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Pää-
kirjoitus

JUHA KORPELAINEN
PPSHP:n johtajaylilääkäri

Tätä kirjoitettaessa Pohjois-Pohjanmaalla on meneillään COVID-19-
viruksen aiheuttaman epidemian seitsemäs viikko. Ennusteiden mukaan 
epidemia on vasta alkamassa, tulee jatkumaan ainakin kesään ja saattaa 
myöhemmin voimistua uudelleen ennen kuin toimiva rokote on kehitetty. 

Matkailulla on ollut arvioitua suurempi merkitys viruksen nopeassa 
leviämisessä Kiinasta maailman kaikkiin kolkkiin. Pohjois-Pohjanmaalle 
viruksen toivat tullessaan hiihtolomalaiset Keski-Euroopasta, ja jo sitä
ennen kiinalaisella turistilla todettu Suomen ensimmäinen virustartunta
 aiheutti Lapissa valtaisan mediakohun. 

Suomi kuten monet muutkin maat on noudattanut WHO:n suositusta
hillitä viruksen leviämistä, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon voimavarat
riittäisivät potilaiden hoitoon epidemian kaikissa vaiheissa. Taktiikka
näyttää purevan, koska sairaalahoitoa ja erityisesti tehohoitoa vaativien
potilaiden lukumäärä on kasvanut alkuvaiheen jälkeen maltillisesti ja
viime päivinä jopa laskenut. 

Epidemian etenemistä ovat hillinneet poikkeuslain myötä käyttöön
otetut kansalaisten perusoikeuksia rajoittavat toimet kuten Uuden-
maan maakunnan eristäminen muusta Suomesta, koulujen ja 
muiden oppilaitosten sekä ravintoloiden sulkeminen ja ihmisten
kokoontumisvapauden rajoittaminen. Monet ovat myös siirtyneet
etätyöhön välttäen kontakteja muihin ihmisiin.   

PPSHP:n alueella on todettu tähän mennessä satakunta laborato-
riossa varmistettua virustartuntaa, mutta todellisten tartuntojen
määrä lienee huomattavasti tätä suurempi. Parinkymmenen potilaan 
tila on vaatinut sairaalahoitoa OYS:ssa, ja näistä noin puolet tehohoi-
toa. Toivottavasti hoitoa vaativien potilaiden lukumäärä ei jatkossa-
kaan kasva hallitsemattomasti, jotta henkilöstö, tilat, laitteet, hoito-
tarvikkeet ja suojavarusteet riittävät kaikille niitä tarvitseville.  

Tuliko pandemia siis yllätyksenä ja olemmeko osanneet varautu-
neet tilanteeseen riittävällä tavalla? Mielestäni vastaus on kyllä ja 
ei. Koronaviruksen aiheuttama pandemia ei tullut asiantuntijoille
yllätyksenä vaan sitä on osattu odottaa jo vuosia. Pandemia-
suunnitelmat ovat olleet valmiina lintuinfluenssan ajoista
lähtien, mutta niiden päivittäminen on saattanut jäädä 
puutteelliseksi. Hoitotarvikkeiden ja suojavarusteiden valtava
menekki pääsi yllättämään emmekä osanneet varautua 
siihen Suomessa. Uskon, että yksi pandemian opeista onkin 
valmiusvarastojen kasvattaminen ja kotimaisen alan teollisuu-
den tukeminen. Pahan päivän varalle kannattaa varautua.  

Kaikesta epävarmuudesta huolimatta uskon, että 
selviämme tästä koettelemuksesta. Tämä vaatii meiltä 
kaikilta joustavuutta ja venymistä, toistemme tukemista

 ja auttamista ja kykyä sopeutua ennalta arvaamattomiin
tilanteisiin. Meiltä kysytään myös luovuutta ja kekseliäi-
syyttä, koska uusiin tilanteisiin ei välttämättä ole ennalta
selvää vastausta. Muistakaa perushygienia ja turvavälit
silloin, kun se on mahdollista.  

Pääsikö pandemia 
yllättämään?
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Kansikuvassa infektiohoitaja Minna Väisänen näyttää mallia 
suojainten pukemiseen. COVID-19-tautia sairastava potilas 
hoidetaan kosketus- ja pisaravarotoimin. Olennaista on riisua 
ja pukea suojaimet asianmukaisesti ja tietyssä järjestyksessä. 
Kuva Antti Suistola
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OYS:ssa toimii neljä sonograaferia, joista tässä 
kuvassa Minna Heiskanen ja Mikko Pakanen. 
KUVA Tiina Mäki

Riitta Päivärinta saa kuntoa pyöräilystä ja aikoo jälleen
osallistua kilometrikisaan. KUVA Pekka Huovinen
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Sairaalan rakenteisiin tulee 
uutta, kehittyvää tekniikkaa, 
jolla voidaan seurata esimerkiksi 
sisäilman laatua. Vaikka riskejä 
minimoidaan ja työtä tehdään 
huolella, voi vaikkapa putkiliitok-
sissa sattua vahinkoja. Vuotoja
voi tulla, vaikka putkistot koe-
paineistetaan ja tarkistetaan
rakentamisvaiheessa. Onneksi
tämän kaltaiset virheet tulevat
esille pitkän rakentamisen aikana.
Seitsemän kokopäiväistä laadun-
valvojaa tekee päivittäin työmailla
erilaisia katselmuksia. Valvonnalle 
on laadittu yhteiset tavoitteet
ja valvojan tehtävänä on tukea
rakentamista, jotta asiat etenevät
toivotulla tavalla.

Miten 
kosteudenhallintaa 
hoidetaan?

Olemme sitoutuneet noudatta-
maan Oulun kaupungin Kuiva-
ketju 10 -järjestelmää ja Oulun
kaupungin rakennusvalvonta 
on mukana hankkeessa. Kaikilla
osapuolilla; tilaajalla, suunnitteli-
jalla, urakoitsijalla ja tekniikan
palveluilla on omat tehtävänsä
ja käymme niitä läpi viikoittain
laatupalavereissa ja lukuisissa
työpajoissa. 

Kosteuden- ja puhtaudenhal-
linnan asiat huomioidaan työssä
 – montusta kiinteistön elinkaaren
päähän – ja toiminta ulottuu myös
tavarantoimittajiin ja aliurakoitsi-
joihin.  

Kuvaa valvonnan 
laatua 3 sanalla.
Perustele. 

Tilaajan tavoitteisiin rakentami-
nen. Valvonnan laatu syntyy, kun 
tilaaja määrittelee terveellisen ja 
turvallisen rakentamisen tavoit-
teet. Laadunvarmistamisen joh-
tavana ajatuksena on, että työtä
tehdään koko ajan sairaanhoito-
piirin asettamien tavoitteiden
mukaisesti.  

Yhteistoimintamallimme 
mukaan teemme laajalla rinta-
malla työtä, jotta uusi sairaala
on terveellinen ja turvallinen 
paikka työskennellä. Tilaaja, 
käyttäjät, suunnittelijat, toteut-
tajat ja tekniikan palvelut ovat
mukana laadunvarmistuksessa.
Tämä periaate on purettu kaik-
keen tekemiseen arkkitehdin
ensimmäisistä ajatuksista käy-
tönaikaiseen ylläpitoon. Pyrim-
me huomioimaan nykypäivän
tiedon valossa kaikki turvalli-
suutta ja terveellisyyttä edistä-
vät keinot.

Miten 
terveellisyys 
taataan?

Keinoja on paljon. Olemme 
esimerkiksi tutkineet asiantun-
tijoiden kanssa, miten erilaiset 
materiaalit soveltuvat yhteen. 
Tämä on tärkeää tietoa uusien 
ja jo tuttujen materiaalien
käytettävyydestä yhdessä 
ja erikseen.

Miten 
puhtaudesta 
huolehditaan?

Puhtaudenhallinnan koordinaat-
tori kiertää joka viikko satunnai-
sesti työmaat, tekee mittaukset 
ja tarkastuspöytäkirjat, jotka käy-
dään läpi urakoitsijapalavereissa.
Sisärakentamisessa, kuten jo nyt
A-rakennuksen alimmissa kerrok-
sissa, kielletään pölyä tuottava
työ, jotta pölyä ei pääse esimer-
kiksi ilmastointilaitteisiin. Sairaala-
rakentamisen siisteyden tiukat 
erikoisvaatimukset on huomioitu. 

Miten 
turvataan 
toimintaa?

Purkutöiden osalta olemme 
kokemuksen kautta oppineet 
pölynhallinnan tärkeyttä. Käy-
tämme vesitykkejä, huomioim-
me tuulen suuntaa ja tarkistam-
me ilmanotot. Häiriöiden ja tur-
vallisuuden kanssa joudumme 
vielä ensi kesänä painimaan.
Tärkeää on, että sairaalan toi-
minta otetaan huomioon joka 
päivä, koska kaikkeen emme 
voi varautua etukäteen. Siitä 
hyvä esimerkki on korona-
viruksen mukanaan tuomat 
muutokset ja haasteet.

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

Mitä
& miksi

Laatua 
valvotaan tarkasti
Uuden sairaalan rakentamisen tavoite ja päämäärä 
on terveellinen ja turvallinen sairaala. Päävalvoja 
Arto Ollikainen kertoo, miten laadunvarmistusta 
tehdään työmailla.

TEKSTI HANNELE LAMUSUO
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Minna 
Heiskanen
OYS:aan röntgenhoitajaksi 2011
Sonograaferi 2014
Sonograaferit tekevät ylä- ja 
alavatsan, virtsateiden, munuaisten,
olkapään, alaraajalaskimoiden
ja tyrän ultraäänitutkimukset
sekä AAA-kontrollit.

kuka8?
Ultraäänitutkimukset vievät neljä työpäivää 
viikosta, ja jokaisena päivänä potilaita käy 14. 
Minna Heiskanen kuten muutkin sonograaferit 
tekevät osan työajastaan myös muuta 
röntgenhoitajan työtä.
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äänitutkimuksiin. Viime vuonna 
joukkoon liittyi vielä yksi henkilö. 
Radiologien työpanosta haluttiin 
vapauttaa muihin tutkimuksiin.

Teoriaopintojen lisäksi tärkeä 
osa koulutusta oli käytännön 
opetus, johon oli sidottu kahden 
radiologin työpanos vuodeksi.
Radiologi opetti ultraäänitutki-
muksen tekemistä kädestä pitäen. 

”Meillä on oltava tietty määrä 
tutkimuksia tehtynä ennen kuin 
voimme tehdä niitä itsenäisesti.
Alaraajalaskimoiden tutkimuksia
pitää tehdä 50 ja vatsan alueella
tarvitaan 250 elinspesif istä
tutkimusta.”

Seuraavaksi sonograafereita 
koulutetaan tekemään kaulan 
alueen ultraäänitutkimuksia. Heitä 
on lisäksi ollut mukana tutkimuksis-
sa, joissa selvitetään ultraäänitutki-
muksen roolia polven ja lonkan 
nivelrikon havaitsemisessa. Uutena 
työnä he tekevät myös elastograf iaa,
jolla tutkitaan kudoksen jäykkyyttä
maksakirroosipotilailta.

Ohjeistakaa potilas hyvin
Lähetteet ultraäänitutkimuksiin
tulevat Oulun terveyskeskuksesta
sekä OYS:sta. Kaikkialta sairaalasta
voi pyytää polikliinisiä tutkimuksia,
mutta valtaosa lähetteistä tulee 
urologian poliklinikalta, vatsakes-
kuksesta ja osastoilta. 

Minna Heiskasella on vinkki 
lähettäville tahoille.

”Ohjeistakaa potilaat hyvin, jotta 
työmme ei menisi hukkaan. Jos 
potilas tulee virtsateiden tutkimuk-
seen ja rakko on tyhjä, tutkimusta
ei voida luotettavasti tehdä. Jos 
hän tulee ylävatsan ultraääneen ja 
on syönyt juuri ennen tutkimusta,
sappirakkoa ei voida arvioida.”

Työ ja 
tekijä

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI

Ultraäänen 
osaaja
Moni sairaalan ammattilainenkaan 
ei tiedä, että OYS:ssa toimii neljä 
sonograaferia, joiden työtä ovat monet 
yleisimmät ultraäänitutkimukset.

