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Syövän hoito yhdenvertaiseksi Ylijäämäinen tulos
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tulevat taas



32 Pohjanpiiri 2/2018  | |  Pohjanpiiri 2/2018 

Pää-
kirjoitusHaasteet

on tehty 
voitettaviksi

Ilkka Luoma
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin johtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat tällä hetkellä suuressa muutok-
sessa ja pitkään valmisteltu palvelujärjestelmän kokonaisuudistus on kulmi-
naatiopisteessä, kun eduskunta käsittelee parhaillaan maakuntalainsäädän-
nön kokonaispakettia. Jos lait saadaan kesällä suunnitellusti voimaan, siir-
tyy sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu 
perustettaville 18 maakunnalle vuoden 2020 alussa. 

Maakuntalainsäädännön ohella erikoissairaanhoidon toimintaympäristöä 
muuttavat uudistunut Terveydenhuoltolaki sekä päivystys- ja työnjako-ase-
tukset. Erikoissairaanhoidon laatuvaatimukset ja erityisesti leikkaushoitojen 
lukumäärävaatimukset ovat kiristyneet potilasturvallisuuden parantamiseksi 
ja tulevaisuuden toiminnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin vastaavan erikois-
sairaanhoidon palveluverkon luomiseksi. 

Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla laki- ja asetusmuutokset johtavat 
Oulun yliopistollisen sairaalan toiminnan laajuuden kasvuun. Se muodostaa 
meille positiivisen haasteen. Meidän täytyy toteuttaa uuden yliopistosairaalan 
rakentamishanke tavalla, joka mahdollistaa erityisesti leikkaushoitojen lisään-
tymisen hallitusti. 

Lisäksi meidän tulee lyhentää hoitojonojamme ja edelleen kehittää palve-
luidemme laatua ja potilaslähtöisyyttä. Kiristyvässä kilpailussa meidän täy-
tyy huolehtia siitä, että terveydenhuollon ammattilaiset haluavat valita Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työpaikakseen myös tulevaisuudessa. 

Oulun yliopistosairaala tarvitsee menestyäkseen ympärilleen menestyvän 
julkisten sairaaloiden verkon koko Pohjois-Suomen alueella. Tämä tarkoit-
taa myös alue- ja keskussairaaloiden roolin huomioimista erikoissairaanhoi-
don uudistamistyössä. Yhteistyö Pohjois-Suomen erityisvastuualueen sai-
raanhoitopiirien ja sairaaloiden välillä näyttääkin tiivistyvän, mikä on erittäin 
myönteistä. Menestyvän sairaalaverkon ja onnistuneen erikoissairaanhoidon 
työnjaon lisäksi tarvitsemme edelleen kehittyvää yhteistyötä koulutusor-
ganisaatioiden kanssa osaamispääomamme varmistamiseksi. Yliopistol-
lisena sairaanhoitopiirinä yhteistyö yliopiston kanssa nousee erityisen tär-
keäksi ja perusopetuksen ohella myös tutkimusta on tuettava vahvasti tu-
levaisuudessa.

Maakuntauudistuksen todennäköisesti toteutuessa Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri lakkaa organisaationa olemasta, mutta sen toimintayk-
siköt – Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulaskankaan aluesairaala – 
jatkavat toimintaansa ja niitä tarvitaan tulevaisuudessa jopa entis-
tä enemmän. Ammattitaitoista erikoissairaanhoidon henkilöstöä 
tarvitaan edelleen. En näe uudistuksen yhteydessä henkilöstöön 
kohdistuvaa uhkaa, kunhan huolehdimme palveluidemme saa-
tavuudesta, laadusta ja potilaslähtöisyydestä.

Näen maakuntamme julkisen erikoissairaanhoidon tu-
levaisuuden hyvin positiiviseksi, kunhan huolehdimme 
sairaalarakentamisen järkevästä ja 
kustannustehokkaasta toteutta-
misesta palveluidemme potilas-
lähtöisyyden ja kustannusvai-
kuttavuuden kehittämisen ohella. 
Haasteet on tehty voitettaviksi.
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Mitä erityispiirteitä 
näihin väkivalta-
tapauksiin liittyy?

Useimmat tapaukset ovat moniongel-

maisia. Siksi uhrin auttamisen ketjun 

on oltava saumaton ja tehokas. Nyt on 

luotu myös poikia ja miehiä koskeva 

toimintaohje, jollainen aiemmin on 

puuttunut. Myös heitä on tullut vas-

taanotoille. 

Mitä ammattilais-
tahoja ketjussa 
on mukana?

Ketjussa on mukana OYS:n ja sosiaa-

lihuollon sekä perusterveydenhuollon 

lisäksi poliisi ja kolmas sektori. Uutta 

toimintamallia juurrutetaan nyt osak-

si työyhteisöjä, seurataan hoitoketjun 

toteutumista sekä järjestetään sään-

nöllistä koulutusta.

Miten hoitoketju 
vaikuttaa terveyden-
huollon ammattilaisten 
työhön?

Yhtenäiset, selkeät hoitokäytänteet 

helpottavat hoitotyötä. Sairaalan hen-

kilöstömäärä on iso ja esimerkiksi päi-

vystyksessä lääkärien vaihtuvuus on 

tavallista. Pohjois-Suomen kattavan hoi-

toketjun avulla sosiaali- ja terveyden-

huollon ammattilaisten, poliisin ja kol-

mannen sektorin yhteistyö syvenee ja 

palvelujen kehittäminen asiakaslähtöi-

sesti on helpompaa. Toimintaohjeistus 

löytyy Terveysportista.

Mitä
uutta 
ohjeistus tuo?

Yhtenäistämistyössä mukana olleet 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-

tilaiset kokevat, että hoitoketjun luo-

misella, koulutuksella ja eri ammatti-

ryhmien sekä kolmannen sektorin yh-

teistyön syvenemisellä on jo madallet-

tu kynnystä tarttua asioihin. 

Ohjeistus turvaa myös hoitohenki-

löstöä ja potilasta silloin, kun kysees-

sä ovat poliisin virka-apuna pyytämät 

rikosoikeudelliset tutkimukset. OYS:s-

sa työssä on mukana myös hammas-

lääkäri, joka avustaa niin hoito- kuin 

rikosoikeudellisessa tutkimuksessa. 

Miten hoitoa
voitaisiin kehittää 
eteenpäin?

Toive on, että Ouluun perustettaisiin 

seksuaalirikosten tukikeskus, jossa 

seksuaalista väkivaltaa kokeneet voi-

sivat saada apua moniammatillisesti. 

Seksuaaliväkivallan uhrien auttami-

seen erikoistunutta keskusta tarvitaan, 

vaikka yhtenäinen toimintaohjeistus 

on jo hyvä harppaus eteenpäin.  

Miksi 
yhtenäinen 
hoitoketju tarvitaan?

Yhtenäinen hoitoketju varmistaa, et-

tä seksuaalisen väkivallan uhri saa pa-

rasta mahdollista hoitoa ja mahdolli-

nen rikostutkinta etenee. Tarvetta yh-

tenäistämiselle ja yhteistyön kehittä-

miselle on, sillä seksuaalista väkivaltaa 

kohdanneiden uhrien määrä on kasva-

nut vuosi vuodelta. THL:n kyselytutki-

muksessa on todettu, että seksuaali-

suutta loukkaavaa väkivaltaa kokenei-

den potilaiden hoidossa on puutteita 

ja eriarvoisuutta. 

Mitä etua 
hoitoketjusta 
on uhreille?

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa 

kokenut saa hoitoa ja tukea nopeam-

min, sujuvammin ja laadukkaammin. 

Yhtenäinen hoitoketju varmistaa, et-

tä uhri saa parasta hoitoa ja mahdolli-

nen rikostutkinta etenee.
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Huomio seksuaalisen 
väkivallan hoitoon
Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneille on luotu yhtenäinen 
hoitoketju. Seksuaaliterapeutti Soili Lukkarila sekä sairaanhoitajat 
Elina Kaiponen ja Jonna Vuorentola vastaavat kysymyksiin.

TEKSTI HANNELE LAMUSUO

Oulaskankaan yhteispäivystyksessä psykiatrinen 

sairaanhoitaja on mukana ympärivuorokautisesti.s.14
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”Kyse ei ole pelkästään fyysisestä 

vuodepaikasta heräämössä vaan 

myös siitä, että paikalla on kokenut-

ta henkilökuntaa.”

Merja sanoo, että työ vaatii hyvää 

järjestelykykyä – on osattava ottaa 

huomioon monta erilaista asiaa.

”Lisäksi tarvitaan hyviä sosiaalisia 

taitoja ja yhteistyökykyä.”

Merja toimii aamuvuoron vastaava-

na hoitajana anestesiavalvonnassa. 

Siellä hoidetaan vaativaa hoitoa tarvit-

sevia potilaita, joilla valvonta voi kes-

tää yön yli ja takana on usein isompi 

leikkaus. Anestesiavalvonta on aina 

auki.

”Keskusleikkausosaston heräämö 

on auki kello 9-20. Tiistaisin ja tors-

taisin on käytössä urologian leikka-

usten heräämö ja lisäksi on yksipaik-

kainen erillisheräämö esimerkiksi 

eristystä tarvitseville potilaille.”

Muutosvalmiutta oltava
Työpäivä alkaa kello 7.30, jolloin Mer-

ja saa anestesiavalvonnan tilannera-

portin siitä, montako potilasta on ol-

lut yön yli ja moniko on vielä jäämäs-

sä. Hän käy läpi alkavan päivän leik-

kauslistan ja suunnittelee potilaille 

heräämöpaikat. 

”Muutoksiin täytyy olla valmiina, 

sillä niitä tulee. Puolet leikkauksista 

on päivystysluonteisia.”

Hän kehuu monipuolisuutta työn 

hyväksi puoleksi. Hän osallistuu tule-

vaisuuden sairaalan heräämön suun-

nitteluun ja suunnittelee yhdessä esi-

miesten kanssa heräämökoulutuksia. 

Keskusleikkausosasto myös val-

mistautuu isoihin muutoksiin lähiai-

koina. Puolet osastoista puretaan ja 

toiminta siirtyy väistötiloihin sairaa-

lan uudisrakentamisen tieltä. 

Työ
& tekijä
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Merja Mosorin
heräämön koordinoiva 
sairaanhoitaja vuodesta 2015
valmistui sairaanhoitajaksi 2007,
jolloin OYS:aan töihin

kuka8?

Järjestelytaidot 
testissä Heräämön koordinoiva sairaanhoitaja

vastaa siitä, että leikkauspotilaat pääsevät
parhaaseen mahdolliseen hoitopaikkaan
sekä ennen että jälkeen leikkauksen. 

OYS:n leikkausosastoilla työsken-

telee kolme heräämön koordi-

noivaa sairaanhoitajaa, joista kes-

kusleikkausosaston Merja Mosorin 

on yksi. Kolmikon tehtäväkuva luo-

tiin kaksi vuotta sitten ja työn sisäl-

tö suunniteltiin esimiesten ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa tar-

peen pohjalta. 

”Ennen kuin aloitimme, hoitajat soit-

telivat leikkaussaleista ja etsivät po-

tilaalle sijoituspaikkaa eri heräämöis-

tä. Nyt hoidamme tämän työn suunni-

telmallisesti.”

Kymmeniä potilaita päivittäin
Merja Mosorinin työpäivä kuluu kol-

messa eri paikassa: ympäri vuorokau-

den auki olevassa anestesiavalvon-

nassa, keskusleikkausosaston herää-

mössä sekä apulaisosastonhoitajien 

kansliassa. Hänen silmiensä alta kul-

kee päivittäin kymmeniä potilaita kes-

kusleikkausosaston 19 leikkaussalis-

ta, joista jokaisessa leikataan useita 

potilaita päivässä. 

Varsinaista potilastyötä hän ei tee, 

vaan on taustavaikuttaja siinä, että 

ennen leikkausta tietyt toimenpiteet 

kuten puudutukset ja kanyloinnit teh-

dään ja leikkauksen jälkeen heräämö-

paikka potilaalle löytyy sujuvasti. 

Paras mahdollinen paikka etsitään 

kunkin potilaan tarpeen ja tarjolla ole-

vien resurssien mukaan. Yhteistyötä 

Merja Mosorin tekee muiden yksiköi-

den heräämöiden, vuodeosastojen ja 

teho-osastojen kanssa sekä ammat-

tilaisista heräämölääkärin, käyttö-

päällikön, osastonhoitajien ja omien 

kollegoidensa kanssa.

Potilaan sijoituspaikkaan vaikutta-

vat leikkaus ja sen laajuus, potilaan 

kunto ja seurannan tarve.

”Päivän mittaan kävelen paljon anestesiavalvonnan, heräämön ja kanslian välillä 
usein lappusia kädessä”, kertoo heräämön koordinoiva sairaanhoitaja Merja Mosorin.
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Potilaslähtöiset 
tavoitteet 
toteutuivat
Sairaanhoitopiirin valtuuston asettamat strategiset toiminnalliset 
tavoitteet toteutuivat vuonna 2017 pääosin hyvin, mutta talouden 
osalta kaikkea suunniteltua ei saavutettu. 