OYS:n avohoitotalossa työs-
kentelevät sonograaferit 
tutkivat potilaita itsenäisesti.

Puolen tunnin käyntiin mahtuvat
tutkimuksen lisäksi valmistelut,
lausunnon sanelu, mahdollinen
radiologin konsultointi sekä siivous 
seuraavaa potilasta varten. 

Sonograaferi Minna Heiskanen 
kertoo, että käynti sujuu ultraääni-
tutkimuksesta tuttuun malliin. Poti-
las asettuu tutkimuspöydälle, so-
nograaferi levittää geelin, liikuttaa 
iholla anturia ja tallentaa näyttöruu-
dulta pysäytyskuvia tai videoleikkeen
arkistoon. Lausuntoa hän luo mieles-
sään jo kuvia katsoessaan.

Potilas saattaa kysyä, mitä kuvissa 
näkyy, mutta kaikkea ei saa kertoa. 

”Sonograaferi ei aseta diagnoosia,
eli jos potilaalta löytyy löydös, niin
konsultoin radiologia. Hän asettaa
diagnoosin ja mahdollisesti määrää
jatkotutkimuksia.”

Monenlaista muuta potilaan 
kanssa kyllä jutellaan, ja hermostu-
nutta rauhoitellaan. Yleensä potilaat 
eivät pelkää ultraäänitutkimusta. 

”Tykkään kertoa potilaalle, jos 
löydös on normaali, se rauhoittaa.
Tietyt muutokset kuten sappikivet,
munuaiskivet tai munuaisten angio-
myolipoomat voidaan kuvailla
lausuntoon.”

Radiologi toimii naapurihuonees-
sa ja häneltä voi aina kysyä, hänen 
tukensa on sonograafereille tärkeää.

”Kollegoiden kanssa meillä on hyvä
pieni porukka, näytämme toisillemme
löydöksiä.”

Koulutus kädestä pitäen
Minna Heiskanen on toiminut 
sonograaferina vuodesta 2014, 
jolloin työnantaja järjesti OAMK:n 
kanssa kolmelle röntgenhoitajalle 
vuoden erikostumisopinnot ultra-
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Odotettua 
parempi tulos
Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2019 oli ennakoitua parempi. 
Tuottavuus kasvoi merkittävästi viime vuoden aikana.

T alousjohtaja Jarkko 
Raatikainen toteaa, että 
sairaanhoitopiirin toiminta 

on taloudellisesti vakaalla pohjalla.
Ylijäämää kertyi 6,7 miljoonaa euroa 
ja tuottavuus parani useilla mitta-
reilla tuntuvasti. 

”Pitkään aikaa taloudessamme 
ei ole mennyt näin hyvin Viime
vuonna kustannuskuri toteutui
paremmin ja kulut pysyivät maltilli-
sina. Strategiset tavoitteemme
toteutuivat pääosin hyvin. Korona-
virus tosin tuo tälle vuodelle todella
merkittävän haasteen”, Raatikainen
sanoo.

Positiiviseen tulokseen vaikuttivat
tuntuvasti loppuvuonna kertyneet
odotettua paremmat tuotot ja se,
että potilasvakuutusvelan kulut 
4,8 miljoonaa euroa olivat budjetoi-
tua pienemmät. Syksyllä aloitettu
sopeuttamisohjelma toi säästöjä
1,5 miljoonaa euroa. 

”Henkilöstö on tehnyt todella
hyvää työtä.” 

Hyvästä tuloksesta on tulossa
konkreettinen kiitos työntekijöille.
Yhteistyötoimikunta on päättänyt
palkita työntekijöitä liikunta- ja
kulttuuriseteleillä.

Loppuvuoden tulokertymään 
vaikuttivat lisätalousarviolla 2019 
toteutetut toimet: kolmen leikkaus-

salin ja yhden vuodeosaston avaa-
minen. Raatikainen arvioi, että nämä
toimet toivat tulokertymään pari
miljoonaa euroa. 

”Viime vuonna saatu ylijäämä, joka 
tuli Medikiinteistöjen myynnistä,
meni kasvaneiden toimintakulujen
kattamiseen. Nyt tilanne on selkeästi
korjaantunut.”

Tuottavuus parani
Tuottavuus parani merkittävästi. 
Kustannukset hoidettua potilasta 
kohden laskivat. Hoidetut potilaat 
työpanosta kohden kasvoi lukumää-
räisesti. Kasvua tuli huolimatta siitä, 
että kysyntä, hoidettujen potilaiden 
määrä ja avohoitokäynnit lisääntyivät.

Keskimääräinen henkilöstömäärä
nousi edellisestä vuodesta 42 henki-
löllä. Suurinta kasvu oli hoitohenki-
löstössä. ”Henkilöstökulujen kasvu 
johtui uusista toiminnoista ja kulut 
ylittivät vain vähän budjetin.”

Henkilöstön sairauspoissaolot 
kasvoivat hieman edellisvuodesta, 
vaikka tavoitteena oli vähentää niitä. 

Hoitotakuussa vielä töitä
Uusien salien ja vuodeosaston 
avaamisella ja niihin liittyvillä henki-
löstörekrytoinneilla pyrittiin korjaa-
maan hoitotakuussa pysymistä ja 

vastaamaan kysyntään. Hoitota-
kuuta ei saatu täysin korjattua. 

Ongelmia oli etenkin ensikäynnin 
järjestämisessä kolmessa kuukau-
dessa. ”Ensikäynti toteutui 89,8-pro
senttisesti. Olemme menneet eteen-
päin, mutta kasvavan kysynnän takia 
sataprosenttiseen tulokseen on 
vaikea päästä”, Raatikainen toteaa.

Poistoja kiihdytettiin
Sairaalarakentamisen edetessä
lainarahoituksen tarve kasvaa. 
Tähän varauduttiin kiihdyttämällä
vanhojen kiinteistöjen poisto-ohjel-
maa. Poistoja ja arvonalennuksia 
tehtiin 6,3 miljoonan euron edestä. 

”Näin pyrimme karsimaan vanhaa 
rakennuskantaa pois taseesta ja 
tekemään tilaa sairaalarakentami-
sen tarvitsemalle lainoitukselle”,
Jarkko Raatikainen selvittää.

TEKSTI HANNELE LAMUSUO
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Uusia vakansseja

358,4 milj. €
Henkilöstömenot 
+1,1 % (+4,3 %)

7 000
Henkilöstön lukumäärä 
vuoden lopussa (+2,1%)

121
Jäsenkuntalaskutus 

+6,0%

Ylijäämä
6,7 milj. €

Toimintakulut
630,5 milj. €

Toimintatuotot
673,1 milj. €

Hoidettu potilas/työpanos

28,5 kpl

+4,4% +1,1%

442,8 milj. €
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PPSHP:n hallituksen puheen-
johtajan Antti Huttu-Hiltusen 
mukaan talous on hyvällä pohjalla
useiden mittarien kautta.

”Viime vuonna tehty ylijäämä ja
taseeseen kertynyt 10,6 miljoonan 
euron ylijäämä ovat erinomainen
asia nyt, kun korona vaikuttaa toimin-
taamme vahvasti”, Huttu-Hiltunen
toteaa.

Hyvältä 
pohjalta 
eteenpäin

Hoitopäivien määrä

Leikkaukset Perusterveyden-
huollon käyntien 
määrä

Kustannukset/
hoidettu potilas

Hoitojaksojen 
määrä

Synnytysten määrä

-0,2%

-0,5% +0,8%

-1,0%

-1,1%

-16,7%

Sähköisten 
konsultaatioiden 
määrä

+8,7%

Sairauspoissaolojen 
osuus henkilöstön 
palvelujaksopäivistä

+5,0%

Avohoitokäynnit 
erikoissairaanhoidossa

+3,6%

Palvelujen kysyntä

+2,8%

Lähetteet (ilman 
lähetettä saapuneiden 
määrä +0,5 %)

+2,4%

Hoidossa olleiden 
potilaiden määrä

+2,0%

Väestömäärä

+0,2%

Vertailut tehty vuoden 2018 toteutumaan. Suluissa vuoden 2018 lukuja.
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PPSHP:n valtuuston puheenjohtaja 
Anne Huotarin mukaan uusi strate-
gia linjaa kehittämistä ja taloutta.

Uusi strategia ohjaa uudistami-
sessa yhteistyöhön eri toimijoiden 
kanssa. Olennaista on uuden sairaa-
lan rakentaminen ja sen tuoma pal-
veluprosessien kehittämistyö sekä 
asiakkaiden hyväksi että tuottavuu-
den parantamiseksi. Tulokset näistä
näkyvät tulevina vuosina.

Iso sairaalahanke on valtuuston 
näkökulmasta sekä suuri mahdolli-
suus että taloudellinen riski. Kuntien, 
erityisesti heikon talouden kuntien
näkökulmasta, on tärkeää, että 
rakentaminen pysyy sille asetetussa
talousraamissa ja että tehostuvan 
toiminnan avulla saadaan maksettua
investointikustannuksia.

”Pidin tärkeänä sitä, että myös 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
nen otetaan vahvemmin erikoissai-
raanhoidon tavoitteeksi. Se tarkoit-
taa toiminnan muutosta siten, että
kaikissa erikoissairaanhoidon kon-
takteissa muistamme kannustaa 
ihmisiä terveellisiin elintapoihin.”

Strategia linjaa 
tulevaisuutta

Tärkeä strateginen kohta on myös 
jalkautuva erikoissairaanhoito, jolle 
haetaan nyt sopivia toimintamuotoja. 

”Se mahdollistaisi uudistettavien
sote-keskusten kanssa perustervey-
denhuollon, sosiaalihuollon ja eri-
koissairaanhoidon integraation,
joka aidosti vahvistaisi sote-keskuk-
sia ja vähentäisi painetta erikois-
sairaanhoitoon.”

PPSHP:n, Oulun kaupungin ja 
kaikkien jäsenkuntien kanssa tehtävä
hoito- ja palveluketjujen kehittämis-
hanke sopii strategiaan mainiosti. 
Yhteistyön tuloksia on jo nähtävissä.
Se vähentää päällekkäistä tekemistä
ja tiivistää yhteistyötä.

”Lopultakin olemme pääsemässä
siihen, että kunnat eivät pidä enää
erikoissairaanhoitoa vain laskun 
lähettäjänä, vaan tärkeänä yhteis-
työkumppanina.”

Paljon kehittämistyötä tehty
Huotari toteaa, että vuosi 2019 sisälsi
paljon infran ja toimintojen kehittä-
mistä. Se sisälsi myös kuntayhteis-
työtä omassa sairaanhoitopiirissä ja

Hyvältä 
pohjalta 
eteenpäin

Toimintatuottojen kasvu suhteessa
kulujen kasvuun oli erittäin hyvä saa-
vutus. Henkilöstökulujen kasvukin oli
erittäin pieni. 

”Se kertoo siitä, että vakanssien
tason määrittelyssä ja säästöohjel-
massa onnistuttiin. Sopeuttamis-
ohjelman läpiviemisestä on syytä
antaa iso kiitos henkilöstölle ja
toimivalle johdolle.”

Huttu-Hiltunen nostaa esiin 
hyvän talouden mittareita: sairaan-
hoitopiirin omavaraisuusaste on 
34 ja suhteellinen velkaantuminen
43 prosenttia. ”Myös kassavarat ovat
riittäneet, sillä maksuvalmiutemme
oli 20 päivää.”

Usein kunnissa ja kuntayhtymissä
poistot on jaksotettu liian pitkälle
ajalle. 

”Toisaalta kuntatalouden tasear-
voissa kannattaa muistaa, että kun-
tien taseissa velat ovat reaaliarvossa,
mutta omaisuus ei ole. Usein on 
syytä kysyä, onko tehty omaisuus
erien arvonalennuksia tai -korotuksia?”

Poistojen osuus toimintakuluista
oli PPSHP:ssä 5,3 prosenttia. Poisto-
aikatauluilla, lainojen lyhennysai-
katauluilla ja rahoituskuluilla on 
merkittävä vaikutus hinnoitteluun
ja sitä kautta tuottavuuteen. Vanho-
jen kiinteistöjen poisto-ohjelman
kiihdyttäminen antaa pelivaraa
tulevaisuuteen. 

”Poistojen kasvattaminen on järke-
vää varautumista ja hyvän talouden
turvaamista.”

Jäsenkuntalaskutus nousi reaali-
sesti reilut 3 prosenttia (rahanarvon
muutos huomioituna). 

”Nousua pyrimme hillitsemään 
maakunnallisen integraatiohank-
keen kautta. Kun kaikki hoitoket-
jut kotoa kotiin saadaan kuntoon, 
tuottavuus kasvaa ja kuntien 
maksutaakka voi helpottua.”

Strategia vie tulevaisuuteen
Huttu-Hiltusen mukaan erikois-
sairaanhoidon toimintaympäristö 
on parin vuoden aikana muuttu-
nut yllättävänkin paljon. Puolen 
Suomen väestön erikoissairaan-
hoidon riittävien palvelujen ja 
hoitoon pääsyn varmistamiseksi
PPSHP:ssä tehtiin iso työ strategian
uudistamiseksi. 

Uuden strategian jalkauttaminen 
ja jatkuva päivittäminen ovat tulevina
aikoina iso mahdollisuus taata sairaan-
hoitopiirin ja sen erityisvastuualueen
tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Myös
Esko Systems Oy:n kasvumahdolli-
suudet ja osuuskunta Tervia tukevat
tätä työtä.

”Meidän on lisäksi varmistettava
osaavan henkilöstön riittävyys ja
koulutusmahdollisuudet ja tehtävä
työtä OYS:n vetovoimaisuuden
lisäämiseksi.”

sairaanhoitopiirien kanssa koko
erityisvastuualueella. 

”Hankintalaki pakottaa yhtiöittä-
mään toimintoja, jos niitä tehdään 
yhteistyössä useamman julkisen 
toimijan kanssa. Siksi viime vuoden 
aikana valmisteltiin ja perustettiin
inhouse-yhtiöitä sairaanhoitopiirimme
aloitteesta.”

Sairaanhoitopiiri huomasi omista-
vansa helmen, kun Esko-potilas-
tietojärjestelmästä tehtiin ulkoinen
arviointi. 

”Tiedotusvälineistä olemme saaneet 
lukea eräiden kalliiden tietojärjes-
telmien käyttöongelmista, mikä on
auttanut huomaamaan Eskon käyttä-
jäystävällisyyden arvon.”

Huotarin mukaan Esko-kehittämis-
työn ulottaminen perusterveyden-
huoltoon mahdollistaa muutaman
vuoden kuluttua terveydenhuollon
yhtenäisen potilastietojärjestelmän 
koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.
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Suomalainen ruokajärjestelmä toimii 
hyvin. Ruoka ei lopu kesken, vaikka osa 
kauppojen hyllyistä onkin ajoittain väli-
aikaisesti tyhjillään. Huoltovarmuuteen on 
panostettu Suomessa vuosien ja vuosikym-
menten saatossa. Suomessa ruoan oma-
varaisuusaste on edelleen 80 prosenttia,
kun esimerkiksi Ruotsi tuottaa itse vain
puolet maassa syödystä ruoasta. Tämä
antaa meille huomattavasti paremmat 
lähtökohdat poikkeustilan kohtaamiseen.  

On syytä herätä pohtimaan aluekehitys-
tä yhteiskunnan kestokyvyn vinkkelistä. 
Kaupungistumisen megatrendin kestä-
vyyttä on alettu epäillä. Keskittyminen 
ja tyhjentyminen eli autioituminen mer-
kitsevät riskejä yhteiskunnan turvallisuu-
delle ja toimivuudelle. Nyt pitää nähdä,
mitä ”koko maa” tarkoittaa.

Luottamusta päättäjiin, erityisesti 
maan ja kuntayhtymien ja kuntien joh-
toon, punnitaan poikkeuksellisella tavalla. 
Meitä mitataan erityisesti sillä, elämmekö
hyvinvointivaltion ideaa todeksi omalla 
käytöksellämme. Siis onko yhteiskunta 
yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, ovatko 
turvaverkkoa tarvitsevat nyt erityissuoje-
luksessa, asetammeko heikoimmat ja 
hauraimmat etusijalle yhteisvastuullisesti?
Muistammeko heidät, joilla asiat olivat 
huonosti jo ennen koronaa – ja heidät, 
joiden ei ole hyvä olla kodissaan? 

Elä todeksi lähimmäisenrakkautta.
Nyt se on enemmän teko kuin sana. 

Pää!äjän
paikalta

Sen lisäksi, että jylläävä koronavirus 
testaa dramaattisella tavalla tervey-
denhuoltojärjestelmien kestävyyttä 

meillä Suomessa ja kaikkialla maailmassa,
 se laittaa meidät ihmiset testiin.

Korona on koettelemus myös mielen-
terveydelle. Sen ääneen lausuminen on
tärkeää, jotta voimme yrittää vahvistaa
sitkoa ja sietokykyä itsessämme. Olemme
uudessa maisemassa. Kuin aavikolla, 
jossa hiekkamyrsky peittää näkyvyyden.

Arkeen kuuluvien asioiden arvon ymmär-
tää usein vasta, kun ne ovat uhattuna. 
Koronavirus ja sen torjumiseksi tehtävät
välttämättömät rajoitustoimenpiteet
koettelevat suomalaisia perusarvoja:
terveyttä, turvallisuutta, työtä ja vapautta.

Etsimme järkeviä vastauksia ja 
totuuksia, tahdomme hallita tilannetta 
tai edes tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu.  
Tarvitsemme tunnetta turvallisuudesta
ja tietoa. Koronakriisi ei ole viimeinen 
kriisi. Uusia tulee. Niihin on varauduttava
aiempien kriisien ja koronaepidemian
kokemusten valossa. Valtion, kuntayhty-
mien ja kuntien vastuu kriisien hallinnas-
sa korostuu ihan yläkanttiin niin nyt kuin
aiemminkin.

Yhteiskunnan kesto- ja toipumiskyky,
resilienssi, ratkaisee. Se rakennetaan 
ja sitä ylläpidetään niin sanottuina 
hyvinä aikoina. Nyt kysytään omavarai-
suuden ja huoltovarmuuden perään. 
Ruokaa, energiaa, vettä sekä lääkkeitä
ja terveystarvikkeita on oltava saatavilla
kaikille ja kaikissa oloissa. Nämä ja lähim-
mäisenapu vahvistavat kestokykyä. 

Kriisijohtaminen testataan oikeassa
kriisissä. Kriisin keskellä oppii näkemään,
mikä on tärkeää. Puhtaan ruoan ja veden
saatavuus ovat poikkeusoloissa olennaisia
asioita. 

ANTTI HUTTU-HILTUNEN
PPSHP:n hallituksen puheenjohtaja

Kriisin keskellä 
– mikä on tärkeää?
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Valmiina taudin 
leviämiseen

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVAT TIINA MÄKI Ja ANTTI SUISTOLA

OYS:ssa varaudutaan koronaviruspotilaiden 
määrän kasvuun. Teho- ja osastohoidon paikko-
ja saadaan lisää ja Nordlab laajentaa testausta. 

Infektio-osaston sairaanhoitaja Minna Väisänen on 
tyytyväinen siitä, että OYS:n johto on huolehtinut 
koronapotilaiden hoidossa tarvittavien suojainten 
asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. ”Tämä takaa 
sekä potilaiden että henkilökunnan turvallisuuden.”
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A rki OYS:ssa meni maaliskuussa
poikkeustilaan koronavirus-
epidemian myötä: elektiivisiä

toimintoja on vähennetty ja hoito-
henkilökuntaa on lisäkoulutettu
toimimaan teho-osastolla. Epidemia
on kuitenkin käynnistynyt Pohjois-
Pohjanmaalla jopa odotettua rau-
hallisemmin. 

PPSHP:n johtajaylilääkäri Juha 
Korpelainen sanoo, että ilmeisesti 
hallituksen asettamat rajoittamis-
toimet ovat ainakin alkuun purreet 
hyvin ja kansalaiset ovat noudatta-
neet ohjeita. Menneen perusteella
on kuitenkin vaikea ennustaa tule-
vaa ja tasapainoilla kiireettömien 
hoitojen toteuttamisen sekä epide-
miaan varautumisen välillä. 

”Nyt olisi tarve kristallipallolle, poti-
laiden määrä on alkuun kasvanut 
hitaasti, mutta määrä voi eri syistä 
kasvaa. Epidemiahuippu saattaa olla 
vasta kesällä”, Korpelainen sanoo. 

”Se tiedetään, että epidemian pää-
tyttyä työmäärä tulee olemaan suuri.”

COVID-19-potilaiden määrän 
kasvua varten suunnitelmat ovat 
valmiina. Tehohoitopaikkojen määrää 
on OYS:ssa valmius kasvattaa nykyi-
sistä 20–26 paikasta 52:een. Tarpeen 
mukaan myös vuodeosastopaikkojen
määrää voidaan lisätä. Aiemmin on 
varauduttu 80 vuodepaikkaan, mutta 
määrä voidaan nostaa 130:een. 

Korpelainen sanoo, että huhtikuun 
puolivälissä on edelleen pystytty 
jäljittämään melkein kaikki korona-
virustartuntojen ketjut ja testaamaan
altistuneita sen pohjalta. 

Ohjeita on tärkeää 
noudattaa, jotta 
suojavarusteet 

riittäisivät.

”Kun tartuntalähde on selvillä,
niin altistuneet henkilöt kartoite-
taan ja tarvittaessa testataan. Tätä 
on tarkoitus jatkaa eteenpäin 
kansallisen strategian pohjalta.”

Ohjeita syytä noudattaa
OYS-ervan alueella keskussairaalat
ovat tarkoin selvillä toistensa tilan-
teesta ja raportoivat yhdessä tilan-
nekuvan THL:lle sekä sosiaali- ja
terveysministeriölle. Juha Korpe-
lainen sanoo, että sairaalat ovat
valmiit tarvittaessa auttamaan
toisiaan.

 ”Konkreettisimmin avuntarve 
näkyy hoitotarvikkeissa ja suojava-
rusteissa. Eri alueilla on puutetta
tarvikkeista, melkein kädestä suu-
hun eletään, kun kulutus on suurta.
Hoitotarvikkeiden riittävyys on noin
10 päivästä 1,5 kuukauteen tarvik-
keesta riippuen.”

OYS:n infektioiden torjuntayksikkö
on antanut sairaalan henkilöstölle
ohjeet suojaimien käytöstä. Infektio-
lääkäri Lotta Simola korostaa, että
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NordLab Oulun laboratoriossa
on epidemian ensimmäisinä 
viikkoina saavutettu noin 200–250 
koronavirustestin tahti vuorokau-
dessa. Alkuvaiheessa näytteitä 
analysoitiin Oulun laboratoriossa
sekä kiireellisiä näytteitä myös 
Rovaniemen laboratoriossa. 

Huhtikuussa testauskapasiteet-
tia on laajennettu näiden lisäksi
Kajaanin, Kemin ja Kokkolan labo-
ratorioihin palvelemaan alueen 
keskussairaaloita. Näissä labora-
torioissa voidaan analysoida noin 
30 näytettä vuorokaudessa.

Oulussa koronavirusnäytteitä 
otetaan kantakaupungin alueella
neljässä eri pisteessä, lisäksi monet
terveyskeskukset maakunnissa
ottavat jo näytteitä. 

NordLab ostaa lisäksi analyysi-
palveluita Synlabilta, jonka kautta 
on mahdollista tutkia 150 näytettä

Testausta 
laajennetaan

vuorokaudessa. Nämä näytteet lähe-
tetään Tallinnaan määritettäviksi.

”Huhtikuun puoliväliin mennessä
näytteitä on tutkittu yhteensä yli
4 300. Tähän mennessä 4,9 pro-
senttia näytteistä on ollut positiivi-
sia”, kertoo johtava lääkäri Tuija
 Männistö NordLabista.

Ennustemallien mukaan huhtikuun
lopussa OYS-erva alueella on tehty 
yli 10 000 testiä.

Huhti-toukokuussa NordLab aloit-
taa myös vasta-ainetestaukset, joilla
pyritään tunnistamaan taudin jo
sairastaneet. 