Potilaslähtöiset strategiset tavoit-

teet toteutuivat sairaanhoitopiiris-

sä hyvin. Lähetteiden käsittely toteu-

tui erinomaisesti ja käsittelyaika pa-

rani edellisvuodesta. ”Keskimäärin lä-

hetteet käsiteltiin yhdessä vuorokau-

dessa ja 99,7-prosenttisesti vaaditussa 

kolmessa viikossa. Puolessa vuodessa 

hoitoon pääsi 99,8 prosenttia potilas-

ta. Tämä kehitys on hyvä”, vs. johta-

jaylilääkäri Juha Korpelainen toteaa.

Talouden osalta toimintatuotot ja 

-menot sekä jäsenkuntamyynti ylitti-

vät budjetoidun. Vain henkilöstöme-

not pysyivät asetetuissa tavoitteissa. 

Sairaanhoitopiirin toimintatuotot kas-

voivat 0,8 prosenttia ja kulut 1,3 pro-

senttia. Jäsenkuntalaskutus kasvoi 1,4 

prosenttia. 

Henkilöstömenot olivat yli kaksi mil-

joonaa euroa pienemmät kuin vuot-

ta aiemmin ja vajaan prosentin verran 

arvioitua matalammat. ”Kilpailukyky-

sopimus vähensi merkittävästi työn-

antajan sosiaali- ja eläkevakuutusmak-

suja, samoin kuin lomarahojen leikka-

us, joten vaikka palkkoja maksettiin ai-

empaa vuotta enemmän, henkilöstöku-

lut yhteensä jäivät pienemmäksi kuin 

edellisvuonna”, vs. talousjohtaja Pia 

Peteri kertoo.

Sairaanhoitopiirin tulos on ylijää-

mäinen kolmatta vuotta peräkkäin. Ti-

likauden ylijäämä oli 2,1 miljoonaa 

euroa. Ylijäämä jäi 1,1 miljoonaa eu-

roa pienemmäksi kuin suunniteltiin. 

Kertynyttä alijäämää sairaanhoitopii-

rillä on vielä 5,5 miljoonaa euroa, ja 

sairaanhoitopiirin tavoitteena on kat-

taa alijäämät ennen mahdollisen maa-

kunnan tuloa, sillä alijäämiä ei voi siir-

tää maakunnan vastuulle.

Lainaa PPSHP nosti 30 miljoonaa eu-

roa, mikä on selvästi vähemmän kuin 

budjetoitiin. Myös investointeihin ku-

lui rahaa vähemmän kuin arvioitiin. 

”Rakennusinvestointeihin varattiin yli 

61 miljoonaa euroa, mutta viime vuon-

na siitä jäi käyttämättä puolet.” Pete-

ri sanoo.

Toiminnan muutos näkyi
Palvelujen kysyntä eri yksiköihin kas-

voi kuusi prosenttia. Kysyntä sisältää 

uudet lähetteet (+4,9 prosenttia), il-

man lähetettä saapuneet (+6) sekä säh-

köiset konsultaatiovastaukset (+15,6). 

Kaikki kysynnän osa-alueet kasvoivat 

voimakkaasti.

Kasvua selittää luonnollisesti vä-

estön ikääntyminen, mutta myös toi-

mintojen uudelleenjärjestelyt sai-

raanhoitopiirin alueella. ”Hoitopäivät 

vähenivät merkittävästi, mutta avo-

hoitokäyntien ja hoitojaksojen mää-

rät kasvoivat. Hoitopäivien vähene-

miseen vaikutti Visalan sairaalan lak-

kauttaminen, somaattisella puolel-

la hoitopäivät kasvoivat 1,6 prosent-

tia”, Pia Peteri taustoittaa.

PPSHP:ssä oli vuoden lopussa 5 990 

virkaa ja tointa, joista 80 oli yliopiston 

sivuvirkoja. Vakanssien määrä kasvoi 

edellisvuodesta 67. 

”Uusia vakansseja perustettiin muun 

muassa psykiatrian tulosalueelle vaa-

tivan hoidon osaston perustamista 

varten. Lisäksi diagnostiikan fyysik-

kopalveluiden uudelleen järjestämi-

nen erityisvastuualueella vaikutti va-

kanssien määrään. Myös Oulun kau-

pungin hyvinvointipalvelujen väli-

nehuollon toiminnan ja Oulun kau-

pungin teknisen liikelaitoksen Maik-

kulan keskusvaraston toiminnan siir-

tyminen PPSHP:n toiminnaksi vaikut-

tivat,” vs. henkilöstöjohtaja Annukka 

Kuusiniemi kertoo.

Haasteita tulevaan
Toimintaympäristö on muuttumassa 

merkittävästi myös tulevaisuudessa 

sote- ja maakuntauudistuksen myötä. 

Lisäksi heinäkuussa kokonaisuudes-

saan voimaan tulevalla työnjakoase-

tuksella on merkittäviä toiminnallisia 

vaikutuksia. 

Juha Korpelainen kertoo että, lähes 

kaikki syöpäkirurgia – jopa 600 siirty-

vää leikkausta – keskittyy Ouluun. Or-

topediassa etenkin tekonivelkirurgia 

ja jossain määrin selkäkirurgia keskit-

tyvät aiempaa enemmän. Tila- ja muis-

ta resursseista johtuen siirtoja joudu-

taan vaiheistamaan. Lisäksi säädösten 

vaikutus Oulaskankaan synnytystoi-

mintaan on edelleen käsiteltävänä kor-

keimmassa hallinto-oikeudessa. 

Tilinpäätös asettaa haasteita toi-

mintakulujen toteuman osalta kulu-

valle vuodelle. Toimintakulujen kas-

vun hillitseminen ja siihen liittyvien 

konkreettisten toimenpiteiden suun-

nitteleminen sekä ripeä toteuttaminen 

on talousarviossa pysymisen edelly-

tys, arvioi uusi sairaanhoitopiirin joh-

taja Ilkka Luoma. 

Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrat-

tuna toimintakulut voivat kasvaa noin 

0,9 prosenttia. Kunnallisten alojen hel-

mikuussa voimaan tulleet työ- ja vir-

kaehtosopimukset tuovat myös oman 

haasteensa talousarvion toteumaan.

Sairaalauudistus näkyi ja tuntui sairaalan 
toiminnassa jo viime vuonna, kun vanhoja tiloja 
peruskorjattiin uutta toimintaa ja tulevaisuuden 
sairaalan uudisrakentamista ennakoiden.

KUVA TIINA MÄKI
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Koko henkilöstön 
lukumäärä

6752

Eläkkeelle siirtyneiden
henkilöiden määrä.
Vanhuuseläkkeelle 
siirtyi yli puolet

211

6,0%Palvelujen kysyntä

Lähetteet

Hoidossa olleiden 
potilaiden määrä

Avohoitokäynnit 
erikoissairaanhoidossa

Väestömäärä

Hoitopäivien määrä

Sairauspoissaolot

4,9%

3,1%

1,7%

0,2%

4,4%

3,9%

59,5
Eläköityneiden
keski-ikä (vuotta)

-0,7%

Henkilöstömenot 
(miljoonaa €)

 334,8 €

Virkoja ja toimia 
5990

Ylijäämä 2,1 
(miljoonaa €)

+2,1
Tilikauden tulos
(miljoonaa €)

+1,7
409 074 

Sairaanhoitopiirin 
väkiluku vuoden 
2017 lopussa

740 466
OYS-ervan väkiluku 
vuoden 2017 lopussa

Tehdyn työn keskihinta €/tunti
28,39

Vertailut tehty vuoden 2016 toteutumaan. 

Toimintakulut 
596,7 miljoonaa €

+1,3%
Toimintatuotot 
625,6 miljoonaa €

+0,8%

Leikkausten määrä1,6%

Perusterveydenhuolto-
käyntien määrä3,3%

PPSHP:n kuntayhtymän hallituksen pu-

heenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen kom-

mentoi tilinpäätöstä: 

”Tilikauden ylijäämä oli 2,1 miljoo-

naa euroa. Kattamatonta alijäämää edel-

lisiltä vuosilta on vielä 5,5, miljoona eu-

roa. Tämä summa pitää kattaa vuosien 

2018 ja 2019 aikana. Tiukkaa talousku-

ria vaaditaan jatkossakin.  

Palkkojen korotuksiin oli varauduttu 

0,5 % kasvulla ja toteutumakorotus oli 

0,83% eli vajetta on -0.33 %. Tästä seu-

raa, että laskennallinen budjettivaje on 

noin 1–2 miljoonaa.

On pohdittava, kuinka paljon korko-

suojausta tarvitaan, nyt kun korot ovat 

matalalla. Suojaustaso PPSHP:llä on ma-

tala, sillä alle 20 prosenttia lainoista on 

suojattu. Lainojen kokonaismäärä on 

noin 120 miljoonaa ja keskikorko VAIN 

0,39, joka on erinomaisen alhainen. 

Toimintakulut kasvoivat edellisestä 

vuodesta ylittäen alkuperäisen talousar-

vion 3,7 ja tarkistetun talousarvion 1,4 

prosentilla. Edelliseen vuoteen verrattu-

na kasvua oli vain +1,3 %. Henkilöstöku-

lut vähenivät - 0,7 %. Työnantajakuluja 

maksettiin -2,5 % vähemmän kuin edel-

lisenä vuonna. Kustannukset/hoidet-

tu potilas pienentyivät -1,6 %, mikä on 

myös erinomainen asia.

Muut kulut (sisältävät tilavuokrat, 

luottotappiot yms.) kasvoivat + 36,8 % 

eli tilavuokriin so. väistötiloihin tuli li-

säystä +2,9 milj. euroa. Näihin väistö- ja 

purkukustannuksiin pitää jatkossa en-

tistä tarkemmin ja suunnitelmallisem-

min paneutua. Tulevaisuuden Sairaala 

OYS 2030 -Master Plan tarvitsee koko-

naisvaltaisen päivityksen ja mahdolli-

sen aikataulutarkistuksen muuttuneen 

toimintaympäristön johdosta.

Vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirty-

vien hankintojen määrä oli 4,1 miljoo-

naa euroa. Onko tämä ns. talon tapa? 

Tällaisen siirtoprotokollan pitää loppua, 

sillä sehän syö mm. seuraavan vuoden 

määrärahaa.”

Tiukan 
taloudenpidon 
jatkuttava
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hankkeiden ja hankintojen toteuttami-
sesta ja niitä tukevasta kehittämisestä.

Digitalisaation käynnistämällä työn 
muutoksella on ainakin kaksi merkit-
tävää lähiajan seurausta. Ensinnäkin 
toimitiloja tarvitaan paljon vähem-
män. Tiloja on rakennettu aivan liikaa 
digitalisaatioon nähden. Nyt monissa 
kunnissa ja kuntayhtymissä ongelma-
na ovat tyhjiksi jäävät kiinteistöt. Asia 
ei liity sote- uudistukseen vaan sa-
maan megatrendiin, joka on jo tyhjen-
tänyt pankkisalit ja verotoimistot.

Tähän asti on ajateltu, että hoiva-alan 
työntekijöiden kysyntä kasvaa huo-
mattavasti tulevina vuosikymmeninä, 
mutta jospa hoiva alalla tarvittavan 
henkilökunnan määrä ei kasvakaan? 
Vanhusten määrä lisääntyy, mutta en-
tä jos se ennustus, että samassa lisään-
tyisi myös henkilökunnan määrä, ei to-
teudu? Etäkäynnit ja kuntoutuksen ke-
hittyminen vähentävät hoitajien tar-
vetta.

Jokaisessa sairaalassa ja kunnas-
sa pitää olla tiedossa, miten organisaa-
tiossa johdetaan digitalisaatiota. Sen 
johtamista ei saa ulkoistaa, vaan se 
kuuluu jokaiselle johtajalle, esimiehel-
le ja työntekijälle. On mielenkiintoista, 
mitä meneillään oleva ict:n ja digitali-
saation yhtiöittäminen merkitsee joh-
tajuuden kannalta.

Maakuntien elinkeinopolitiikalle on 
tarjolla valtavat mahdollisuudet, mut-
ta ne jäävät käyttämättä, jos tervey-
denhuoltoa ja sairaaloita ei avata ai-
nakin osittain testiympäristöksi tai 
-alustaksi, joissa kokeillaan, kehite-
tään ja uudistetaan. Näinhän on jo teh-
ty OYS:ssa, jossa Testlab on malliesi-
merkkinä muille sairaaloille.

Antti Huttu-Hiltunen

hallituksen puheenjohtaja, PPSHP

Digitalisaatio on sotea 
suurempi murros

Päättäjän
paikalta

Radiolääkkeiden 
tilaus helpottui
Isotooppiosastolla potilaiden turvallisuus parani sekä työaikaa 
ja rahaa säästyi, kun radiolääkkeiden tilausjärjestelmää uusittiin.