Materiaaleja saatu vähitellen
Tuija Männistö kertoo, että korona-
virustestauksen laajentamisessa
pullonkaulana on ollut pula materi-
aaleista. 

”Epidemia tuli kaikkialle yhtä aikaa, 
joten näytteenottovälineitä ja analyy-

Teho- ja vuode-
osastopaikkojen 
määrää voidaan 

lisätä.

simateriaaleja on saatu tipoittain.” 
Myös henkilöresurssit asettavat

rajansa. 
”Analyysimenetelmiä on neljä ja työ 

käsityövaltaista ja ympärivuorokau-
tista. Se tarkoittaa, että osaamisen 
ja lisäkoulutuksen tarve on hurja.”

Sairaanhoitopiirit ovat vähentä-
neet elektiivistä toimintaa, mikä on 
vähentänyt NordLabin rutiininäyt-
teiden analytiikkaa. Männistö sanoo, 
että vaikka koronavirustutkimuksia 
ei lukumääräisesti ole paljon, käsityö-
valtaisuuden takia mikrobiologian
laboratorion tekemisistä iso osa 
alkaa olla koronavirusanalytiikkaa. 

”Sairaalan henkilöstölle tilanne 
näkyy muiden kuin koronaviruspo-
tilaiden hoidossa niin, että rutiini-
näytteisiin ei voi varata aikoja yhtä 
pitkälle kuin aikaisemmin. Tämä 
vaikuttaa hoidon suunnitteluun.”

ohjeita on tärkeää noudattaa, 
jotta suojavarusteet riittäisivät. 

”Jos ylisuojaudutaan, käytetään
rajallista suojainreserviä”, hän 
muistuttaa. 

”Suojavarusteita on käytettävä
oikealla tavalla eri potilasryhmiä
hoitaessa, kaikkien potilaiden 
kohdalla ei suojausta tarvita.”

Uuden oppimista
OYS:ssa koronaviruspotilaita hoi-
detaan operatiivisen tulosalueen 
teho-osastolla sekä infektio-osas-
tolla 42, jonka pitkäaikaisiin hoita-
jiin kuuluu Minna Väisänen. Hän 
kertoo, vaikka henkilökunta on 
tottunut hoitamaan infektiopoti-
laita, COVID-19 merkitsee uuden
opettelua. Tautiin liittyy vielä avoi-
mia kysymyksiä. 

”Hoitajille koronaviruspotilaiden
hoitaminen on haastavaa mutta
mielenkiintoistakin. Osaston hen-
kilökunta on osaavaa ja hyvin
sitoutunutta.”

Sairaalaan joutuneita potilaita

oma tilanne saattaa pelottaa. 
”Heitä hoidetaan kosketus- ja

pisaraeristyksessä ja heillä saattaa
olla keskustelun tarvetta enemmän 
kuin eristyspotilaalla tavallisesti.
Itse koen, että keskustelu on olen-
nainen osa hoitoa.”

Väisänen sanoo, että ainakin 
toistaiseksi hoitajilla on riittänyt 
hyvin aikaa koronaviruspotilaille, 
mutta työaikaa menee myös muun 
hoitohenkilökunnan perehdyttämi-
seen, joka on käynnissä koko ajan. 

Oireenmukaista hoitoa
Lotta Simola kertoo, että osastolle 
tulevien potilaiden sairaalaan otto 
johtuu yleensä pahenevasta hen-
genahdistuksesta, johon annetaan 
lisähappea happiviiksillä tai -maskilla. 

”Jos tarvitaan muunlaista hengi-
tyksen tukea, niin potilas hoidetaan
enemmän tarkkailunomaisessa 
ympäristössä tai teho-osastolla.”

Täsmälääkkeen puuttuessa hoito 
on oireenmukaista: hengitystä ja
yleistilaa tarkkaillaan, kipua ja kuu-

metta lääkitään ja melko usein 
potilas saa bakteerien aiheuttaman 
keuhkokuumeen varalta antibiootit. 
Osastolla potilaat ovat tavanomai-
sesti ainakin viikon, ja teho-osastolla 
hoitojakso voi venyä jopa viikkoihin.

”Oirekuva vaihtelee suuresti. Osa 
kotikuntoisista positiivisen näytteen 
antaneista potilaista sanoo, että ei 
tunnu paljon miltään, toisilla tauti 
on kuin tavallista pahempi flunssa.
Toisessa laidassa ovat henkilöt, 
jotka ovat pitkään teho-osastolla.”
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Pohjois-Suomen sosiaali- ja 
terveydenhuollon osuuskun-
ta ja sen tytäryhtiö Tervia 

osaajat Oy ovat aloittaneet toimin-
tansa ja potilaita hoidetaan jo sen 
toimintamallilla. Toiminta on viral-
lista ja Valviran hyväksymää. 

Osuuskunnan lääketieteellinen 
johtaja Heikki Wiik sanoo, että 
mutkikkaiden työmarkkinaneuvot-
teluiden takia työehtosopimuksia 
ei vielä ole, joten tässä vaiheessa 
osuuskunnassa tehdään töitä
sairaanhoitopiirien välisillä sopi-
muksilla. 

”Toivottavasti työehtosopimukset
syntyvät ja sopimukset voidaan 
siirtää mahdollisimman pian 
osuuskunnan sopimuksiksi.” 

Osuuskunnan osaajapooleja
on mahdollista muodostaa eri 
ammattiryhmille. Nyt ensimmäi-
sessä vaiheessa osaajapooleissa 
on mukana 10-20 lääkäriä. Poolit 
muodostetaan erikoisaloittain, 

Osaajapoolit 
toimivat jo
Esimerkiksi syöpäpotilaita hoidetaan 
jo osaajapoolien kautta, eli yhdestä 
keskussairaalasta käy erikoislääkäri 
toisessa sairaalassa. 

esimerkiksi kardiologia tai onkolo-
gia ovat kumpikin oma poolinsa.

Osuuskuntaa suunniteltaessa 
esitettiin epäilyjä siitä, että osuus-
kuntamallissa vain OYS:n erikoislää-
kärit tekisivät työkeikkoja muissa 
keskussairaaloissa. Käytäntö osoit-
taa, että vaihtoa tapahtuu monipuo-
lisemmin. Esimerkiksi Kokkolasta 
gastrokirurgi ja Kajaanista selkäki-
rurgi ovat käyneet tekemässä vuo-
roja Oulussa, samoin siellä alkavat
käydä Kokkolan ja Kajaanin neuro-
kirurgit. 

OYS:n nefrologi toimii Kainuun 
keskussairaalassa kaksi päivää 
kuukaudessa ja seitsemän OYS:n 
urologia toimii Kokkolassa neljä 
päivää viikossa. Rovaniemen ja 
Kajaanin sairaaloissa käy onko-
logeja Oulusta ja Kokkolasta.

”Tilanne vaihtelee erikoisaloittain
paljon, esimerkiksi nefrologian
osaajapooli on yhden lääkärin
kokoinen”, Wiik sanoo.

Hän kertoo, että osuuskunta 

on kiinnostanut lääkäreitä. 
”Toiminnassa näkyy pula tiettyjen 

alojen osaajista, esimerkiksi neuro-
logiassa pula on valtakunnallinen. 
Psykiatria on toinen esimerkkiala. 
Koetamme rakentaa kuviota helpot-
tamaan Kajaanin psykiatripulaa.”

Erikoistuvat lääkärit mukaan
Lääkärien osaajapooli on päätetty
avata myös erikoistuville lääkäreille.
Heikki Wiik sanoo, että erikoistumis-
jakson loppuvaiheessa lääkärit vas-
taavat osaamiseltaan jo pitkälle
erikoislääkäriä, ja kun kokeneen 
erikoislääkärin tuki mahdolliste-
taan, myös erikoistujat voivat 
toimia osaajapoolissa.

”Erikoistuvien lääkäreiden 
muodostamaa työvoimareserviä
ei kannata jättää käyttämättä. 
Keskussairaaloille heidän mukana-
olonsa antaa tilaisuuden rekrytoida
tuleva erikoislääkäri riveihinsä.”

Osuuskuntaan rakennetaan 
myös mallia etätyölle. Sen edelly-
tykset vaihtelevat erikoisaloittain.

”Esimerkiksi radiologiassa etätyö 
onnistuu hyvin, pohjoissuomalaiset
radiologit voivat antaa lausuntoja
minkä tahansa sairaalan kuvista. 
Etätyöhön soveltuvat myös patolo-
gia ja hematologia, jossa mallia on 
jo käyty läpi ylilääkärin kanssa.”

Pohjois-Suomen sosiaali- ja 
terveydenhuollon osuuskunta ja 
sen tytäryhtiö Tervia osaajat Oy 
ovat hyväksyneet maaliskuussa 
strategiansa. Lähtökohta on turvata
Pohjois-Suomessa erikoissairaan-
hoidon palvelujen riittävyys ja 
pitää kiinni nykyisistä osaajista. 

TEKSTI PIRKKO KOIVU



Henkilöstöltä saatu palaute 
uusista opasteista on ollut 
myönteistä, vaikka korjattavaa 

esimerkiksi osastotornien kerrosopas-
teissa ja yksiköiden ovien teksteissä
onkin ollut. Kirjaimeen ja väriin 
pohjaava viestitys on koettu hyväksi. 

Uudistuksessa on uusien värikkäi-
den opasteiden lisäksi kyse ajattelun
muutoksesta. Rakennusosat K, N, S
 ja L ovat henkilöstölle tuttuja
ennestään.  

”Uutta on se, että Avohoitotalo on
nyt oranssi G ja lasten paviljonki vaa-
leanpunainen T. Nämä kun opimme 
kertomaan asiakkaille, niin uudistuk-
sen hyödyt saadaan käyttöön”, pro-
jektipäällikkö Heli Huhtala sanoo.  

Tavoitteena on, että kulkija pystyy 

Opastus päivittyi 
moderniksi
Kirjain- ja värikoodeihin sekä nuoliohjaukseen perustuva 
OYS:n uusi opastuskäytäntö koetaan selkeäksi ja helpoksi.  

kävellessään suunnistamaan väril-
lisiä nuolia seuraten monimutkai-
sessa sairaalassa. Kulkijan ei tarvitse
pysähtyä ja perehtyä ohjeisiin löytääk-
seen perille, vaan nuolet vievät koko
ajan eteenpäin.

K-ovi päivystyksen käytössä  
Uusi opastus otettiin käyttöön huhti-
kuun alussa keskellä koronaviruksen
aiheuttamaa poikkeustilannetta. 
Rampin käytöstä poistamisen yhtey-
dessä sisäänkäyntejä muuttui katu-
tasoon. Näistä sisäänkäynneistä K-ovi 
ei vielä ole yleisessä käytössä, vaan 
K on tarkoitettu vain yhteispäivystyk-
seen koronaepäilyn takia tuleville
asiakkaille. Koronavirusepidemia 
voi jatkossakin aiheuttaa muutoksia

sairaalassa liikkumiseen. 
”Rampilla sijaitseva B1-sisäänkäynti 

pysyy käytössä toistaiseksi kirurgian 
osastoille sekä hammas- ja suusai-
rauksien asiakkaille niin kauan kuin 
K-ovi tarvitaan yhteispäivystykselle 
koronan takia. Myös B2-sisäänkäynti 
on käytössä, mutta kävijät ohjataan 
ensisijaisesti jo N-sisäänkäynnille.” 

Kaikkiaan uudistuksessa riittää 
töitä pitkälle kevääseen, sillä kaikki
vanhat opasteet käytäviltä ja ovista
otetaan pois.  

”Pyrimme opastuksen työryhmässä
myös ohjeistamaan esimerkiksi
yksikköjen oviopasteiden käyttöä 
niin, että saamme yhdenmukaisen 
linjan koko sairaalaan ja kaikkiin 
yksiköihin”, Heli Huhtala toteaa.

TEKSTI HANNELE LAMUSUO 
KARTTA ALEKSI KAUHANEN
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Ihotuumori 
nopsasti pois
Ihotuumoreita voidaan korva-, nenä- ja kurkku-
tautien klinikalla leikata enemmän, kun lähetteitä, 
toimintatapoja ja tiloja on muokattu uuteen 
malliin. Potilaat ja henkilökunta ovat tyytyväisiä. 

Pään ja kaulan alueelle sijoit-
tuu iso osa ihotuumoreista, 
ja OYS:ssa suurin osa näistä 

leikataan korva-, nenä- ja kurkku-
tautien poliklinikalla. Leikkaukset 
on keskitetty 2–3 erikoislääkärille.

Väestön ikääntyessä ihotuumorit 
yleistyvät, kun vuosien saatossa saatu 
aurinkoaltistus ja ultraviolettisäteily 
saavat aikaan solumuutoksia ihossa. 

Erikoislääkäri Ulla Lantto kertoo, 
että korva-, nenä- ja kurkkutautien 
poliklinikalla leikattavista yleisin on 
basaliooma eli tyvisolukasvain, joka 
hoitamattomana syövyttää kudok-
sia, mutta ei levitä etäpesäkkeitä. 

”Lisäksi leikkaamme levyepiteeli-
karsinoomaa ja hoidamme näiden 
esiastemuutoksia. Hyvänlaatuisia 
ihomuutoksia hoidetaan vain 
silloin, jos näiden hoitamatta jät-
tämisestä voisi olla potilaalle 
terveydellistä haittaa.”

Ihotuumoritapaukset haastavat
Suomessa kaikki niitä hoitavat
yksiköt, sillä potilaiden määrä
lisääntyy. 

OYS:n korva-, nenä- ja kurkku-
tautien klinikalla haasteeseen 
on vastattu järjestelemällä työti-
loja ja toimintatapoja uudelleen.
Leikkausosastolla tehdyt ihotuu-
morioperaatiot ovatkin kuudessa
vuodessa vähentyneet ja toimen-
piteiden määrä korva- nenä- ja 
kurkkutautien poliklinikalla 
on yli kaksinkertaistunut. 

Vuonna 2018 ihotuumoreita
leikattiin lähes 700. Samaan 
aikaan toimenpidepäivien määrä 
on pysynyt ennallaan ja hoitajien
määrä jopa vähentynyt. 

Toimintamalli toi kehittäjilleen 
sairaanhoitopiirin laatupalkinto-
kilpailun voiton viime vuonna.

Parempia lähetteitä
Ihotuumoreita hoidetaan OYS:ssa 
useilla kliinisillä erikoisaloilla: iho-
taudeilla, silmätaudeilla, plastiikka-
kirurgialla sekä ja korva-, nenä ja
kurkkutaudeilla. Ihotautien klinikka
koordinoi leikkauksia. 

”Viime vuosikymmenen alkupuo-
lella leikkaussaleja alettiin tehos-
taa ja sieltä tuli painetta, että kaikki 
mahdolliset potilaat, joita pystytte
ottamaan, pitäisi hoitaa poliklini-
kalla”, Ulla Lantto kertoo. 

Yhteistyötä kehitettiin ja korva-, 
nenä- ja kurkkutautien hoitohenki-
lökuntaa koulutettiin leikkauksiin. 

Ensin sovittiin lähetekriteereistä
ja siitä, mitä potilaita hoidetaan
missäkin. Lähetteet haluttiin
kehittää niin kattaviksi, että arvio-
käyntien määrä vähenisi ja sairaa-
laan lähetetyt potilaat tulisivat
suoraan hoitokäynnille. 

Lähetteiden käsittely keskitet-
tiin ihotuumoreihin perehtyneille
erikoislääkäreille. Lähettäviä lääkä-
reitä ohjeistettiin liittämään mukaan 
valokuva ja kudosnäytteeseen 
perustuva varmennus kasvaimesta,

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVAT TIINA MÄKI

Ulla Lantto ja Kirsi Viitalähde 
tutkivat potilasta ihotautien
poliklinikalla. Leikkaushoidon lisäksi 
potilaille annetaan fotodynaamista 
terapiaa eli valoaktivaatiohoitoa 
sekä cryo- eli jäädytyshoitoa. 
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Tästäkin selvitään

Potilasta ei 
nukuteta eikä 
rauhoittavia 

lääkkeitä käytetä.

Ulla Lantto, Maritta Ahola ja Kirsi Viita-
lähde  ja avaavat ihotuumorileikkauksen 
välinekoria. Korit ja toimenpidepakkaukset
sisältävät kaiken leikkauksessa tarvittavan
mutta ei mitään ylimääräistä. 

jolloin hoitopaikka ja leikkaus pysty-
tään suunnittelemaan mahdollisim-
man hyvin etukäteen. 

”Jos jotakin puuttuu lähetteestä, 
niin sitä pyydetään täydentämään 
ja pyrimme myös perustelemaan, 
miksi potilas hyötyy lähetteen täy-
dennyksestä”, Ulla Lantto sanoo. 

Lähetteiden laatu on palautteen
myötä parantunut ja täydennys-
pyyntöjen määrä vähentynyt. 

Leikkaus ohi tunnissa
Poliklinikalla potilaat leikataan 
kahdessa vierekkäisessä huoneessa,
joista toisessa tehdään pitemmät 
ja toisessa nopeammat leikkaukset. 
Potilasta ei nukuteta eikä rauhoitta-
via lääkkeitä käytetä. Hän voi syödä 
normaalisti, joten iäkkäillekin toi-
menpide on kevyt, tavanomaisesti 
ihotuumorin poisto kestää paikallis-
puudutuksessa 40–60 minuuttia.

”Potilas tulee toimenpidehuonee-
seen, leikkaus tehdään ja hän käve-
lee omilla jaloillaan pois.”

Seurantaa ei tarvita, ja kompli-
kaatiot ovat olleet harvinaisia.

Osastonhoitaja Kirsi Viitalähde 
sanoo, että tällaisissa leikkauksissa
on tärkeää onnistua potilaan ja
omaisten haastattelussa sekä 
ohjauksessa toimenpiteen jälkeen. 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien
poliklinikalla kaikki toimenpiteet
sijoittuvat pään alueelle, mikä on 
potilaalle usein epämiellyttävää.

Henkilökunta on tottunut rauhoit-
tamaan potilasta ja kannustamaan
häntä tutkimuksen tai hoidon aika-
na. Näin toimitaan myös ihotuumori-
leikkauksessa.

”Potilaiden tyytyväisyyskyselyissä 
on korostunut hyvä kohtelu, potilaat 
ovat tyytyväisiä”, Viitalähde sanoo.

Tiiviit työparit
Työmenetelmiä on kehitetty potilas-
lähtöisiksi. Ruoka- ja kahvitauot pide-
tään silloin, kun se työrytmiin parhai-
ten sopii. Lääkäri ja hoitaja toimivat 
tiiviisti työparina toisiaan auttaen.

”Potilas on ykkönen. Jos lääkäri on 
tehnyt työnsä ja toinen hoitaja on 
muualla, niin lääkäri auttaa hoitajaa
siinä missä osaa, vaikka potilaan 
kääntämisessä tai antaa tarvikkeita. 
Potilaan kokemus tällaisesta hoito-
tilanteesta on parempi, kun hän 
näkee, että porukka toimii yhdessä 
ja häntä varten”, Ulla Lantto sanoo.

Leikkausten keskittäminen parille
erikoislääkärille on johtanut siihen, 
että polikliinisesti pystytään teke-
mään isompia operaatioita entistä
nopeammin. Vierekkäisistä huoneista
toisessa voi toimia erikoistuva lääkäri
ja toisessa erikoislääkäri, mikä helpot-
taa koulutusta. 

”Toivottavasti tämä säilyy myös
uudessa sairaalassa, tämä on tehokas
malli ja parantaa laatua”, sanoo Kirsi
Viitalähde. 

Ihotuumoreiden leikkauspäiviä
ovat maanantait, jolloin tässä 
työssä on kolme hoitajaa. Heistä 
kaksi työskentelee erikoislääkärin
työparina ja yksi avustaa kahta
leikkaushuonetta. 

”Jos toisessa huoneessa työ alkaa 
ruuhkautua, pystytään toimintaa 
tasapainottamaan ja siirtämään 
potilaita viereiseen huoneeseen.”

Vaikka toiminta laajenee, niin 
henkilökunta on vähentynyt, kertoo
Kirsi Viitalähde. 

”Tavoite on, että kaikki hoitajat
kiertävät näissä töissä. Toimenpiteet 
monipuolistavat työtä. Hoitajat ovat
kokeneet tämän rankkana mutta
antoisana.”
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RIITTA LUOSUJÄRVI
sairaanhoitopiirin johtaja

Tästäkin selvitään

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.

L änsi-Pohjan sosiaali- ja tervey-
denhuollon ja sairaanhoito-
piirin kuntayhtymällä on uusi

nimi. Entinen lyhenne kuitenkin käy
eli LPSHP.f i. 

Alkuvuosi on ollut tiivis – on neuvo-
teltu ja lausuttu kiireellisen hoidon 
asetuksesta. On tavattu ministeri
Kiurua ja valtiosihteeri Aulaa tähän 
liittyen. Heitä on tavattu myös siksi, 
että olemme laittaneet kaksi poikkeus-
lupahakemusta ministeriöön. Toinen 
koskee synnytysten jatkamista tämän 
vuoden jälkeen. Toinen on psykiatria-
talon rakentamiseen haettu poikkeus-
lupa. Psykiatriatalon osalta yhtymäval-
tuusto on viime keväänä sitoutunut 
hankkeeseen, asiaa on pyöritetty hyvin 
aktiivisesti päätöksenteossa 7–8 vuotta.  

Sisäilmaongelmat ovat psykiatrian
suuri haaste niin avohoidossa kuin 
sairaalahoidossa. Toinen ongelma on 
se, että psykiatria on etäällä somatiikas
ta ja päivystyksestä, joten asetuksen 
edellytykset eivät nyt täyty. Uskomme 
kovasti siihen, että poikkeusluvat myön-
netään sekä rakennushankkeelle että 
synnytyksille. Ja uskomme, että yhtei-
nen erva-ymmärrys löytyy keskittämis-
asetuksen toimeenpanoon. 

Toimintaa on määrittänyt myös 
COVID-19 -virus. Tauti on vakava ja 
lienee ainakin osin sosiaalisen median 
arkipäiväistymistä, että asia on esillä 
kaikilla foorumeilla ja kaiken aikaa. 
Mitään muuta ei oikein olekaan.

Kuinka me tästä selviämme? Olemme 
kolme kuukautta eristyksissä toisista 
ihmisistä ja muusta maailmasta? Mitä 
tämä kriisi meille opettaa? Ainakin sen, 
että elämme palveluyhteiskunnassa 
ja olemme lukemattomin sitein kiinni 
toisissamme – niin kotimaassa kuin kan-
sainvälisesti. Norrbottenissa käy suuri 
määrä sosiaali- ja terveysalan työnteki-
jöitä Länsi-Pohjan ja Lapin alueelta. 
Sallitaanko heidän työssäkäyntinsä?

Suurin huoli on nyt pitkäaikaissairaista 
ja ikäihmisistä. Huoli on kuitenkin myös 
perheistä, joissa lapset eivät ole koulussa
eivätkä päiväkodissa. Vanhemmat 

voivat tulla lomautetuksi ja talous-
huolet painavat. Kuinka perheiden
dynamiikka kestää, onko meillä keinoja
tukea perheitä? Ovatko lapset nälissään,
karkaako vanhempien alkoholin käyttö
käsistä? Miten lievän muistisairauden
kanssa kotona olevat pärjäävät? Onnis-
tummeko pitämään palveluasumisen
yksiköt ulkona epidemiasta?

 Huoli on myös henkilökunnan 
jaksamisesta ja terveydestä. Länsi-
Pohjassa psykiatria ottaa ajan perunee-
seen henkilöön yhteyttä puhelimitse.
Pelkojensa kanssa yksin olevaa ei jätetä
kaiken ulkopuolelle. Myös sähköiset
työkalut ovat käyttökelpoisia, onneksi
niitä on testattu jo ennen koronaa. 