K ahvipöytäpuheista lähti liikkeel-

le muutos, joka tehosti radiolääk-

keiden tilausta OYS:n isotooppiosas-

tolla. Erikoistuva fyysikko Antti Koti-

aho kuunteli, kun osaston henkilökun-

ta pohti tilausjärjestelmän hankaluutta 

eli paperien siirtelyä ja etsimistä, käsi-

alojen tulkintaa ja tilauksien arkistoin-

teja mappeihin. 

Apulaisosastonhoitaja Leila Mäke-

lä kertoo, että tuolloin prosessi oli tur-

hauttava. Osastonhoitajan ja apulais-

osastonhoitajan työaikaa kului epäsel-

vyyksien selvittelyyn.

”Lappuja oli monessa eri pisteessä ja 

monimutkaisuuden takia tilauksiin tuli 

helposti virheitä.”

Antti Kotiaho muistaa ajatelleensa, 

että moisessa ei ole järkeä. ”Sanoin, et-

tä eiköhän tehdä järjestelmä, jolla kor-

jataan nämä ongelmat.” 

Ratkaisuksi otettiin yksinkertaises-

ti excel-taulukkolaskentaohjelma, joka 

on henkilökunnalle ennestään tuttu ja 

koneissa valmiiksi. ”Ei lähdetty hankki-

maan kallista uutta ohjelmistoa, jossa 

on joka tapauksessa erilaisia ongelmia 

alkuvaiheessa”, sanoo sairaalafyysikko 

Anna-Leena Manninen.

Excelin koeversiota testasi ensin pie-

nempi käyttäjäjoukko. Maaliskuus-

sa 2016 otettiin käyttöön ensimmäi-

nen varsinainen versio, jonka puuttei-

ta edelleen korjattiin käyttäjiltä tulleen 

palautteen pohjalta. 

Nyt koko isotooppiosaston henkilö-

kunta näkee tilausten etenemisen reaa-

liaikaisena miltä tahansa työasemalta. 

”Ennen lähti yksittäisiä A4-liuskoja 

apteekkiin, jossa apteekkari kuittasi ti-

laukset. Nyt yksi lähetyslista menee ap-

teekkiin ja apteekkari kuittaa koko lis-

tan kerralla”, Manninen sanoo.

Radiolääkkeiden tilausjärjestelmän 

kehittäminen toi mukana olleille fyy-

sikoille sekä isotooppiosaston henki-

lökunnalle ykkössijan PPSHP:n vuo-

den 2017 laatupalkintokisassa. Pal-

kittuun työryhmään kuuluivat Matti 

Hanni, Aira Karjalainen, Kirsti Kor-

kala, Antti Kotiaho, Anna-Leena Man-

ninen, Leila Mäkelä, Marita Torvinen 

ja Minna Väänänen.

Lääkehävikki kallista
Yksinkertaisella ja edullisella tilaus-

järjestelmällä on ollut paljon hyötyjä. 

Osastonhoitajien ja apulaisosastonhoi-

tajien työaikaa on säästynyt jopa vii-

desosa, tuntuvasti myös osastosihtee-

rin ja hoitajien. Kirjaamisvirheet ovat 

vähentyneet ja peruutuksista tai tilaus-

virheistä johtuva lääkehävikki on pie-

nentynyt. Tiettyjen radiolääkkeiden ja 

lääkeaineiden tilauksia valmistajilta on 

voitu keskittää isompiin eriin.

Radiolääkkeiden tilaaminen on tark-

kaa työtä, jossa on otettava huomioon 

muun muassa potilaan paino sekä ra-

dionuklidien puoliintumisaika. Lääk-

keen aktiivisuus on standardoitava tie-

tylle päivälle ja hetkelle, jotta se on ku-

vauksen tai hoidon onnistumisen kan-

nalta oikea. Lääkeannos kalibroidaan 

potilaalle yksilöllisesti, joten jos sitä ei 

pystytä käyttämään kalibrointipäivä-

nä, lääke joudutaan hävittämään. 

”Annos maksaa jopa tuhansia euroja, 

joten hävikki tulee todella kalliiksi”, An-

na-Leena Manninen sanoo.

Jatkossa aiotaan selvittää, voidaanko 

radiolääkkeiden tilausta automatisoi-

da pidemmälle hankkimalla radiologi-

an toiminnanohjausjärjestelmästä suo-

raan tieto potilaiden varatuista tutki-

muksista ja peruuntumisista. Lisäksi ti-

lausohjelman siirtäminen intraan antaa 

apteekille mahdollisuuden seurata tila-

usten etenemistä reaaliaikaisesti.

TEKSTI PIRKKO KOIVU

Liian pitkään on Suomessa keski-
tytty poliitikkojen laatikkoleikkei-

hin, mutta nyt katseet pitää suunnata 
siihen, miten terveydenhuolto mullis-
tuu seuraavan 20 vuoden aikana. Ter-
veydenhuollon painopisteen tulee siir-
tyä ennaltaehkäisyyn. Ihmisten hyvin-
voinnista ja siinä tapahtuvista muu-
toksista saadaan tarvittaessa yksityis-
kohtaista ja reaaliaikaista tietoa. On-
ko näin, että tulevaisuudessa terve-
ystiedoista vain 10–20 prosenttia ke-
rätään terveydenhuollossa? Loppu on 
ihmisten ja heitä seuraavien laitteiden 
tuottamaa. 

Suomi on jo osittain herännytkin 
sote-alan tietojärjestelmien mahdol-
lisuuksiin. Onhan terveysteknolo-
gia noussut korkean teknologian vien-
nissä ykkössijalle kahtena edellise-
nä vuonna. Alan yhteenlaskettu liike-
vaihto oli vuonna 2016 huimat 2,5 mil-
jardia euroa. Oulu on Suomen toisek-
si suurin terveysteknologiakeskus 270 
miljoonan euron liikevaihdollaan. 

Huolena on, että valtion tutkimusra-
hoitus loppuu sellaisenaan kokonaan 
ja se siirretään niin sanottuna yleiskat-
teellisena rahoituksena maakunnille. 
Koska yliopistosairaaloiden ns. kunta-
rahoitus poikkeaa paljon, myös tästä 
syystä olisi hyvä huomioida tulevassa 
maakuntarahoituksessa tutkimukselle 
oma osuus. On hyvä muistaa, että sai-
rastavuus kansantauteihin on huomat-
tavasti suurempaa Pohjois-Suomessa 
kuin esimerkiksi Uudellamaalla. Klii-
nisen tutkimuksen vaikutukset myös 
hoitokäytäntöihin ovat kiistattomat. 

Suomeen on perustettu SoteDigi Oy, 
joka vastaa kansallisesti kehitettä-
viin sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
siin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien 

Tarvikkeita valkosolujen erotteluun potilaan 
verestä. Erottelun jälkeen valkosolut leimataan 
radiolääkkeellä. Kuva Antti Suistola.
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Toimivaksi
todettu
Psykiatristen sairaanhoitajien ympärivuorokautinen 
työ Oulaskankaan yhteispäivystyksestä kerää kiitosta 
sairaalasta ja eteläisten kuntien asukkailta.

P sykiatrinen sairaanhoitaja on 

työskennellyt Oulaskankaan yh-

teispäivystyksessä vuodesta 2015, 

mutta pääsääntöisesti vain iltavuo-

roissa. Viime vuonna kolmen hoita-

jan määrä tuplattiin, jolloin psykiatri-

nen hoitaja on paikalla ympärivuo-

rokautisesti.

”Aiemmin päivystysvuorot olivat 

iltavuoropainotteisia. Koska yöllä tu-

lee aika paljon potilaita, huomasim-

me, että tarvetta on myös aamuvuo-

roihin potilaiden jatkohoitojärjestely-

jen takia”, kertoo ylilääkäri Anu Tuo-

mikoski Oulaskankaan yhteispäivys-

tyksestä.

Osastonhoitaja Aila Korte osasto

76:lta kertoo tehdystä yövuoroseu-

rannasta. Sen mukaan jopa 5–6 poti-

lasta per vuoro olisi hyötynyt psyki-

atrisen hoitajan läsnäolosta. Tarpeen 

pohjalta toiminnasta tehtiin ympäri-

vuorokautista.

Kokemukset ovat myönteisiä. ”Tä-

mä järjestely vähentää lääkärin työ-

aikaa. Kun lääkärin rinnalla on psyki-

atrinen sairaanhoitaja, lääkäriltä me-

nee aikaa potilaan asioiden selvit-

tämiseen puolta vähemmän 

kuin joskus aiemmin”, Tuo-

mikoski sanoo.

Hoitajien osalta urakka hel-

pottui, kun seuraavaan vuo-

roon yöhön tulee kollega jat-

kzpi lähteä, kun voi jättää kol-

legalle jatkotehtävät”, tote-

aa psykiatrinen sairaanhoi-

taja Maria Jylhä. Hän on ol-

lut päivystyksessä töissä alus-

ta alkaen. 

Opittu hyödyntämään
Sairaalan päivystys- ja osas-

tolääkäreiltä saatu palaute 

on ollut hyvää. Kun hoitajaresurssia 

on tarjolla, sairaalassa on opittu huo-

maamaan asiakkaat, joille sairaanhoi-

tajan käynnistä voisi olla hyötyä. 

”Ohjaamme potilaita herkemmin 

juttelemaan hoitajan kanssa – oli sit-

ten kyseessä unettomuus, syöpädiag-

noosin aiheuttama järkytys tai intok-

sikaatiopotilas”, Anu Tuomikoski sa-

noo.

Hyvin harva potilas kieltäytyy tar-

jotusta keskustelumahdollisuudes-

ta, kertovat Maria Jylhä ja hänen kol-

legansa Minja Somero. Alkuvaihees-

sa moni potilas suhtautui toimintaan 

epäillen, mutta nyt heistä osa pyytää 

päivystykseen tullessaan suoraa pää-

syä hoitajalle. 

Hoitajien kokemuksen mukaan asi-

akkaat ovat ottaneet palvelun kiitol-

lisina vastaan. Moni sanoo, että Ou-

laisiin yhteispäivystyksen psykiatri-

sen sairaanhoitajan vastaanotolle 

on helppo tulla vaikka pidemmänkin 

matkan päästä.

Myös eteläisten kuntien oppilaitos-

ten kuraattorit ovat löytäneet palve-

lun. ”He kysyvät neuvoja ja apua ja tar-

vittaessa ohjaavat opiskelijoita meil-

le”, Jylhä ja Somero kertovat.

Käynnit kasvussa
Viime vuoden aikana psykiatrisella 

sairaanhoitajalle oli 826 päivystys-

tehtävää. Vuotta aikaisemmin mää-

rä oli reilu sata kontaktia vähemmän. 

Anu Tuomikosken mukaan määrä kas-

vaa koko ajan. 

Päivystyksessä työskentelevät ovat 

osasto 76 henkilökuntaa. Työnkuvaan 

kuuluvat päivystystyön ohessa asiak-

kaiden jatkohoitojärjestelyt ja sairaa-

lan osastojen konsultointi. ”Asiakkaita 

käy hoitajan vastaanotolla tarvittaes-

sa myös kannattelukäynnillä silloin, 

kun avohoitoa kotikuntaan ollaan vas-

ta järjestämässä”, toteaa Aila Korte.

Visalan sairaalaan lakkauttamista 

kipuillaan yhä alueen kunnissa, vaik-

ka uudet järjestelyt ovat tuoneet hel-

potusta. Tuomikosken mukaan jotkut 

asiakkaat kokevat, että kotikunnan 

avopalveluihin pääsy venyy tai pal-

veluja on vaikea saada. Avopalveluja 

kehitetään kuitenkin koko ajan. 

Psykiatrinen avo-osasto 76 on toi-

minut Oulaskankaalla reilun vuo-

den. ”Osasto on paikkansa löytänyt.

Lähetteitä tulee tasaiseen tahtiin. 

Osaston myötä somatiikan puolelle 

on saatu lisää tietotaitoa mielenter-

veysongelmista ja yhteistyö on toi-

mivaa”, ylilääkäri kertoo.

Osastolle pääsy on nopeaa ja hoi-

toajat lyhyet. Pitkän matkan potilai-

ta on otettu hoitoon somatikan osas-

toille, kun paikkaa osasto 76 ei ole 

löytynyt, mutta lääkäri on kokenut, 

ettei potilas voi lähettää odottamaan 

paikkaa kotiinsa. ”Tämä ei olisi mah-

dollista, ellei meillä olisi psykiatris-

ta sairaanhoitajaa ympärivuorokau-

tisesti päivystyksessä”, Tuomikoski 

muistuttaa.

Tiedotusta lisää kuntiin
Anu Tuomikoski sanoo, että vuoden 

2018 aikana yhteistyötä terveyskes-

kuksiin on tavoitteena lisätä. Oulas-

kankaan yhteispäivystys on tukipila-

ri alueen terveyskeskuksille, joissa 

työskentelee usein nuoria lääkäreitä, 

joilla ei välttämättä ole se-

nioritukea käytettävissä. 