Kuntayhtymämme talous on melko 
heikoissa kantimissa. Alijäämää viime
vuoden jälkeen on 7,9 miljoonaa euroa. 
Koronan tuoma lisäkustannus ei vielä 
ole arvioitavissa, mutta elektiivisten 
toimintojen alas ajaminen vaikuttaa 
talouteen entisestään heikentävästi.
Palveluntuottaja saa tulonsa, asiakkaat 
eivät saa palveluja ja kuntayhtymä ei
saa tuloja. Alueemme suuret työnan-
tajat ovat tehneet ensimmäiset ilmoi-
tukset mahdollisista lomautuksista.
Sellua, paperia, kartonkia ja terästä
tehdään kuitenkin edelleen. 

Tässä tilanteessa on muistettava
sanoa kaikille, myös peloissaan olevalle
henkilökunnalle, että kyllä me tästä 
selviämme. Yhdessä, maltilla, ohjeita
säntillisesti noudattaen. 
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Hyvässä
hoidossa

Huumori 
tuki hoitoa
Juha-Matti Kantola toipuu syksyllä sattuneesta 
työtapaturmasta. Toipuminen ei ole edennyt 
ihanteellisesti, mutta hoitoonsa hän on tyytyväinen.

Reissutyötä tekevän teräsrakenne-
asentaja Juha-Matti Kantolan 
syyskuinen työpäivä keskeytyi

ikävästi, kun raskas teräspalkki putosi
kovalla voimalla jalkaan. Pohje- ja
sääriluu murtuivat. 

”Työkaverit ajoivat minut Sotkamon 
työmaalta Kajaanin keskussairaalaan.
Sieltä matka jatkui röntgenin, kipulää-
kityksen ja lastoituksen jälkeen ambu-
lanssilla OYS:aan.”

Kantola leikattiin vuorokausi onnetto-
muuden jälkeen. Vammautuneen säären 
ydinluuhun asennettiin 38 senttiä pitkä 
ja 8,5 millimetriä paksu titaaniputki.

”Putki lukittiin yläpäästä ja murtuman
toiselta puolelta katkennut pala ruuvat-
tiin ydinluunaulaan kiinni.”

Kantola vietti operaation jälkeen vajaat
kaksi viikkoa osastolla 6B. Häntä vastassa
olivat tutut hoitajat. 

”Samat, kokeneet hoitajat siellä minua 
hoitivat kuin seitsemän vuotta sitten 
sattuneen auto-onnettomuuden jälkeen.”

Syksyn sairaalajakso oli tälle potilaalle
aika tavalla ”kevyempi keikka” verrattuna
kolarin jälkeisiin hoitoviikkoihin.

”Silloin lantiossa oli useita murtumia,
vasen kyynärvarsi katkesi, yksi selkänikama
murtui ja painui kasaan, oikeasta polvesta
katkesi ristisiteet, pari kylkiluuta murtui, 
vasemmassa keuhkossa oli ruhjevamma 
ja perna repesi. Kaikki murtumavammat 
hoidettiin OYS:ssa, sisäiset verenvuodot 
hoidettiin teho-osastolla Skellefteåssa 
Ruotsissa, missä onnettomuus sattui 
työmatkalla”, Kantola luettelee.

Mahtavaa kivunhoitoa
Säären ydinnaulauksen jälkeen kivut 
olivat hurjat. Käytössä olleet kipulääkkeet
eivät riittäneet. Tarvittiin uusia konsteja.
Arvostettu Kipu-Seppo (akuutin kivun 
vastuuhoitaja Seppo Holappa) tuli
paikalle ja ehdotti osastolääkärille
uudenlaista lääkitystä hermosärkyyn. 

Lääkitysmuutoksen myötä apu löytyikin.
”Osastolla oli vain mukavia ja asiantun-

tevia ammattilaisia. Kivunhoito oli mah-
tavaa. Aina muistutettiin, ettei kivussa 
saa kärvistellä, jotta toipuminen alkaisi.
Koko ajan seurasivat oloani ja tulivat 
heti avuksi, kun huomasivat, että kipu
yltyy.”

Iskussa syntyy myös kudosvaurioita.
Kantolankin jalkaan uhkasi pakkautua
verta ja kudosnesteitä, jotka nekin
lisäävät kipua. 

”Aina oli joku tarkistamassa, että nilkka 
liikkuu ja puristelemassa pohjetta, ettei
turvotuksesta ainakaan lisää tuskaa tulisi. ”

Hurtilla huumorilla
Kantolalle jäi erityisesti mieleen hoitajien 
hurtti huumori, joka auttoi jaksamaan. 

”Vitsiä heitettiin ja minua se ainakin 
auttoi. Syksyn ja aiemman kokemuksen 
valossa täytyy vilpittömästi todeta, että 
niillä resursseilla, jotka heillä on, osaston 
ammattilaiset tekevät loistavaa työtä.”

Kantola sanoo, että hän pystyi näke-
mään henkilöstön kiireen, mutta silti
hoidon laatu ja potilaan kohtelu olivat
ensiluokkaisia. 

”Hoito on ollut sujuvaa ja koko ajan 
olen saanut olla huippuammattilaisten
hoidossa. Myös yhteistyö työterveyshuol-
lon kanssa toimii.”

Kuntoutus on ollut hyvää ja Kantola 
kiittääkin fysioterapeuttiaan siitä, että
tämän kehotuksesta ja ansiosta puolen
vuoden kontrollia aikaistettiin, koska 
luukipu ei alkanut hellittää.

Alkuvuonna Kantola on ollut lisätutki-
muksissa, sillä luutuminen ei ole lähtenyt
käyntiin niin hyvin kuin toivottiin. Hän ei 
pysty kävelemään yhtäjaksoisesti kuin
300 metriä, sitten iskee kipu. 

”Täytyy vain olla kärsivällinen ja antaa
toipumiselle aikaa, vaikka johan tässä
reissumiehen töihin mieli tekisi”, 
Juha-Matti Kantola naurahtaa. 

Juttusarjassa potilaat tai läheiset 
kertovat kokemuksistaan sairaalassa.

Juha-Matti Kantolan 
mukaan osastolla 6B on 
töissä huippuammatti-
laisia, jotka tekevät aina 
parhaansa kiireestäkin 
huolimatta.
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PPSHP:ssa Esko-potilastietojärjestelmä sisältää
katkeamattoman lääkehoidon periaatteen,
jolloin lääkityksen muutokset päivittyvät Eskon

lääkehoito-osioon. 
Kotiutuessa tilanne muuttuu, ja sähköisissä

resepteissä on edelleen lääkkeitä, jotka välttämättä
eivät enää ole ajankohtaisia. 

Valtakunnallisen lääkehoidon päivän teema oli tänä 
vuonna Lääkehoito hallussa, ja tarkoitus oli herätellä
sekä ammattilaisia että kansalaisia itse ylläpidetyn 
ajantasaisen lääkelistan merkitykseen. Kansalaisilla 
on yleinen virhekäsitys, että ammattilaiset näkevät 
ajantasaisen lääkityslistan tietojärjestelmistä. 

Proviisori Jaakko Mustakallio PPSHP:sta kertoo, 
että ammattilaisten toiveena on sähköinen kansalli-
nen lääkelista, jossa tilanne on aina ajantasainen. 

”Potilaan ajankohtainen lääkitystieto on nykyään 
usein pelkästään potilaan tai omaisen tiedossa”

Lääkityslista on ajan tasalla oleva listaus kaikista
potilaan käyttämistä lääkevalmisteista: lääkärin
määräämistä reseptilääkkeistä, itsehoitolääkkeistä,
ravintolisistä sekä rokotteista.

Valmisteen nimen lisäksi listaan kirjataan annos ja 
käyttötarkoitus. Lista voi olla paperilla tai sähköisesti 
ylläpidetty ja esimerkiksi potilasjärjestöillä on valmiita
tulostettavia listapohjia. Myös osoitteesta laakehoidon-
paiva.f i voi tulostaa oman lääkelistapohjan. 

Tutustumista puolin ja toisin
Oulussa lääkehoidon päivä toteutettiin tänä vuonna 
farmaseuttisen henkilökunnan vierailuilla avoapteek-
kien ja sairaalan yksiköiden välillä viikon 11 aikana. 
Tutustujia oli molemmin puolin yhteensä 15 henkeä. 

Jaakko Mustakallio kertoo, että avoapteekkien hen-
kilökunta koki osastofarmaseuttien työn monipuoli-
seksi, työnkuva sairaalan yksiköissä poikkesi paljon
avoapteekeissa työskentelevien farmaseuttien
vastaavista. 

Osastofarmaseutit puolestaan pääsivät päivittämään 
tietonsa avoapteekkityön nykytilasta ja -toiminnasta,
jossa on tapahtunut myös paljon muutoksia muun 
muassa sähköisten järjestelmien käyttöönoton myötä.

”Päivän tavoitteena oli parantaa potilaan lääkitys-
turvallisuutta sekä yhteistyötä avoapteekkien ja sai-
raalan välillä. Tavoitteeseen päästiin ja kehitysideoita
saatiin paljon eteenpäin vietäväksi.”

Mustakallio sanoo, että ammattilaisten verkostoitu-
minen ja potilaan lääkehoitopolun tuntemus madalta-
vat kynnystä ottaa yhteyttä molemmin puolin. 

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja 
terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakun-
nallinen teemapäivä, joka toteutetaan paikallisesti
eri puolilla Suomea ja järjestetään vuosittain.

Lääkehoito 
haltuun
Miten parantaa tiedonkulkua 
lääkkeistä potilaan siirtyessä
sairaalasta kotiin? 

TEKSTI PIRKKO KOIVU 
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Lääkäri tapaa heitä, joilla ei mene hyvin.  
Silti lähes jokainen potilas kertoo vastaan-
otolla, että hyvää kuuluu. Vaikea-asteisesti 
kehitysvammainen ja kommunikaatio-
kyvytön henkilö ei kykene kuvaamaan 
oireitaan ja tuntemuksiaan. Liian usein 
luotetaan terveydenhuollon asiakirjojen
sisältävän kaiken oleellisen taustatiedon.
Toimiva kommunikaatio ja tiedonsaanti 
ovat tärkeimmät työkalut vastaanotto-
tilanteessa. Jotta ammattilainen hahmot-
taisi ongelman ja pystyisi ottamaan siihen
kantaa, on tilanteeseen valmistautunut
saattaja välttämätön. 

Sairauden oireet ilmenevät usein käy-
töspulmina. Käytöshäiriöt ovat yleisimpiä
autismikirjoon lukeutuvilla kehitysvam-
maisilla ja käytösongelmia hoidetaan
perinteisesti psyykenlääkkeillä. 

Polyfarmasia on tämän päivän suurin 
haaste. Yllättäen, mitä parempi lääkäri-
tilanne seudulla on, niin sitä enemmän 
ilmenee monilääkityksiä. Jo alle 30-vuoti-
aalla on käytössään keskimäärin kolme 
keskushermostolääkettä. Lääkehoidon 
asianmukaisen seurannan pitäisi olla 
mahdollista, koska valtaosa kehitysvam-
maisista aikuisista asuu palveluasunnoissa,
joissa työskentelee ammattilaisia. 

Vajaaravitsemus on toinen ajankohtainen
haaste. Monivammaiset henkilöt tarvitse-
vat syöttämisapua, ja heidän kohdallaan
ruokailujen välit venyvät usein liian pitkiksi
johtaen vajaaravitsemukseen.

Haasteista huolimatta kehitysvamma-
lääkärin työ on äärettömän mielenkiin-
toista ja palkitsevaa sekä tarjoaa pitkä-
aikaiset hoitosuhteet!

Kehitysvamma on neuropsykiatri-
nen oire. Se on oire aivokuoren
toiminnanhäiriöstä, mutta kehitys-

vammaa ei voida paikantaa mihinkään
tiettyyn aivokuoren osaan. Lukuisia aivo-
kuoren alueita tarvitaan ajatteluun sekä
ymmärrykseen. 

Kehitysvammaiset henkilöt muodos-
tavat keskenään hyvin heterogeenisen
ryhmän johtuen vamman lukuisista
taustasyistä, vaihtelevasta vaikeusas-
teesta sekä hyvin yleisistä ja lukuisista
liitännäispulmista.  

Kyse on harvinaissairauksista. 
Kehitysvamman taustalla on joko ge-
neettinen, hankinnainen tai moniteki-
jäinen syy.  Yleisin ja tunnetuin kehitys-
vamma on Downin oireyhtymä, mutta 
Down-henkilöt edustavat vain 10–15 
prosenttia kaikista kehitysvammaisista.
Loput 85–90 prosenttia jakautuvat lukui-
siin pieniin alaryhmiin. 

Lähes kaikilla kehitysvammaisilla on 
liitännäisvammoja ja -sairauksia. Kun 
vamman vaikeusaste kohoaa, lisääntyy
liitännäisvammojen ja terveysongelmien
määrä: yhdeksällä kymmenestä on liitän-
näisvammoja tai -sairauksia.

Kehitysvammainen asioi keskimää-
räistä useammin terveydenhuollon
ammattilaisten vastaanotoilla ja on 
usein jo vauvaiästä alkaen erityisasiakas,
koska harvinaissairauksiin ei ole olemassa
käypä hoito -suosituksia. Komplianssi-
ongelmista johtuen monet tutkimukset 
on tehtävä nukutuksessa ja siihen liittyvät 
riskit on huomioitava. Ongelmien selvitte-
lyssä täytyy usein tehdä tavanomaista 
enemmän ajatustyötä ja lääkäri joutuu 
usein tekemään epäperinteisiä ratkaisuja. 

MARIA ARVIO
LKT, kehitysvammalääketieteen
työelämäprofessori, lastenneurologian
erikoislääkäri, Päijät-Hämeen 
Hyvinvointikuntayhtymä, Lahti; 
Kliininen Genetiikka, TYKS; PEDEGO, OYS 

Kehitysvammalääkärin 
vastaanotolla

Näkö-
kulma
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Kehitysvammahuollon 
Peltolaan muuton jälkeen 
uusien tilojen ja teknologian

 käyttöönotto toi haasteita, mutta
nyt arki OYS Versossa pyörii jo 
mallikkaasti. Asiakkailta tullut 
palaute on positiivista. 

Reilulle sadalle työntekijöille hyppy 
4 200 neliön tilaan laajalle levittäyty-
neeltä Tahkokankaalta oli iso, mutta 
myönteinen. Monitoimitiloissa työs-
kentely vaati tottumista, mutta toi 
osaajat toisiaan lähelle. Kaikkien 
talon käyttäjien turvallisuus ja viih-
tyisyys kasvoivat ja kuntouttavan 
hoidon mahdollisuudet paranivat.

Lähihoitaja Marko Salonen 
sanoo, että eri ammattialat ovat 
nyt kaikki lähellä. Apua ja neuvoja
voi pyytää ja niitä saa koko ajan. 

”Viihtyvyys on noussut huomatta-
vasti saunan, porealtaiden, opetus-
keittiön, pyykkitilan ja uuden tekno-
logian vaikutuksesta. Monipuolisen 
tekemisen mahdollisuus yhdessä
asiakkaan kanssa on lisääntynyt,
mutta myös asiakkaan yksityisyys
parantunut.”

Tiiviisti 
työyhteisönä
OYS Verso osaamiskeskuksessa uudet tilat ja 
toiminta ovat asiakkaiden ja työtekijöiden mieleen. 
Työyhteisön vuorovaikutus on lisääntynyt 
kompaktissa talossa.

Kehitysvammaisten hoito vaatii 
kunkin asiakkaan erityistarpeiden 
huomioimista. Peltolan muuntojous-
tavat tilat vastaavat tähän huutoon. 
Lähihoitaja Aira Pikkarainen on 
tyytyväinen tämän päivän vaati-
mukset täyttäviin, toimiviin tiloihin.

”Pystymme tekemään vahvasti
ihmislähtöistä ja asiakkaan voima-
varat huomioivaa kuntouttavaa
työtä, jossa itsemääräämisoikeus-
laki on siirretty käytännön arkeen”,
Aira Pikkarainen sanoo. 

Läheisyys lisäsi yhteistyötä
Asiakas ja vierailija kohtaavat 
Peltolaan tullessaan ensimmäisenä 
toimistosihteeri Seija Vainionpään. 
Hänen mielestään uusi teknologia 
on helpottanut toimintaa ja tuonut 
lisää verkostoitumista. ”Yhteistyö 
osaston, hallinnon ja poliklinikoiden
kanssa on helppoa ja joustavaa, kun 
olemme luontevasti lähekkäin.”

Peltolan toisessa kerroksessa 
ovat henkilöstön monitoimitilat. 

”Työskentely yhdessä tuntui alussa 
oudolta, mutta epäilyt ovat hälven-

neet, koska moniammatillinen 
apu on vieressä ja keskustelemaan 
pääsee helposti. Meiltä löytyy myös 
hiljaisia tiloja, kun tarvitsee yksityi-
syyttä työasioiden hoitoon”, sosiaali-
työntekijä Sini Sivonen kertoo.

Sivonen toteaa, että oman työnsä 
osalta hän on kokenut, että vuoro-
vaikutus työyhteisössä on kasvanut.

”Saan muilta ammattiryhmiltä eri-
laista näkökulmaa omaan työhöni
ja se on rikastuttanut työtäni. Tekno-
logia on helpottanut työtä, kun sitä
ei enää arjessa edes huomaa.” 

Sairaanhoitaja Minna 
Kolehmainen sanoo, että arjen 
työ ihanien asiakkaiden kanssa on 
sujuvampaa. OYS 2030 -ohjelman
mukaisesti kaikki tilat on suunniteltu
käyttäjien tarpeisiin.

”Uudet tilat omalla osastollani on
huomioutu erityisesti hoidollisten
asiakkaiden tarpeisiin hienosti. 
Esimerkiksi potilashuoneissa oleva 
kattonosturi sujuvoittaa hoitotyötä.”

Työntekijät kokevat, että 
OYS Versossa työhön on 
tullut uusia monipuolisia 
mahdollisuuksia.

TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVA TIINA MÄKI
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Pitkät pyöräretket ovat kesäisin mukavia 
seikkailuja, sanoo Riitta Päivärinta. Hän 
osallistuu taas kilometrikisaan, jossa 
kilpailee lähinnä itsensä kanssa. 

Ensi kesälle Riitta Päivärinnalla 
on suunnitelma. Hän aikoo 
pyöräillä Oulusta Sieviin Kala-

joen kautta, ottaa teltan mukaan ja 
yöpyä Kalajoella leirintäalueella.
Viime kesänä pyöräretki Sieviin 
kulki Oulaisten kautta. Päivä oli 
kesän kuumin ja hän muistaa, 
miten mukavalta tuntui kaartaa 
perille lapsuudenkodin pihaan.

”Nautin pitkistä pyörämatkoista,
mitä pitempi sen parempi.”

Pyörällä hän taittaa kesäisin myös 
mökkimatkat Kuivaniemelle, reitti 
on 92 kilometriä yhteen suuntaan. 
Nelostiellä rekkoja ja muuta liiken-
nettä vilahtaa ohi liiankin tiuhaan 
ja tietyöt vaikeuttavat etenemistä,
joten osalle matkaa hän valitsee
rauhallisemman reitin. 

Pyöriä hänellä on kaksi: sulan 
maan aikana pitkille pyörälen-
keille 24-vaihteinen, ja talven 
työmatkaliikenteeseen nasta-
renkailla varustettu 3-vaihteinen. 

Polkien ympäri vuoden
Riitta Päivärinta on osastonsihteeri
OYS:n patologialla, ja työmatkat 
hän kulkee luonnollisesti pyörällä
ympäri vuoden. 

Kilometrikisan aikana työmatka
Tuirasta ei aina riitä, vaan hän polkee 
ensin Ruskoon ja Saarelaan ennen 
tuloaan töihin. Sairaalan rakennus-
töiden ja muuttuvien liikennejärjes-
telyjen aikana pyörä on erityisen
näppärä vaihtoehto. 

”On paljon nopeampi mennä töihin 
pyörällä, en voisi kuvitellakaan auton 
ikkunoiden rappaamista talvella.”

Kilometrikisaan hän osallistuu 
säännöllisesti patologian joukku-
eessa, viime vuonna hän keräsi yli 
3 000 kilometriä ja ensi kesän 
tavoite on päästä samaan. 

Kilometrien karttumista hän seuraa 
kännykkäsovelluksen avulla ja kirjaa
matkat excel-taulukkoon.

”Tavoite on noin 35 kilometriä 
päivää kohti. Matkojen mittaaminen 
tuo tavoitteellisuutta, on ihana nähdä 
taulukosta, miten kilometrit kertyvät.
Muuten kilpailen lähinnä itseni kanssa,
 vauhti ei ole niin tärkeä.”

Tärkeintä on aloittaa
Kestävyysliikuntaa Riitta Päivärinta 
on harrastanut noin kolmekymppi-
sestä. Nuorempana hän juoksi 
maratoneja, mutta kun jalat eivät 
kestäneet juoksua, hän vaihtoi 
pyöräilyyn. Erityisesti talvikaudella
ohjelmaan kuuluvat myös uinti ja
kuntosaliharjoittelu.

Pyöräilyharrastusta aloittaville 
Päivärinta vinkkaa, että pääasia on
aloittaa.  ”Pitää vain lähteä ja sitoutua
siihen, lyhyt kauppareissukin on tyhjää
parempi. Pyöräillessä tulee ilmaisia
kilometrejä, joten jos painoa aikoo
pudottaa, niin lyhyt reissu ei kyllä
riitä.”

Pyöräillessä on syytä käyttää 
riittävän kevyttä vaihdetta, jotta 
polvet eivät kipeydy, Riitta sanoo. 
Varusteiden kannattaa olla sateen- 
ja tuulenpitäviä. Värikäs liivi lisää
turvallisuutta ja kypärä on välttä-
mätön. 

”Säätä en pelkää, olen pyöräillyt
kaatosateessakin ja siinä pärjää 
kun on hyvät varusteet. Ainoastaan 
kovalla pakkasella en pyöräile.”

Pitkille lenkeille hän ottaa pyörän 
sivulaukkuihin evästä ja juotavaa.
Perille päästyään hän venyttelee,
ja lepopäivän hän pyrkii pitämään
kerran viikossa. 

”Olen tarkka siitä, että pyörä on 
huollettu ja renkaissa on ilmaa, 
se lisää ajon mukavuutta 
huomattavasti.”

Pyöräily kuormittaa vain 
vähän niveliä, joten se sopii 
myös ylipainoisille ja polvivai-
vaisille. Liikuntaa aloitteleville 
laji on hyvä, koska rasitusta voi 
säätää oman kunnon mukaan.

Säädä pyörä omien mittojen
mukaan.

Niska-hartia- ja alaselkävaivo-
jen välttämiseksi kannattaa
kiinnittää huomiota ajoasen-
toon. Ote ohjaustangosta
on tukeva, kyynärpäät ovat
aavistuksen verran koukussa,
rintakehä on avonainen ja
hartiat rennot, niska ja pää 
ovat vartalon jatkeenaja katse
suuntaa eteenpäin. 

Pyöräillessä jalkojen tulee 
pitää yllä tasaista pyörittämistä,
ei pelkästään painaa polkimia
alaspäin. Sujuva pyörittäminen
onnistuu parhaiten polkimiin
kiinnitettävillä pyöräilykeillä
tai varvaskoukuilla. Ilman
kenkälukkoja ajettaessa kan-
nat taa opetella käyttämään
riittävän pieniä vaihteita. 

Lähde: UKK-instituutti

Harrastus 
alkuun

Pyöräily pitää 
kunnossa

Voimaa
työhön

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA PEKKA HUOVINEN
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Pyöräily pitää 
kunnossa

Riitta Päivärinta tekee 
työmatkat pyörällä ja 
harrastaa pitkiä retkiä 
Oulun pyörätieverkostossa. 

”Kuulokkeista kuuntelen 
radiota tai tallentamaani 
musiikkia. Se antaa puhtia.”

Kilometrikisa poljetaan jälleen 
1.5.-22.9. Vaparin kilometrikisaan 

osallistui viime vuonna 55 joukkuetta,
joissa oli 624 pyöräilijää.

Ilmoittautuminen kisaan on avattu:
www.kilometrikisa.fi

Haasta työyhteisösi jäsenet mukaan. 
Perustakaa joukkue, jonka etuliitteenä

PPSHP tai OYS. Ilmoita joukkueesi
minna.keskitalo@ppshp.fi, niin olette 

PPSHP:n Vaparikisassa mukana.
 Vapari palkitsee PPSHP:n parhaan 

kilometrisaldojoukkueen.