”Meillä on tavoitteena li-

sätä nuorten lääkärien oh-

jausta. Uusista psykiatrisis-

ta palveluista, samoin kuin 

äskettäin avatusta trauma-

poliklinikasta sekä sairaa-

lan tuesta yleensä pitää saa-

da lisätietoa terveyskeskuk-

siin”, Tuomikoski painot-

taa.

Oulaskangas tarjoaa kou-

lutuksia, ja osallistumisha-

lukkuutta niihin yritetään pa-

rantaa. Työtä on tehtävä myös 

sen eteen, että pitkien välimatkojen 

alueella potilaat oppivat hakeutumaan 

oikeaan hoitopaikkaan, eivätkä aina-

kaan tee turhaa reissua Oulaskankaal-

le, kun heidän pitäisi matkata OYS:aan. 

”Yhteistyön tiivistämisen tavoitteena 

on tietysti, että eteläisten kuntien poti-

las saa tarkoituksenmukaisen hoidon 

aina oikeassa paikassa”, Tuomikoski 

linjaa.
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Psykiatriset sairaanhoitajat Minja Somero (vas.) 
ja Maria Jylhä työskentelevät Oulaskankaan 
yhteispäivystyksessä.
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ko Kelalta haettava kortti löytyy sinun 
ja läheistesi lompakosta?  

On kova työ pyörittää päivittäin use-
an potilaan eri vakuutusyhtiöiden kans-
sa potilaan potilaskertomuksia, len-
tokuntoisuutta osoittavia Fit to Fly -lo-
makkeita ja maksusitoumuspyyntö-
jä ympäri maailmaa faksilla tai sala-
tun sähköpostiyhteyden välityksel-
lä. Koordinoin potilaan prosessia sai-
raalaan tulosta kotiutumiseen ja usein 
jälkeenpäinkin on tehtävää. Pidän po-
tilaan ja hoitohenkilökunnan ajan ta-
salla kotiutumisprosessista. Työni on 
neljän kuukauden ajan hyvin hetkis-
tä ja päivät kuluvat pääsääntöisesti
muuta kuin suomea puhumalla. En 
selviäisi kaudesta ilman yhteistyö-
tä hoitajien, lääkäreiden, laitoshuol-
tajien ja osastonsihteerien kanssa. 
Meitä kaikkia tarvitaan onnistunee-
seen kauteen! 

Kun turisti joutuu sairaalaan vie-
raassa maassa, vieraaseen terveyden-
huollon kulttuuriin ja tilanteeseen, 
jossa harvemmin puhutaan hänen äi-
dinkieltään, hän kaipaa apua ja tukea. 
Työssäni korostuu psykososiaalisen 
tuen antaminen potilaalle ja omaisille.

Yhteistyö niin lappilaisten kuin ul-
komaalaisten matkailupalveluyrittäji-
en kanssa on jouhevaa. Ulkomaalai-
set matkailuyrittäjät kertovat, että hei-
dän yksi kilpailuvalttinsa on tieto sii-
tä, että jos heidän asiakkaalleen sat-
tuu jotain, he tietävät, että kaikki su-
juu. Yrittäjille vinkiksi, että he vuok-
raisivat kengän päälle vedettäviä liu-
kuesteitä panttia vastaan. Vältyttäisiin 
monelta murtumalta. 

ER
VAN MATKASSAMitä

kuuluu?

Turvallista kevättä toivoen, Hanne-Mari Seppälä

sosiaalityöntekijä YTM, Lapin sairaanhoitopiiri

Sosiaalityöntekijä 
auttaa matkailijaa

Rokotemyönteisyys hyvä
NordLabin Oulun aluelaboratorion koko henkilökunnasta 
86 prosenttia on hankkinut influenssarokotuksen. 

P eräti 95 prosenttia Oulun aluela-

boratorion henkilöstöstä vastasi 

maaliskuun alkuun mennessä uuden 

tartuntatautilain edellyttämään kyse-

lyyn riittävästä rokotesuojasta. Johta-

va lääkäri Sohvi Hörkkö NordLabista 

on tyytyväinen tulokseen.

”Kyselyllä kartoitettiin sitä, että hen-

kilöstöllä on riittävä rokotesuoja ja 

tarvittaessa ohjattiin hakemaan sel-

lainen. Prosenttiluku kertoo hienos-

ti, että henkilöstömme lähti sankoin 

joukoin hoitamaan asiat kuntoon.”

Uusi tartuntatautilaki vaatii työn-

antajaa huolehtimaan, että sosiaa-

li- ja terveydenhuollon työntekijöil-

lä on omissa toimipisteissään tarvit-

tava, riittävä rokotussuoja. Näin var-

mistetaan potilasturvallisuutta. 

Sohvi Hörkkö rinnastaa rokotesuo-

jan laumasuojaan.”Mitä enemmän 

saamme laumaa suojattua, sitä pa-

remmin voimme suojata niitä muuta-

mia lauman jäseniä, joilla esimerkiksi 

oma immuunijärjestelmä toimii puut-

teellisesti. Kun saamme laumasuojan 

pidettyä riittävän korkealla yhteiskun-

nallisesti, meillä ei ole mitään hätää ja 

heikommin suojatutkin ovat parem-

min turvassa.”

Rokottaminen on potilasturvallisuu-

den lisäksi myös osa työturvallisuut-

ta. Terveydenhuoltoyksiköiden työn-

tekijöillä on riski saada tarttuvia taute-

ja potilailta. Influenssarokotukset ovat 

erityisen tärkeä suoja henkilökunnan 

työturvallisuuden kannalta.

Merkittävät vaikutukset
WHO:n mukaan rokotussuoja on ra-

vinnon ja puhtaan veden jälkeen tär-

kein terveyteen vaikuttava tekijä. 

Rokotteiden ottaminen perustuu 

vapaaehtoisuuteen. Tartuntatautila-

ki määrää kuitenkin, että työnantajan 

on huolehdittava henkilöstönsä riittä-

västä rokotesuojasta. ”Minulle vapaa-

ehtoisuus tarkoittaa tasa-arvoisuut-

ta, vastavuoroisuutta, palkattomuut-

ta, luotettavuutta, sitoutumista, su-

vaitsevaisuutta ja yhteistyötä. Lauma-

suojan kannalta vapaaehtoisuus on 

siis sitoutumista yhteiseen hyvään”, 

Hörkkö tulkitsee.

Suomalaisen rokoteohjelman teho 

on alkanut unohtua kollektiivisesta 

muistista, koska tuhkarokko, vihu-

rirokko, sikotauti, kurkkumätä, po-

lio ja hinkuyskä ovat käytännössä hä-

vinneet. Samalla on unohdettu, miten 

monilta vakavilta jälkitaudeilta on 

vältytty.

”Jos MPR-rokotetta ei annettaisi Ou-

lun kokoisessa kaupungissa, arvion 

mukaan noin 20 voisi kuolla tuhka-

rokkotartunnan saatuaan. Myös siko-

taudin jälkitaudit, kuten aivokalvon-

tulehdus ja lapsettomuus tai vihuri-

rokkotartunnan mahdollistamat sikiö-

kuolemat ja aivotulehdukset on väl-

tetty”, Hörkkö muistuttaa.

Euroissa rokotusmyönteisyys tar-

koittaa sitä, että MPR-rokotuksella eu-

ro maksaa yli 40-kertaisesti itsensä 

takaisin. Rokotusohjelman rokotuk-

silla saavutetaan arviolta 60 miljoo-

nan euron säästöt. 

Yksiköissä, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville 
seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää 
vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen 
rokotussuoja. Työntekijällä ja työharjoitteluun 
osallistuvalla opiskelijalla on oltava:

Rokotuksen tai sairastetun taudin antama 
suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
Rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan 
Imeväisikäisiä hoitavilla rokote hinkuyskää vastaan
Lain uudistuksella tehostetaan tartuntatautien ja hoitoon 
liittyvien infektioiden torjuntaa. Lailla tavoitellaan sitä, että 
tartuntatautien vakaville seurauksille alttiilla olisi paras 
mahdollinen suoja. 

Tartuntatautilain 48 §
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Matkailijoille on tarjolla kattavas-
ti toimintaa Lapissa. Siellä mis-

sä on toimintaa, on myös mahdolli-
suus sattumuksille. Toisinaan ne pai-
kataan lähimmällä lääkäriasemalla tai 
terveysasemalla. Toisinaan sattuu hie-
man isommin ja turisti joutuukin sai-
raalahoitoon. Tässä kohtaa minä astun 
kuvioihin.

Tulin töihin sairaanhoitopiiriin 2007 
ja totesin pian, että turistien hoitopol-
ku kaipaa tolkkua. Esitin havaintoni 
esimiehelleni ja niin minusta tuli turis-
tisosiaalityöntekijä. Siitä kuuden vuo-
den päästä oman toimen hoitaminen 
turistisesongin aikana alkoi käydä 
mahdottomaksi. 

Talvisesongista 2013–2014 olen ol-
lut vuosittain irrotettuna perustyöstä-
ni joulukuun alusta maaliskuun lop-
puun ja perustyöhöni palkataan sik-
si ajaksi sijainen. Muulloin hoidan tu-
ristit oman työni ohessa. Olen kiitolli-
nen Lapin sairaanhoitopiirin johdolle, 
joka on hienosti päättänyt, että turis-
teja auttaa työn moninaisen luonteen 
vuoksi nimenomaan sosiaalityönte-
kijän koulutuksen saanut työntekijä.

Turistit loukkaantuvat, liukastuvat 
ja sairastuvat siinä missä suomalaiset-
kin. Turistien hoito terveydenhuollos-
sa maksaa ja yksi tärkeimmistä tehtä-
vistäni onkin tehdä tiivistä yhteistyötä 
potilaan matkavakuutusyhtiöön, jotta 
kustannukset eivät jää Lapin asukkai-
den maksettavaksi. Pääsääntöisesti Eu-
roopan Unionin alueelta tulevilla po-
tilailla on eurooppalainen sairaanhoi-
tokortti, jonka avulla saamme hoito-
kustannukset potilaan kotimaasta. Jo-
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Pohjoinen 
syöpäkeskus 
syntyy

OYS, Oulun yliopisto ja erityisvastuualueen 
keskussairaalat sopivat alueellisen syöpäkeskuksen 
perustamisesta osana kansallista syöpäkeskusta. 

S yövän hoito halutaan Suomessa 

potilaille yhdenvertaiseksi ja syö-

päkuolleisuus alhaisemmaksi, ja alan 

tutkimusta halutaan edistää. Tehtävät 

kuuluvat vuodesta 2018 alkaen kan-

salliselle syöpäkeskukselle.

Kansallisen syöpäkeskuksen muo-

dostaa viisi yliopistollisen sairaanhoi-

topiirin perustamaa alueellista syöpä-

keskusta, joiden toimintaa ohjaa valta-

kunnallinen koordinaatioyksikkö Uu-

dellamaalla. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-

piiri sopii yhdessä Oulun yliopiston ja 

erityisvastuualueen sairaaloiden kans-

sa pohjoisen syöpäkeskuksen perusta-

misesta, kansainväliseltä nimeltään FI-

CAN North. Se koordinoi Pohjois-Suo-

messa syövän ehkäisyä, diagnostiik-

kaa, hoitoa, kuntoutusta, tutkimusta 

ja koulutusta. Vetovastuu on PPSHP:l-

lä, joka valitsee syöpäkeskuksen joh-

tajan vielä kuluvana keväänä. 

OYS hakee parhaillaan myös euroop-

palaista OECI:n eli Europan syöpäins-

tituuttien organisaation sertifikaattia 

toiminnan laadun osoittamiseksi. 

Vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelai-

nen sanoo, että alueellisella syöpäkes-

kuksella on OYS:n ja potilaiden kannal-

ta kaksi käytännön seurausta: potilai-

den hoito voidaan vakioida koko Poh-

jois-Suomessa, eli saadaan yhtenäiset 

hoitoketjut, ja tutkimusverkosto saa-

daan entistä paremmin yhteen toimi-

vaksi ja tehokkaammaksi.

”Hoitoketjut ovat nytkin hyvät, mut-

ta niitä voidaan edelleen kehittää.”
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Onkologian erikoislääkäri Jussi Koivunen 
kertoo, että OYS:ssa keuhkosyövän tutkimus 
on monipuolista. ”Itse olen tehnyt erilaista 
laboratoriolääketieteen tutkimusta.”

J a t k u u  s e u r a a v a l l a  a u k e a m a l l a .
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ja tavarat ovat oikeassa paikassa oi-
keaan aikaan, työmaalla ei loju raken-
nusmateriaaleja ja työkoneita, meillä 
on reaaliaikainen tieto sisäilmastosta 
ja ihmisten kokemuksesta, viestit kul-
kevat henkilöltä toiselle ilman välikä-
siä, ja että tilat ovat tehokkaasti käytös-
sä ja paikat puhtaana.

Näitä haasteita esittelimme Oulussa 
6. helmikuuta laajalle joukolle yrityk-
siä, joilta löytyi osaamista rakentami-
sesta, kunnossapidosta, mittaroinnis-
ta ja informaatioteknologioista. Liki 30 
yritystä otti ilolla haasteen vastaan ja 
on nyt ratkonut kysymyksiä yhdessä 
OYS:n rakennuttajien kanssa järjeste-
tyissä työpajoissa kevään 2018 aikana. 

TTR-hankkeessa lähtökohta on, et-
tä rakennus on turvallinen ja terveel-
linen rakentamisen aikana, rakennuk-
sen valmistuttua ja sen koko elinkaa-
ren aikana. Tavoite on toteutettavis-
sa hyvällä rakentamisella ja ylläpidol-
la, mutta osoittautunut yllättävän vai-
keaksi todentaa ja mitata. 

Kaipaisimme työhön edelleen mu-
kaan lisää käyttäjänäkökulmaa, eli eri-
tyisesti kliinisen työn tekijöitä ja ehkä-
pä jopa potilaita. Pitäisi yhdessä mää-
rittää, miten rakennuksen, teknolo-
gian ja tiedon avulla voimme tuottaa 
hyvinvointia ihmisille ja lisäarvoa toi-
minnalle. 

Aiheesta kiinnostuneet ehtivät vie-
lä hyvin mukaan työpajoihin ja yhteis-
työ yritysten kanssa jatkuu Testlabis-
sa vielä RAKLIn vetämän työpajatyös-
kentelyn jälkeenkin. 

Näkö-
kulma

Juho Kess

Projektipäällikkö, Kiinteistöalan ja rakennuttamisen ammattilaisten vaikuttajajärjestö RAKLI

Turvallinen ja 
terveellinen sairaala

T ulevaisuuden sairaala OYS 
2030 uudistamisohjelman osana 

on käynnistetty Terveellinen Turvalli-
nen rakentaminen -projekti, jonka osa-
na on RAKLIn kehitysklinikka.

Klinikkatyöskentely käynnistyi jo 
viime syksynä tarveselvitysvaiheella, 
jossa selvitettiin suomalaisten sairaa-
larakennuttajien tavoitteita uusille rat-
kaisuille. Kävimme kyselemässä näke-
myksiä myös norjalaisilta sairaalara-
kennuttajilta, eli Sykehusbyggiltä, jo-
ka vastaa kaikista Norjan julkisista sai-
raalarakennuksista.

Osallistujien into ja nykytekniikan 
huikeat mahdollisuudet lavensivat al-
kuperäisen kehitysklinikkamme ta-
voitteen kattamaan melkein kaikki tek-
nologialla sairaalarakennuksissa mah-
dollisesti ratkaistavissa olevat asiat. 
Kevään 2018 aikana ratkaistaviksi ai-
hekokonaisuuksiksi määritettiin:

1. Ihmisten ja esineiden
paikannus ja -logistiikka

2. Sensori- ym. mittaustiedon 
hyödyntäminen

3. Sairaalan käyttöön ja rakennus-
työmaahan liittyvä tiedonhallinta 
ja viestintä

4. Sairaalarakennuksen ja hoito-
tilojen käytön ja ylläpidon ohjaus

5. Mikrobien ja epäpuhtauksien 
havaitseminen ilmasta ja pinnoilta

Käytännössä haluamme siis, että poti-
laiden ei tarvitse enää odottaa, ihmiset 

Pohjoista syöpäkeskusta valmistel-

lut onkologian erikoislääkäri Jussi 

Koivunen OYS:sta uskoo, että entis-

tä tehokkaampi tutkimusverkosto nä-

kyy myös potilaille. Kainuussa tai La-

pissa asuva potilas voi päästä entistä 

helpommin mukaan erilaisiin tutki-

mushankkeisiin, kun tähän luodaan 

mekanismit. 

”Esimerkiksi lääketutkimuksessa 

mukana olosta on potilaalle hyötyä, 

he ovat tarkemmassa seurannassa ja 

saavat lääkkeet ja potilaskäynnit il-

maiseksi. Nykyisin tutkimushankkei-

siin pääsevät lähinnä yliopistosairaa-

loiden potilaat.”

Sopimusasiakirjat alueellisen syö-

päkeskuksen perustamisesta on alle-

kirjoitettu maaliskuussa. 

Jussi Koivunen sanoo, että vielä on 

varsin vähän konkreettista tietoa sii-

tä, miten keskus käytännössä toimii ja 

vaikuttaa. Kukin sairaala vastaa alueel-

laan edelleen syöpäpotilaiden hoidos-

ta, rakennuksista ja henkilökunnasta. 

”Valtioneuvoston ohje sanoo, et-

tä syöpäkeskuksille annetaan koordi-

naatiovastuita, mutta niitä ei avata.”

Keuhkosyöpä ja aivo-
lymfoomat erikoistehtäviä
Professori Taina Turpeenniemi-Hu-

janen on OYS:sta ollut mukana Kansal-

lisen syöpäkeskuksen toimintoja val-

mistelevassa työryhmässä. Hän ker-

too, että kullakin alueellisella keskuk-

sella on erikoistehtäviä osana kansal-

lista keskusta. 

OYS:n erikoistehtäviä ovat aivolym-

fooman hoito, keuhkosyövän hoitoket-

justa vastaaminen ja lääkkeiden sekä 

uusien menetelmien arviointi.

”Onkologeista on pulaa. Syövän hoi-

toon liittyy pieniä erikoisaloja, joilla 

on vähän huippuosaajia. Siksi kannat-

taa tehdä työnjakoa alueellisten kes-

kusten kesken.”

OYS:lla on vastuu myös tietoteknis-

tä apuvälineistä, esimerkiksi sovelluk-

sista, joita käytetään syöpäpotilaiden 

hoidon tukena. Juha Korpelaisen mu-

kaan tämä tukee teknologian arvioin-

tiyksikön ja testauslaboratorion toi-

mintaa.

Vastuu keuhkosyövän hoitokäytän-

nöistä istuu Jussi Koivusen mielestä 

OYS:lle luontevasti. Potilaat luonnol-

lisesti hoidetaan edelleen omilla alueil-

laan, mutta esimerkiksi hoito-ohjeis-

tuksesta ja tutkimuksesta OYS voi ot-

taa vetovastuuta.

”Meillä on eniten keuhkosyövän lää-

ketutkimuksiin osallistuneita potilaita. 

Itse olen tehnyt erilaista laboratorio-

lääketieteen tutkimusta. Lisäksi keuh-

kosairauksien ja patologian puolella 

tutkitaan keuhkosyöpää. Voisi ajatella, 

että meidän osaamisella on valtakun-

nallistakin kysyntää.” 

Tästä on kyse
Syöpäpotilaat saavat yhtenäiset 
hoitoketjut ja tutkimusverkosto 
toimii entistä tehokkaammin

Kansallisen syöpäkeskuksen
perustaminen on osa valtio-
neuvoston terveysalan kasvu-
strategiaa ja se kytkeytyy 
genomikeskukseen ja 
biopankkeihin.

PPSHP, Oulun yliopisto, 
Länsi-Pohjan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä, Keski-
Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä, 
Lapin sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä ja Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä ovat sopineet 
Pohjoisen syöpäkeskuksen 
perustamisesta.

Diagnostiikkaan ja hoitoon 
haetaan yhtenäisiä käytäntöjä 
koko maassa ja tutkimuksessa 
hyödynnetään genomitietoa 
ja biopankkeja.

Alkuvaiheessa valtio tukee 
Pohjoisen syöpäkeskuksen
toimintaa, mutta jatkossa 
tavoite on hankkia rahoitusta 
myös muun muassa tutkimus-
rahoituksen ja yritysyhteistyön
kautta. Ellei ulkopuolista 
rahoitusta saada, Oulun 
yliopisto ja sairaanhoito-
piirit ovat maksajia.

Hyväennusteisen ja paikallisen eturau-

hasyövän hoidossa on OYS:ssa otettu 

käyttöön uusi hoitomuoto, jonka on 

mahdollistanut reilu vuosi sitten han-

kittu moderni lineaarikiihdytin. 

Syöpätautien erikoislääkäri Kaisa 

Lehtiö kertoo, että laitteella on mah-

dollista antaa sädehoitoja millimet-

rin tarkkuudella suoraan kasvaimeen. 

Stereotaksiasädehoito mahdollistaa 

isompien kerta-annosten käytön pe-

rinteiseen sädehoitoon verrattuna. 

Koska sädeannos kohdistuu tarkas-

ti halutulle kasvainalueelle, kasvain-

Eturauhassyöpään
uusi hoitomuoto

ta ympäröiviä terveitä kudoksia pys-

tytään suojaamaan paremmin, haitat 

jäävät vähäisemmäksi ja hoitokertojen 

määrä pienenee tuntuvasti. 

Uusi sädehoito lisää potilasturvalli-

suutta paitsi tarkkuutensa vuosi myös 

siksi, että kuvantamisen avulla hoidon 

aikana voidaan varmistaa, että säteet 

osuvat vain kasvaimeen. ”Voimme hoi-

don aikana tarkastella koko ajan kas-

vaimen sijaintia. Laite keskeyttää hoi-

don, jos se ei mene sinne minne pitäi-

si. Hoito keskeytyy myös, jos potilas 

liikkuu”, Lehtiö toteaa.

Stereotaksiasädehoidolla voidaan 

sädettää myös aivojen tiettyjä hyvän-

laatuisia kasvaimia ja pieniä etäpesäk-

keitä aivoissa sekä yksittäisiä luus-

ton etäpesäkkeitä. Sillä voidaan hoi-

taa myös pieniä ja paikallisia keuhko-

kasvaimia, silloin kun potilasta ei voi-

da leikata.

Uuden lineaarikiihdyttimen mah-

dollisuuksia hoidon vaikuttavuuden 

ja tutkimuksen parantamiseksi on tes-

tattu vuoden verran. Vastaavaa Varian 

Edge-laitetta ei ole käytössä muualla 

pohjoismaissa. 
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K ansainvälinen monikeskustut-

kimus selvittää parhaillaan, mi-

tä hyötyjä sähköimpedanssitomogra-

fiasta eli EIT:stä on lasten hengitysko-

nehoidossa. 

Tutkimuksessa kokeillaan lapsen 

rintakehän ympärille puettavaa syke-

vyön muotoista anturia. Sähköisen 

heijastuman perusteella anturi tekee 

tietokoneen näytölle reaaliaikaisia vii-

palekuvia keuhkojen sisäosien raken-

teesta ja keuhkojen ilmastoitumises-

ta. Tutkimusprojektissa kehitetään it-

Hengityskonehoito 
turvallisemmaksi
Sähköimpedanssitomografia seuraa keuhkojen ilmapitoisuutta 
hengityskonehoidon aikana. OYS on mukana tutkimuksessa, 
joka kehittää menetelmää kliiniseen käyttöön.

se anturivyön ominaisuuksia, käyttö-

liittymää sekä viipalekuvan tarkkuutta 

ja laatua.

Nykyisin puuttuu teknologia, jolla 

pystytään seuraamaan lapsen keuh-

kojen ilmastoitumista hengenvedos-

ta toiseen hengityskonehoidon  aika-

na, kertoo erikoislääkäri Merja Kallio 

OYS:sta. 

”Joudutaan menemään kliinikon 

oman tuntuman ja virtauskäyrien pe-

rusteella, ja kokenut kliinikko onnis-

tuukin tässä hyvin. Silti hän ei näe mis-

tään keuhkojen avautumista eikä sitä, 

jääkö keuhkoihin kasaan painuneita 

alueita.”

Riskinä keuhkovauriot
Potilaiden kannalta on tärkeää opti-

moida hengityskonehoito, sillä väärin 

mitoitettu hoito saattaa aiheuttaa va-

kavia elinvaurioita ja johtaa jopa poti-

laan kuolemaan. 

Pienistä lapsista hengityskonehoi-

toa tarvitsevat keskoset. Täysiaikaiset 

vastasyntyneet sekä isommat lapset 

tarvitsevat sitä osana infektion hoitoa 

tai leikkauksen jälkeistä tehohoitoa. 

Hengityskonehoitojaksoja on OYS:s-

sa vuodessa 150–200, joista arviolta

kolmasosa on keskosten ja vastasyn-

tyneiden pidempiä hengitystukijak-

soja.

”Hengityskonehoito sinänsä ei pa-

ranna ketään, vaan se vain pitää elin-

toimintoja yllä. Siksi on tärkeää pyr-

kiä estämään hengityskonehoidon ai-

heuttamia vaurioita.”

Kansainvälisessä monikeskustutki-

muksessa CRADL:ssa ovat mukana

sairaalat Amsterdamissa, Kyprok-

sella ja Genevessä. OYS liittyi mu-

kaan vuonna 2017 ja aloitti potilaiden 

rekrytoinnin viime syksynä. Nyt mu-

kana on 23 lasta, ja rekrytointi jatkuu. 

EU-rahoitteiseen CRADL-projektiin

osallistuminen tuli mahdolliseksi, kun 

OYS:n tutkimusryhmä sai viime kevää-

nä hankkeeseen 40 000 euron apura-

han Terttu-säätiöltä. 

Merja Kallion lisäksi tutkimusryh-

mässä ovat mukana Ulla Koskela, 

Outi Peltoniemi ja Marika Rahtu.

”Lasten tehohoito on niin pieni eri-

koisala, että kansainvälistä verkostoi-

tumista tarvitaan.” 

Jos kehitystyö vie toivottuun tulok-

seen, tulevaisuudessa jokaisella hen-

gityskoneeseen kytketyllä potilaalla 

on anturi keuhkoja kuvantamassa. 

”Oulussa perheet ovat todella hy-

vin lähteneet tutkimukseen mukaan. 

Vaikka oma lapsi on sairas, ihmiset 

haluavat auttaa siinä, että hoidon laa-

tu paranee ja keuhkovaurioita vähen-

netään.”

Nava-hoito vakiintunut
Pienimpien hengityskonehoito on vii-

me vuosina kehittynyt keuhkoille lem-

peämpään suuntaan. Vuodesta 2009 

OYS:ssa on ollut käytössä NAVA eli 

neuraalisesti ohjattu ventilaatio. Pie-

nen nenämahaletkun avulla seura-

taan potilaan omaa hengitystä pallea-

lihaksen EMG-signaalia rekisteröiden. 

Menetelmän avulla potilas pystyy ko-

ko ajan hengittämään luonnollisella 

rytmillä, eli välillä pinnallisemmin ja 

välillä syvään huokaisten. 

”Kyseessä on täysin erilainen hoi-

tomuoto kuin perinteiset hengitysko-

nehoidot. Ennen kone määräsi, mut-

ta nyt annetaankin ’valta’ potilaalle 

ja kone seuraa potilasta. Menetelmä 

vaatii kouluttautumisen, mutta meillä 

erikoistuvat lääkärit kyllä oppivat sen 

salat jo koulutuksen alkuvaiheessa.”

NAVA:sta sekä tulevaisuudessa mah-

dollisesti myös EIT:stä hyötyvät eni-

ten potilaat, joilla hengityskonehoito-

jaksot ovat pitkiä, eli keskoset ja pie-

nimmät vastasyntyneet. NAVA-mene-

telmän on todettu vähentävän pienten 

potilaiden rauhoittavien lääkkeiden 

tarvetta ja keuhkovaurioiden riskiä. 

”Potilas on levollisempi ja tyytyväi-

sempi. Nykyisin hengityskoneet ovat 

hienostuneita tietokoneita, jotka voi-

daan ohjelmoida tekemään mitä halu-

taan. Osa potilaista käyttää korkeavir-

tausviiksiä, osalla annetaan nenämas-

kin kautta ylipainehoitoa, joka helpot-

taa hengitystyötä. Sairaimmat poti-

laat nukutetaan ja intuboidaan”, Mer-

ja Kallio kertoo.

Projekti on saanut rahoitusta EU:n Horisontti 2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta
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EIT-monitori rekisteröi tietoa vauvan 
hengityksestä, rintakehän ympärille 
on asetettu anturivyö. Infektion vuoksi 
hengitystukea tarvitsevaa vauvaa 
hoidetaan korkeavirtausviiksillä.

”Ennen kone määräsi hengityskone-
hoidossa, mutta nyt annetaankin 
’valta’ potilaalle ja kone seuraa 
potilasta”, sanoo Merja Kallio.



2524 Pohjanpiiri 2/2018  | |  Pohjanpiiri 2/2018 

OYS:n
bändit 
esiin

A nestesiahoitajana toimiva 

Rami Nyman on yksi keskus-

leikkausosaston monista harrasta-

jamuusikoista. Lääkintävahtimesta-

ri Ville Aittola taas on tehnyt pitkää 

harrasteuraa useammassakin kokoon-

panossa. Viime kesänä ensimmäistä 

kertaa toteutettu OYS Rock syntyi näi-

den kahden innostuksesta. 

Vapari rahoittaa tapahtuman ja nol-

latuloksella mennään. ”Näin saadaan 

pienellä lipunhinnalla iso joukko työn-

tekijöitä virkistäytymään. Me pääsem-

me nyt melko vähällä, kun vaparilai-

set hoitavat suuren osan käytännön 

järjestelyistä sponsorien kanssa”, Vil-

le kertoo.

Yhtyeitä esiin
Tarvetta minifestarille on, sillä OYS:s-

sa on ainakin kymmenen työpaik-

kabändiä. Lisäksi Vaparin musiikkijaok-

sen toiminta on vilkasta. Tarkkaa bän-

dien lukua ei tiedetä, mutta se selvin-

nee, kun OYS Rockin puuhamiehet te-

kevät syksylle kyselyn, jossa tapahtu-

maan halukkaita bändejä kartoitetaan. 

OYS Rockin ideana on saada sairaa-

lan yhtyeet esille sekä luoda leppoisa 

ja ammattimainen musiikillinen vir-

kistäytymistilaisuus. 

”Talosta löytyy laadukkaita ja hyviä 

bändejä. Ainoa ehto tapahtumaan pää-

sylle on, että musiikki on viihdyttävää 

ja sopii isolle yleisölle. Lisäksi ainakin 

yhden bändin jäsenen on työskennel-

tävä sairaalassa”, Ville sanoo.

Pelkästään keskusleikkausosastolla 

on kolme eri kokoonpanoa, joista In-

halation ten on Ramin ja Villen bändi. 

”Meillä kantava teema on, että musiik-

ki menee jalan alle. Mukana on rockin 

lisäksi pop-covereita sovitettuna oman 

näköiseksi.”, kitaristi-Ville ja bilebän-

din toinen solisti Rami kuvailevat.

Musiikki voimavarana
Ramilla musiikki ja taide ovat olleet 

osa elämää aina. ”Kun Turusta tänne tu-

lin enkä ketään tuntenut, ensimmäi-

set kontaktit alkoivat musiikin kautta. 

Musiikista elävät ihmiset löytävät ai-

na toisensa. Minulle musiikki on elä-

män voimavara, tapa rentoutua sekä 

vapautua työn ja kotielämän ohessa.”

Ville on Ramin mukaan vähintään-

kin puoliammattilainen. Ville innostui 

musiikista teininä. Jossain vaiheessa 

musiikki oli tauolla melkein kymme-

nen vuotta, mutta palasi entistä väke-

vämpänä intohimona. 

”Vanhemmalla iällä aloitin bänditoi-

minnan, ja nyt olen mukana useam-

massa kokoonpanossa. Musiikki-in-

nostusta on kotihommia takia pakko 

rajoittaa, mutta noin 50 keikkaa vuo-

dessa tulee Public Shamen ja Inhalati-

on tenin kanssa tehtyä ja mukana ovat 

myös akustiset duo-keikat”, Ville listaa.

Inhalation tenillä on ikää kuusi vuot-

ta, ja yhtä jäsentä lukuun ottamatta 

kaikki työskentelevät OYS:ssa. Useim-

mat sairaalan yhtyeistä syntyvät am-

mattiryhmien tai yksiköiden sisälle. 

OYS Rockissa kohdataan myös 25:nnet-

tä vuottaan viihdyttävä ja kaksi levyä 

julkaissut Cool Operator. Tämä viisi-

henkinen bändi on ollut töissä OYS:s-

sa yhteensä 107 vuotta.

Viihteelle neljällä bändillä
Kesän avaavassa tapahtumassa on mu-

kana neljä yhtyettä, joista Cool Opera-

tor ja Inhalation ten olivat mukana jo 

viime kesänä. Uutena kokoonpanona 

kuullaan Public Shamea ja The Mighty-

finesia. 

”Se, että porukkaa nyt vaihdettiin, ei 

tarkoita, etteivätkö kaikki viimekesäi-

set yhtyeet olisi olleet laadukkaita. Ky-

se on siitä, että tapahtuman pitää uu-

distua. Ensi vuonna yhtyeet, jotka nyt 

ovat toista kertaa mukana, eivät saa 

enää osallistua”, puuhamiehet kertovat.

Ensimmäisen tapahtuman palaute 

oli erinomaista niin esiintyjiltä kuin 

yleisöltäkin. ”Takahuoneessa alkoi he-

ti tapahtuman jälkeen pöhinä uudes-

ta tilaisuudesta”, puupetet hymähtä-

vät. Jospa siis luotiin alku uudelle pe-

rinteelle?

Villen ja Ramin mukaan lähtökohta-

na on festivaali, jonne bändit halua-

vat tulla ja yleisö viihtyy. ”Tämä vaatii 

onnistuakseen ammattilaisia niin ta-

pahtumapaikalta kuin äänentoistolta-

kin”, Ville toteaa.

Ensimmäisen happeningin 350 lip-

pua myytiin loppuun puolessatoista 

viikossa. Tuolloin hengailutila oli pie-

nempi. Tänä vuonna käytössä on myös 

uusi Prunnitori. ”Tuhat ihmistä saadaan 

sisään ottaa. Olemme tilanneet 650 lip-

pua. Jos kysyntää on, tilaamme lisää”, 

Ville Aittola sanoo.

OYS Rock järjestetään 9. kesäkuuta 

Rauhalassa.

THE MIGHTYFINES
2016 perustettu viisimiehinen
bändi, joka koostuu oululai-
sista pitkän linjan soittajista. 
Ohjelmassa on omaa materiaalia 
ja covereita. Jukka Kilponen, 
Kari Korva, A-P Sipilä, Matti 
Ryhänen ja Erkki Keskinen. 

PUBLIC SHAME
Kolmella laulajalla varus-
tettu viihdyttävää Amerikan
rokkia soittava cover bändi. 
Ville Aittola, Antti Kangas, 
Tuomas Vesa, Esa Paldanius.
 
COOL OPERATOR
Bändi on rokannut aktiivisesti 
jalan alle menevää rokkia 
ja rhytm’n’ bluesia  yli kaksi 
vuosikymmentä ilman taide-
pausseja. Heikki Takala, Pekka 
Kunelius, Juha Koskenkari, 
Auvo Hietaharju, Heikki Wiik.

INHALATION TEN
8-henkinen kovanluokan 
bilebändi, joka ei jätä yleisöä 
kylmäksi. Ville Aittola, Jarkko 
Hyvönen, Merja Vakkala, Jani 
Hyvämäki, Heikki Honkanen, 
Liisa Kunnari, Jenny Koivupuro, 
Rami Nyman.

OYS Rock 
-artistit

Rami Nymanilla on paljon
muusikkokavereita sairaalassa,
sillä henkilöstön muodostamia 
bändejä  on useita.
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OYS Rock -tapahtuma järjestetään taas kesäkuussa. 
Tapahtuman ideoineet Rami Nyman ja Ville Aittola 
toivovat festivaalista jokakesäistä tapahtumaa,
jotta sairaalan lukuisille bändeille saadaan 
esiintymismahdollisuuksia.
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Perhe on minulle tärkeä, siitä saan voimaa. 
Perheeseeni kuuluu kehityskelpoinen mies 

ja viisi rakasta lasta sekä kaksi ainutlaatuista lastenlasta. 
Lisäksi minulla on 3 siskoa ja 1 veli sekä liki 90-vuotias isä, 
joiden kanssa vietän paljon aikaa. Pilkimme, moottorikelk-
kailemme ja mökkeilemme Kemijoen suistossa, mökillä riittää 
metsänhoitotöitä ja puutalkoita. Varmaan lapsuudenkodin perintöä on, 
että tykkään tehdä paljon käsilläni. Remontoimme rintamamiestaloamme ja 
lisäksi ompelen, neulon ja hoidan puutarhaa. Keväällä alan jo suunnitella puutarhan 
tulevia töitä, ja valoisalla kuistilla kasvatan kasveja, joita olen kylvänyt laatikoihin. 
Ylipuutarhurina toimii Leila-siskoni. Lähellä sydäntä on vapaaehtoistyö lasten parissa. 
Meille muutti viime kesänä pienet sisarukset, he ovat loppumaton ilon lähde. 

Meillä rekrytointipalveluissa on keväisin kiire sijaisten palkkauksen vuoksi, mutta 
hyvä työyhteisö auttaa jaksamaan. Aurinkoista kevättä kaikille!”

Minua
innostaa

Juttusarjassa työkaverimme 
kertovat inspiraation lähteistään.

Sari Anttila

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettujen 
uusi kausi alkoi

H
EN

KILÖSTÖNEDU
STAJAN

Mietteitä

T yösuojeluvaltuutettujen uusi 

toimikausi alkoi kuluvan vuoden 

alusta. PPSHP:ssa meitä on kaikkiaan 

kahdeksan työsuojeluvaltuutettua, 

kuusi OYS:ssa ja kaksi Oulaskankaan 

sairaalassa. Meitä uusia tammikuus-

sa aloittaneita valtuutettuja on kolme. 

Itse aloitin perehtymisen heti täy-

dellä tohinalla tutustumalla työsuoje-

lun toimintaan ja työskentelyyn. Pal-

jon on uutta asiaa tullut eteen ja pal-

jon on joutunut opiskelemaan. Muut 

työsuojeluvaltuutetut ovat auttaneet 

ja ohjanneet kaikessa, missä apua 

olen tarvinnut. Meillä yhteistyö toimii 

hyvin. Muutamassa kuukaudessa olen 

päässyt tutustumaan moniin eri yksi-

köihin, eri ammattiryhmiin ja yhteis-

työkumppaneihin mikä on ollut hyvin 

mielenkiintoista, mutta paljon on vie-

lä tutustumista edessä. 

Nyt eletään jatkuvaa muutoksen ai-

kaa joka suunnassa. Sosiaali- ja ter-

veysalan uudistus sekä uuden sairaa-

lan suunnittelu ja vanhan purkami-

nen etenevät myös pikkuhiljaa. Muu-

tokset voivat aiheuttaa työntekijöille 

pelkoa, ahdistusta ja negatiivisia tun-

temuksia, mikä taas vaikuttaa työhy-

vinvointiin ja työviihtyvyyteen. 

Työhyvinvointi koostuu pienistä 

asioista. Riittävällä levolla, liikunnal-

la ja ravinnolla perustetaan tukipila-

rit työssä jaksamiselle. Ei murehdi-

ta liikaa tulevasta, vaan eletään tässä 

hetkessä. Muutoksista pitää puhua ja 

asioita tulee käsitellä avoimesti. On-

gelmat tuntuvat pienemmiltä, kun tar-

tumme niihin yhdessä. Me työsuojelu-

valtuutetut olemme mukana tukemas-

sa henkilöstöä muutoksissa ja muis-

sakin työhyvinvointiin sekä työturval-

lisuuteen liittyvissä asioissa. Toimim-

me työtekijöiden ja esimiesten kanssa 

aktiivisessa yhteistyössä. 

Positiivinen työyhteisö voi parem-

min kuin negatiivinen. Myönteises-

sä ilmapiirissä on hyvä työskennel-

lä. Huomioidaan työkaveri, tervehdi-

tään, kiitetään, kannustetaan ja kehu-

taan toisiamme. Positiivinen ilmapiiri 

antaa tilaa luovuudelle ja isotkaan on-

gelmat eivät tunnu ylitsepääsemättö-

miltä. Meitä jokaista tarvitaan, ja mei-

dän jokaisen työ on tärkeää.

Positiivista kesän odotusta 

teille kaikille! 

KUVA TIINA MÄKI
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Voimaa
työhön

Liikuttaja 
vinkkaa ja 
kannustaa
Aktiivinen liikuttaja saa työkaverit innostumaan 
terveysliikunnasta. Liikuttajia ovat myös Elisa 
Piippo ja Paula Lipponen.

T ieto erilaisista liikkumisen mah-

dollisuuksista kannustaa kokei-

lemaan, sanoo osastosihteeri Paula

Lipponen. Yhdessä fysioterapeutti

Elisa Piipon kanssa hän toimii liikut-

tajana työyhteisössään alueellisessa 

apuvälinekeskuksessa. 

Liikuttaja tsemppaa ja huolehtii sii-

tä, että tieto esimerkiksi uusista lii-

kuntaryhmistä, tapahtumista tai hy-

vinvointimittauksista tavoittaa työyh-

teisön.

”Tulostan esitteitä kahvipöytään ja 

nostan asioita keskusteluun. Työka-

verit saavat kysellä asioita”, Elisa Piip-

po sanoo.

Paula Lipponen on innostunut mo-

neen aktiviteettiin itsekin mukaan. 

Vastikään päättyneen Työpaikalta ter-

veyttä elämään -hankkeen aikana hän 

on osallistunut esimerkiksi painonhal-

lintaryhmään sekä rentoutusryhmään. 

Ja kun työyhteisössä mitattiin liikun-

ta-aktiivisuutta Vilimi-kiekolla, hän 

tsemppasi vähemmän liikkuvia työka-

vereitaan keräämään liikuntapisteitä. 

Paula on myös kokeillut älykästä sor-

musta, joka mittaa päivän mittaan un-

ta, palautumista ja aktiivisuutta ja lä-

hettää näistä tietoja matkapuhelimen 

sovellukseen. 

”Oura-sormus antoi luotettavaa tie-

toa. Sen avulla aloin mennä ajoissa

nukkumaan. Olen harkinnut, että han-

kin tällaisen omakseni.”

Jo 20 vuotta toimintaa
Sairaanhoidollisten palvelujen tulos-

alueella toimii oman työnsä ohessa yh-

teensä 40 liikuttajaa, ja ja koko PPSHP:s-

sa 200. Terveysliikunnan suunnittelija 

Minna Keskitalo kertoo, että liikutta-

jille menee aina ensimmäinen tieto sii-

tä, mitä on tarjolla työntekijöiden ter-

veyden edistäminen tueksi. 

Liikuttajien verkostoa alettiin raken-

taa vuonna 1997 Keskitalon tultua PP-

SHP:n palvelukseen. Hän pitää liikut-

tajiin säännöllisesti yhteyttä ja viestit-

tää uusista mahdollisuuksista. Osa al-

kuperäisistä liikuttajista on edelleen 

mukana, ja Työpaikalta terveyttä elä-

mään -hankkeen aikana värvättiin vie-

lä uusia. 

”Ilman liikuttajia tämä hanke ei oli-

si alkanut elää arjessa. Heidän kaut-

taan saatiin väkeä ryhmiin, he kannus-

tivat työkavereitaan ja toivat taas meil-

le käyttäjien palautetta ja toiveita. Hei-

tä koulutettiin myös minun työparik-

seni kuntotesteihin.”

Minna Keskitalo sanoo, että aktiivi-

sesti toimiva liikuttaja saa työyhtei-

sössään paljon tuloksia aikaan. Paula 

Lipponen on samaa mieltä. 

”Me apuvälinekeskuksessa toimim-

me erillään muista, eikä tänne välttä-

mättä tule tietoa erilaisista mahdolli-

suuksista. Intranetistäkään ei ehdi käy-

dä katsomassa. Kun tieto tulee suoraan 

työkaverilta, se vaikuttaa paljon enem-

män.”

Elisa Piippo toivoo, että työnantaja 

järjestäisi työhyvinvointia ja liikkumis-

ta tukevia ryhmiä jatkossakin. Oman 

koulutuksensa kautta hän tietää hyvin, 

miten iso vaikutus elintapavalinnoilla 

on työssä jaksamiseen.

”Toivoisin, että tällaiselle toiminnalle 

löytyisi rahoitusta. Tarvittaisiin myös 

erilaisia ryhmiä, joihin voitaisiin hou-

kutella enemmän miehiä mukaan.”

Millainen hanke?
Sairaanhoidollisten palvelujen tulos-
alueella hanke Työpaikalta terveyttä elä-
mään – itseään ja organisaatiota johta-
malla alkoi Kunnossa kaiken ikää -ohjel-
man rahoituksella vuonna 2015 ja päät-
tyy tänä vuonna. Tavoite oli lisätä sekä 
johdon että työntekijöiden tietoisuut-
ta työhyvinvoinnista, kuormittavuu-
desta ja työkykyä tukevasta liikunnas-
ta. Henkilöstöä kannustettiin arkiliikun-
taan ja työmatkaliikkumiseen.

Hankkeen aikana järjestettiin useita 
mittauksia ja testejä, annettiin neuvon-
taa sekä toteutettiin liikunta- ja vertais-
ryhmiä. 

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista joh-
tuvat poissaolot vähenivät tulosalueel-
la merkittävästi. Sähköisten terveystar-
kastusten perusteella liikunnan harras-
taminen on lisääntynyt ja henkilöstön 
painoindeksi laskenut. Näistä ansioista 
PPSHP on myös saanut valtakunnallisen 
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman palkin-
non helmikuussa.

Mitä seuraavaksi?
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalu-
eella elintapaohjaus on otettu osaksi uu-
sien työntekijöiden perehdyttämistä. 
Toimintaa jatketaan muun muassa työn 
tauottamisen ohjelmalla ja palautumista 
tukevalla ohjelmalla.

Saaduista kokemuksista on tarkoitus 
luoda hyviä toimintamalleja koko sai-
raanhoitopiirin työhyvinvoinnin johta-
mistyön tueksi.

Työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala 
sanoo, että palkinto vahvistaa, että ol-
laan oikealla tiellä organisaatiokulttuu-
rin kehittämisessä myös henkilöstön ter-
veyden edistämisen näkökulmasta. 

Vaikka hanke päättyy, vertaistuen ja 
eri toimintojen vaikuttavuuden arvioin-
tia sekä työkyky- ja terveysriskien var-
haista tunnistamista halutaan jatkaa. 

”Olemme myös rahoittajan suuntaan 
yhteydessä. Heillä saattaa olla kiinnos-
tusta selvittää laajemmin, voidaanko ih-
misten elintapoihin tuoda vaikuttavia 
muutoksia ja miten erityisesti tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista aiheutuviin sai-
rauspoissaoloihin voitaisiin vaikuttaa 
entistä paremmin.”

Paula Lipponen (oik.) ja Elisa Piippo toimivat 
liikuttajina työyhteisössään alueellisessa 
apuvälinekeskuksessa. Kumpikin heistä 
tietää, että aktiivisuus tukee myös 
työssä jaksamista.

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA ANTTI SUISTOLA
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Tablettitieto-
koneita lapsipotilaille
Sairaalatekniikan yhdistys on lahjoittanut noin 
100 tablettitietokonetta OYS:n lastenklinikalle 
potilaiden käyttöön. Tietokoneet ovat käytän-
nössä uusia, sillä ne ovat olleet käytössä vain 
kahtena päivänä Sairaalatekniikan päivillä Ou-
lussa helmikuussa. 

Lahjoituksen ottivat vastaan psykiatrian tu-
losalueen johtaja Outi Saarento sekä lasten ja 
nuorten vastuualueen johtaja Päivi Tapanai-
nen.

Sairaalatekniikan yhdistys kokoaa yhteen 
Suomen sairaaloissa ja terveydenhoitolaitok-
sissa toimivat teknisen alan henkilöt ja edistää 
heidän ammatillista toimintaansa sekä eettisiä 
arvoja niiden toteuttamisessa. Yhdistys toimii 
Suomen sairaaloiden teknisen henkilöstön yh-
dyssiteenä vastaaviin kansallisiin ja kansainvä-
lisiin järjestöihin.

Oulu HealthLabs on maaliskuussa saanut vuoden 2018 kan-
sallisen eHealth-tunnustuspalkinnon uraauurtavasta työstä 
innovaatiopalveluissa. Palkinnon myöntää vuosittain Suomen 
Telelääketieteen ja e-Health -seura.

Jo lähes 150 yritystä on käyttänyt Oulu HealthLabsin pal-
veluita ja toimintaan on osallistunut satoja sosiaali- ja terve-
ydenhuollon ammattilaisia. Kyseessä on kehitysympäristö, 
joka tukee terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen uu-
sien ideoiden syntymistä, testausta ja tuotekehityksen eri vai-
heita. Ideoita voivat luoda niin yritykset kuin terveydenhuol-
lon ammattilaisetkin.

Oulu HealthLabs koostuu kolmesta osasta: OYS TestLab, 
Oulu WelfareLab ja Oamk SimLab. Se perustettiin edistämään 
yhteistyötä yritysten ja sosiaali- sekä terveydenhuollon am-
mattilaisten välillä. Yhteistä foorumia toivoivat erityisesti yri-
tykset. Toisaalta testausympäristö tarjoaa Tulevaisuuden sai-
raala OYS 2030 -ohjelmalle mahdollisuuden kehittää ja testa-
ta uusia lääketieteen teknologiaratkaisuja. 

Oulu HealthLabsin toiminta vakinaistettiin vuonna 2017 
kolme vuotta kestäneen EU-rahoitteisen projektin päätyt-
tyä. Palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu siten, että ne ovat 
pientenkin yritysten ulottuvilla. Toiminta kattaa koko sosiaa-
li- ja terveydenhuollon kentän erikoissairaanhoidosta perus-
terveydenhuoltoon ja kotiin vietäviin sosiaalipalveluihin. 

Oulu HealthLabsin virtuaalisella testausalustalla voidaan 
kehittää sähköisiä terveyspalveluita, laitteita ja välineitä kan-
salaisten ja ammattilaisten käyttöön. Alusta on integroitu 
merkittävimpiin Suomessa käytettyihin potilastietojärjestel-
miin ja pilvipalveluihin. 

OYS TestLabissa on tiettävästi maailman ensimmäinen sai-
raalaan rakennettu 5G-kehittämis- ja testausympäristö.  

Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura toimii alansa 
vaikuttajana ja suunnannäyttäjänä Suomessa ja maailmalla.

Oulu HealthLabs palkittiin Esko arvioitiin 
parhaaksi
Sairaanhoitajat arvioivat Eskon parhaaksi 
potilastietojärjestelmäksi valtakunnallises-
sa tutkimuksessa. Esko sai sairaaloiden hoi-
tajilta kouluarvosanan 7.1. Arvosana on pa-
ras sairaaloiden ja Kanta-palveluihin yhteen-
sopivista tietojärjestelmistä. 

Potilastietojärjestelmät ovat terveyden-
huollon suurimman ammattiryhmän eli sai-
raanhoitajien keskeisimpiä työvälineitä. Es-
kon käyttäjät kokivat, että järjestelmä tukee 
heidän työtään: järjestelmä on looginen ja 
termistö selkeää. Yli puolet vastaajista oli si-
tä mieltä, että tietojärjestelmät auttavat pa-
rantamaan hoidon laatua. 

73 prosenttia vastanneista totesi, että Es-
ko toimii hyvin hoitajien välillä omassa or-
ganisaatiossa, mutta 58 prosenttia kritisoi 
sen toimivuutta eri organisaatioiden välillä. 

Sairaanhoitajien käyttökokemuksia kerät-
tiin ensimmäistä kertaa. Kysely suunnattiin 
Sairaanhoitajaliiton ja Tehyn työikäisille sai-
raanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöil-
le. Vastauksia sähköiseen kyselyyn saatiin 
yli 3600. Yli puolet (52%) vastaajista työs-
kenteli julkisessa sairaalassa. 

Vastanneista runsas kolmannes (37%) käyt-
ti työssään Efficaa ja viidennes (21%) Uranus-
ta. Eskoa käytti 6 prosenttia vastanneista. 
Muut mukana olleet Kanta-yhteensopivat tie-
tojärjestelmät olivat Uranus ja Pegasos.

Palkintoja Uutisia
lyhyesti

Kuva: Oulu HealthLabs

Kesäkauden Kilometrikisa 2018 poljetaan 1.5.-22.9. 
ja ilmoittautuminen kisaan on avattu. Jokainen pol-
kija voi kirjata kisan aikana suorituksiaan joko kilo-
metrein tai minuutein. Yksittäisen polkijan on

mahdollista kirjata sekä minuutteja että kilomet-
rejä. Joukkueet näkyvät minuuttikisan puolella sitä

mukaa, kun joukkueesta vähintään yksi jäsen on 
kirjannut järjestelmään minuutteja.

Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, yhdis-
tysten, seurojen tai muiden joukkueiden välinen 
leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaa-
vat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman 
joukkueen kilometrisaldoa. 

Kilpailussa on nyt sarja myös sähköpyörille se-
kä kalorilaskuri.

Palkintoja arvotaan kaikkien osallistujien kesken 
ja kisan loputtua palkitaan parhaat joukkueet. 

Kilometrikisa on kaikille osallistujille maksuton 
ja sen järjestävät Pyöräilykuntien verkosto ry ja 
Suomi Pyöräilee –kampanja. Ilmoittautumiset osoit-
teessa kilometrikisa.fi.

Vapari palkitsee PPSHP:n parhaan kilometrisaldo-
joukkueen.

Osallistu
Kilometrikisaan

Oululainen kiinteistötutkimuksiin ja kosteus-
mittauksiin erikoistunut Talotuki oy lahjoit-
ti lahjakortteja OYS:n lastenpsykiatrian po-
liklinikalle ja pienten lasten perheyksikköön. 
Lahjoituksena saadut varat tullaan käyttä-
mään kyseisten lelujen ja tarvikkeiden han-
kintaan yksiköiden potilaille.

Lahjoituksen luovutti tammikuussa Talotu-
ki oy:n toimitusjohtaja Jukka Tuorila sekä tek-
ninen johtaja Juho Kaarivaara ja sen vastaan-
ottivat lastenpsykiatristen avoyksiköiden puo-
lesta osastonhoitaja Airi Ahola sekä apulais-
osastonhoitaja Juha-Pekka Palukka.

Lahjakorteilla leluja

Valtiovarainministeriö on täydentänyt SoteDigi Oy:n 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.4.2018 yhtiön hal-
litusta neljällä jäsenellä.

Hallituksen uusina jäseninä aloittavat HUS:n kehit-
tämisjohtaja Visa Honkanen, Tampereen kaupungin 
hyvinvoinnin palvelualueen johtaja Taru Kuosma-
nen, sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Lii-
sa-Maria Voipio-Pulkki sekä valtiovarainministeriön 
apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa terveystietei-
den tohtori, sairaalaneuvos Hannu Leskinen (aiem-
min Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, 
eläkkeellä 1.4.2018 lukien), varapuheenjohtajana kaup-
patieteiden maisteri Siv Schalin sekä jäsenenä Nexec 
Oy:n senioripartneri ja neuvonantaja Tapio Niskanen.

SoteDigi Oy:n 
hallitusta täydennetty

LAHJOITUKSIA

Henkilöstöhallinnon Prima-palkkajärjestelmä 
vaihtuu uuteen Personec-järjestelmään ensi vuo-
den alusta alkaen yhteistyössä palvelukeskus Mo-
netran ja järjestelmätoimittaja Aditron kanssa. 

Sairaanhoitopiirin henkilökunnan käyttöön ote-
taan samalla uusi sähköinen itseasiointipalvelu, 
jonka kautta anotaan muun muassa erilaiset pois-
saolot. 

Järjestelmäuudistus on ensimmäinen vaihe tu-
levan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan talous- ja 
henkilöstöhallinnon järjestelmän rakentamista, 
jonka tavoitteena on sujuvoittaa sairaanhoitopii-
rin siirtymistä tulevaan maakuntaan. 

Uusi tietojärjestelmä edellyttää myös toiminta-
tapojen uudistamista, mihin tarvitaan tulevien 
käyttäjien panostusta ja asiantuntijuutta. Muutok-
sen suunnitteluun otetaan mukaan eri ammatti- ja 
käyttäjäryhmien edustajia. 

Palkkajärjestelmä 
vaihtuu

TALVIKILOMETRIKISASSA 
OLI MUKANA 23 PPSHP/

VAPARISTA. JOUKKUEIDEN 
YHTEINEN MATKAN PITUUS 

OLI 8693 KILOMETRIÄ.
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Tapahtuma-
kalenteri

Kuulolla

MA 14.5. klo 12-16
Pohjoisen syöpäkeskuksen
avaustilaisuus ja asiantuntija-
luentoja. Paikka: OYS luentosali

TI 15.5. klo 12-16
Digitaaliset palvelut 
painonhallinnan tukena. 
Paikka: OYS, luentosali 8

Tulosalueen
johtajia haetaan
Hallintosäännon mukainen tulosalueiden 
johtajien viiden vuoden määräaika päättyy 
toukokuun lopussa. Hallitus hakee sairaan-
hoidollisten tulosalueiden johtajia sisäisel-
lä ilmoittautumismenettelyllä. Uusi toimi-
kausi on 1.6.2018 – 31.5.2023. 

Tulosalueen johtajia haetaan medisiini-
sen, operatiivisen, psykiatrisen, lasten ja 
naisten, Oulaskankaan ja sairaanhoidollis-
ten palvelujen johtoon. Myös kehitysvam-
mahuollon tulosalueen johtaja valitaan sa-
malla tavalla.

Tulosalueen johtajan kelpoisuusvaati-
muksena on erikoislääkärin oikeudet jol-
tain tulosalueen erikoisalalta ja kokemusta 
johtamisesta. Kehitysvammahuoltoon joh-
tajalla on oltava ylempi korkeakoulututkin-
to ja johtamiskokemusta.

Hallitus pidensi tulosalueiden ylijohta-
jien toimikautta elokuun loppuun. Valinta-
menettely heidän osaltaan alkaa vasta, kun 
tulosaluejohtajat on valittu.

Eduskunnan on määrä tehdä päätöksiä maakuntien perus-
tamisesta, sote-ratkaisusta ja valinnanvapauslaista ennen 
kesälomalle jäämistään eli kesäkuussa. Eduskunnan tie-
dotusosaston mukaan tarkempi käsittelyaika ratkeaa vas-
ta lähellä kyseistä ajankohtaa.

Maakuntauudistuksessa vastuu palvelujen järjestämi-
sestä siirtyisi 18 uudelle maakunnalle. Toteutuessaan uu-
distuksen on määrä tulla voimaan vuoden 2020 alusta. 
Ensimmäiset maakuntavaalit on määrä pitää 28.10. tänä 
vuonna, ja vaalien valmistelu alkaa uuden lainsäädännön 
tultua voimaan. 

Seuraa politiikkaa

PPSHP:n teleoperaattori vaihtuu Teliasta Elisak-
si, ja puhelinjärjestelmä uudistuu. Muutos koskee 
kaikkia matkapuhelimia ja tabletteja. Uudistus to-
teutetaan vaiheittain niin, että noin vuoden kulut-
tua kaikki muutokset on viety läpi. 

Henkilöstölle tiedotetaan muutosten etenemi-
sestä sekä varautumisesta muutoksiin, kertoo 
telehuoltomestari Seppo Timlin.

”Lähiaikoina teemme vastuualueille myös ky-
selyjä, jossa kartoitetaan eri päätelaitteiden tar-
peet”, Timlin sanoo.

Vaihdos tarkoittaa, että kaikkien matkapuhe-
limien ja tablettien SIM-kortit vaihdetaan. Elisa 
myötävaikuttaa vaihtoon jalkautumalla neuvon-
tapisteisiin, joista on saatavissa asiantuntija-apua 
SIM-korttien vaihtoon. Uudistamisen edetessä pu-
helinjärjestelmän koko laitetekniikka sekä lan-
gattomat DECT-puhelimet ja lankapuhelimet uusi-
taan.

Uudistaminen toteutetaan vaiheittain ja noin 
vuoden kuluttua kaikki muutokset on viety läpi. 

SIM -korttien vaihdon yh-
teydessä kannattaa varmis-
taa, että SIM-korteilla olevat 
numerot on tallennettu 
puhelinkoneeseen, kos-
ka Telian vanhat kortit 
lakkaavat toimimasta

Myös vastaajapalve-
lun numero sekä vastaa-
jaan ohjaavat nume-
rokoodit muuttuvat. 
Vanhat vastaajaviestit 
on syytä kuunnella ajois-
sa, sillä Elisalle vaihdon 
jälkeen Telian liittymässä 
olevia vastaajaviestejä ei 
voi enää kuunnella.

Teleoperaattori vaihtuu

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.fiwww.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

Juhla -ja 
kokouspalvelut 

www.ravintolarauhala.fi 
www.voimala1889.fi 

TIESITHÄN, ETTÄ SINÄKIN
OLET VAPARILAINEN!
Vaparin jäseniä ovat kaikki PPSHP:n 
työntekijät, eläköityneetkin. Lisää tietoa 
toiminnasta ja eduista löytyy Intranetin
etusivulta alareunan palkista Vapari kohdalta.

Vaparin hallituksen jäsenet 2018
Minna Keskitalo | puheenjohtaja
Kauko Halmetoja | varapuheenjohtaja
Seija Seljänperä | sihteeri
Helena Toivanen | rahastonhoitaja
Marianne Reinikka
Tuula Mäntynenä
Aki Piirainen
Ari Moilanen
Merja Puolanne-Törmälä
Seija Haikola
Katariina Kamsula
Anu Tervonen
Anne Kammonen

FYSIOS KASTELLI puh. 010 237 7035
FYSIOS KESKUSTA puh. 010 237 7036
FYSIOS KONTINKANGAS puh. 010 237 7038 
FYSIOS KEMPELE puh. 010 237 7057

Fysioterapialla toimintakykyä

Seuraa ilm
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Ristikko

Ristikon
ratkaisu Pohjanpiiri 2/2018

 
   The Mightyfines          Public Shame  
   Cool Operator              Inhalation ten 

 Liput : 5€ (avec 10€) B2 info      
(henkilökortilla tai vaparikortilla) 

   Mukana myös loistava Rauhalan katukeittiö 
    A-oikeudet 

 
                       Liput myynnissä 
                       NYT !!! 

Yhteistyössä: Vapari, Livepaletti ja Rauhala 

•  Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus 79 op, 2019 – 2022 
 Muutama paikka vapaana keväällä 2019 aloittavaan ryhmään.
 | Haku 20.5.2018 mennessä.
•  Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot 30 op, 2018 – 2019
 | Haku 27.5.2018 mennessä.
•  Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus (lapset ja nuoret) 83 op, 2019 – 2023
 | Haku 30.9.2018 mennessä.

TÄYDENNYSKOULUTUSTA OULUSSA

Koulutusesitteet ja hakuohjeet: www.oulu.fi/taydennyskoulutus
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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

SNAP™- 
hoitojärjestelmä
 HOIDA KROONISIA HAAVOJA 
 MEKAANISESTI TOIMIVALLA 
 HAAVAN ALIPAINEIMUHOIDOLLA

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

SMART NEGATIVE 
 PRESSURE™ -HOITO

Kysy lisätietoja: Maire Sipilä, tuotepäällikkö 
puh. 050 313 6585, maire.sipila@mediq.com

KOKOUKSET JA JUHLAT
Technopolis auttaa sinua saamaan kaiken irti kokouksista ja tapahtumista. 

technopolis.fi
meeting.technopolis.fi

Ota yhteyttä niin kerromme lisää:
+358 40 450 4013

kokous@technopolis.fi

NÄYTTELYT JA MESSUT / KOKOUSTILAT / KOULUTUSTILAT / SEMINAARITILAT
VIDEOKOKOUKSET / AUDITORIOT / SAUNAOSASTOT / JUHLA- JA EDUSTUSTILAT