28 Pohjanpiiri 2/2020 

Tämä poikkeustilanne aiheuttaa
varmasti henkistä kuormittavuutta
meille kaikille. Tällä hetkellä kuor-
mittavuutta ja huolta aiheuttavat 
äkillisesti muuttuvat työtehtävät, 
biologiselle riskitekijälle altistumi-
sen mahdollisuus, huoli omasta ja 
perheenjäsenten terveydestä tai 
jopa taloudellinen tilanne. Huoli 
on hyvä ottaa puheeksi esimerkiksi
esimiehen tai työkavereiden kanssa.
Huolta on hyvä jakaa. Työsuojelu-
organisaatio on osaltaan tukena 
ja apuna työturvallisuuden ja 
työhyvinvoinnin edistämiseksi 
myös tässä poikkeustilanteessa. 

Miten tästä eteenpäin? Pää-
ministeri Sanna Marin sanoi, 
että me joudumme sietämään 
epämukavuutta ja epävarmuutta, 
mutta kyllä me tästäkin selvitään. 
Minä uskon täysin pääministerin 
sanoihin, että yhdessä tekemällä
me tästä selviämme. Terveys ja 
turvallisuus on nyt meidän kaikkien 
ykkösasia. Jaksamista ja voimia 
kaikille ja pidetään toisistamme
huolta!

Henkilöstön
asialla

SARI ANTTILA
työsuojeluvaltuutettu

Miten tästä 
eteenpäin?

Näitä ajatuksia kun kirjoittelen, 
ulkona paistaa ihana kevät-
aurinko ja tilanne näyttää 

hyvin seesteiseltä alkukevään 
päivältä. Joulukuun uutiset Kiinasta 
tuntuivat hyvin kaukaisilta vielä 
tammi-helmikuussa. Käsittelimme 
mitä kuuluu -kyselyn tuloksia ja 
kävimme yksiköissä näitä kysely-
jä henkilöstön kanssa yhdessä 
läpi. Löysimme hyviä kehittämis-
kohteita ja tärkeitä voimavaroja. 
Työpaikkaselvitykset ja aluehallinto-
viraston perusvalvontatarkastukset
aikataulutimme kesään asti. Riskien-
arvioinnit pääsivät hyvään alkuun
yksiköissä ja työhyvinvointisuun-
nitelmia tehtiin.

Sitten alkoi tapahtua, tämä maa-
ilmanlaajuinen pandemia saavutti
Euroopan ja melko pian myös 
Suomen. Elämme tällä hetkellä
poikkeusoloja ja valmiuslait on 
otettu käyttöön. Tämä tilanne aiheut-
taa toiminnan muutoksia Suomessa 
kaikilla sektoreilla. Ihmisten liikku-
mista rajoitetaan. Asioita ja töitä 
priorisoidaan tärkeysjärjestykseen 
ja toimintaa muutetaan. Olemme 
saaneet ohjeita poikkeusoloissa
toimimiseen ja varaudumme 
ennakkoon. Valtiovarainministeri 
Katri Kulmuni sanoi, että näissä 
poikkeusoloissa ihmisten terveys 
ja turvallisuus on ykkösasia.
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Minua
innostaa

KUVA TIINA MÄKI

Työssäni minua innostaa 
laaja-alaisuus ja monipuolisuus 
sekä mahdollisuus kehittää 
itseään. Työssäni verkostoidun

ja osallistun uuden kehittämiseen 
muun muassa hanketyön kautta. 
Ravitsemusterapeuttina olen innoissani 
ravitsemusterveyden edistämisestä 
ja siitä, että olemme saaneet valmiiksi 
Pohjois-Pohjanmaan ravitsemus-
terveyden edistämisen suunnitelman.

Elintapaohjaus on lähellä sydäntäni: 
olen iloinen siitä, että olemme kokoa-
massa maakuntaamme elintapayhdys-
henkilöverkostoa. Sairaanhoitopiirin 
perusterveydenhuollon toimipisteissä 
on myös mieluisaa kiertää. Mukavat 
ja osaavat työkaverit saavat minut 
antamaan itsestäni parasta. Mottom-
me onkin ”porukalla paremmin”.

Vapaa-aikana ulkoilen kahden 
pohjanpystykorvani kanssa. Luonto ja 
ulkoilu antavat voimia arkeen ja työhön. 
Luen mielelläni ja olen kaikkiruokainen 
kirjojen suhteen, eniten pidän kuitenkin 
dekkareista. Saan voimaa ja innostusta
kulttuurista, erityisesti elokuvista ja 
teatterista. Rakastan ruokaa, minusta 
kasvisten pilkkominen ja kasviruokien 
valmistaminen on terapeuttista.

LEEA
JÄRVI

Terveyden edistämisen 
koordinaattori, Peruster-
veydenhuollon yksikkö

Juttusarjassa työkaverimme 
kertovat inspiraation lähteistään.
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Tampio 
infrapalvelujen
johtajaksi 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infra-
palvelujen johtajaksi on valittu Kari-Pekka 
Tampio. Tällä hetkellä Tampio toimii OYS 2030 

-uudistamisohjelman ohjelmajohtajana.
PPSHP:n infrapalvelujen johtajan virkaa haki 

yhteensä 15 henkilöä. Haastatteluihin kutsuttiin 
viisi henkilöä ja soveltuvuusarviointeihin kolme.

Infrapalvelujen johtajan keskeisenä tehtävänä
on luoda uusi toiminnallinen kokonaisuus, missä
yhdistetään Oulun yliopistollisen sairaalan
uudisrakentaminen ja tekniikan palvelut. Infra-
palvelujen vastuualueella tulee työskentelemään 
noin 135 henkilöä ja sen vuosibudjetti on noin 33 
miljoonaa euroa. Lähivuosien vuosittainen inves-
tointibudjetti on noin 150-200 miljoonaa euroa.

Kari-Pekka Tampio on koulutukseltaan raken-
nusinsinööri (AMK) ja kauppatieteiden maisteri.
Tampio on toiminut aikaisemmin teollisuuden
projektinjohto- ja rakennuttamistehtävissä
sekä asiantuntijaorganisaatioiden johtotehtä-
vissä. OYS 2030 -ohjelman ohjelmajohtajana
hän on toiminut vuodesta 2013 saakka.

Vesa-Matti Pohjanen 
Jäätävän hyvä opettaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta on palkinnut helmi-
kuun lopulla Annos 60 -vuosijuhlassaan Vesa-Matti 
Pohjasen Jäätävän hyvä opettaja 2019 -palkinnolla.
Palkinto myönnettiin opiskelijoiden ehdotusten
perusteella. 

Pohjasen valintaa ehdottaneet opiskelijat kuvaavat
häntä innostavana, määrätietoisena ja johdonmukai-
sena opettajana. Pohjanen on patologian oppiaineen
kliininen opettaja ja patologian erikoislääkäri.

Lasse Kylén on valittu sairaanhoitopiirin
uudeksi turvallisuuspäälliköksi. Kylén aloitti
tehtävässään huhtikuun alussa.

Lasse Kylén siirtyi uuteen työhönsä Lapin 
sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikön tehtä-
västä. Hän työskenteli Rovaniemellä lähes 6 
vuotta. Sitä ennen hän oli vastaavassa tehtä-
vässä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 
seitsemän vuotta.

”Minulla on hyvä perustuntuma työtehtävään 
kokemukseni kautta. Hommat ovatkin lähte-
neet PPSHP:ssä nopeasti rullaamaan, vaikka 
ajankohta onkin erittäin haasteellinen
koronan takia”, Lasse Kylén toteaa. 

Turvallisuuspalveluiden vastuuyksikköpäällikön
Lasse Kyléninkin arki pyörii nyt koronavarautu-
miseen liittyvien tehtävien ympärillä, ja etätyö 
hankaloittaa tutustumista työkavereihin. ”Olen 
silti päässyt nopeasti kiinni tehtäviini ja mukana 
jo useampien työryhmien työskentelyssä.”

Turvallisuuspäällikön tehtävänä on vastata
henkilö- ja toimitilaturvallisuuden sekä omai-
suuden turvaamisen kehittämisestä ja koordi-
noinnista, kehittää riskienhallintaa sekä ohjata
sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen valmius-
suunnittelua. 

Hän vastaa myös viranomaisyhteistyöstä ja
toimii toisena työnantajan nimeämänä työ-
suojelupäällikkönä erikseen nimetyillä työsuo-
jelun vastuualueilla sekä vastaa osaltaan 
riskienhallinnan kehittämisestä. 

Turvallisuuspalvelut on osa henkilöstöpalve-
luiden vastuualuetta. Se vastaa myös vartiointi-
palveluiden asiakkuuden johtamisesta. Osana 
turvallisuustoimistoa toimii rekisteröintipiste-
ja neuvontapalvelut sekä potilaskoti. 

Lasse Kylén 
turvallisuuspäälliköksi

Uutisia
lyhyesti

OYS:n henkilökunta. Lämpimät kiitokseni 
hyvästä yhteistyöstä ja kaikesta muista-
misesta jäädessäni eläkkeelle 1.4.2020.
Siunausta ja jaksamisen voimia teille 
kaikille tärkeässä työssänne!

Hannele Lusikka, Sairaalapastori

Kiitokset
LÄHETÄ KIITOKSET SÄHKÖPOSTILLA: 
toimisto@plusmark.f i TAI VIESTILLÄ
NUMEROON: +358 44 729 8318
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Jyrki Mäkelälle Lääkäri-
kouluttajapalkinto

Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986:een 
kuuluvat 4500 naista kutsutaan lähiaikoina
OYS:ssa alkamassa olevaan laajaan naisten 
terveystutkimukseen. Tutkimuksen kartoi-
tetaan muun muassa gynekologisia oireita
ja sairauksia ja niiden vaikutuksia yleiseen 
terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun.
Tutkimuksessa kerätyillä tiedoilla edistetään
naisten terveyttä maailmanlaajuisesti. 
Tutkimuksesta vastaa synnytys- ja nais-
tentautien professori Terhi Piltonen. 

Osallistua voivat kaikki ne Pohjois Suomen
syntymäkohortti NFBC1986:een kuuluvat
naiset, jotka eivät ole raskaana. Raskaana
olevat voivat tulla tutkimuskäynnille 6 kuu-
kautta lapsen syntymän jälkeen. Tutkimus-
paikat sijaitsevat Oulussa ja Helsingissä.

Tutkimus pyritään aloittamaan kesällä 
2020, viimeistään elokuussa 2020 riippuen
koronatilanteesta. 

Tutkimuksessa on mukana useita Oulun ja 
Helsingin yliopiston tutkimusryhmiä, jotka 

Terveystutkimus syntymä-
kohortti 1986:n naisille

naistentutkimus1986@ppshp.fi
http://nfbc1986-naiset.fi/

Uutisia
lyhyesti

tutkivat naistentauteihin liittyviä sairauksia 
ja hoitoja. Tämän lisäksi osallisena on myös 
kaupallisia yhteistyötahoja, joiden tavoittee-
na on kehittää naistentautien diagnostiikkaa.

Tutkimuspäivä sisältää haastattelun lisäksi
verinäytteen, gynekologisen ultraäänitutki-
muksen, munasarjojen ikääntymiseen liitty-
viä tutkimuksia, vatsanpeitteiden erkaumaa 
ja maksan rasvoittumista selvittävän ultra-
äänitutkimuksen, perusmittauksia (mm. 
pituus, paino ja kehonkoostumus) sekä 
kyselylomakkeen. Käynnin kesto on 3–4 
tuntia aamupäivisin. Päivittäin otetaan 4–6 
tutkittavaa porrastetusti tutkimuksiin. 

Tutkimuspäivän rahoittajiin ja tukijoihin
kuuluvat muun muassa Suomen Akatemia
sekä Sigrid Juséliuksen säätiö, Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun
yliopisto.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat tutki-
muksen koordinaattori, kätilö Lotta Vuokila 
sekä tutkimuslääkäri Susanna Savukoski.

Oulun Duodecim-seura jakoi Pohjolan Lääkäri-
päivien avajaisissa 18. helmikuuta Lääkärikoulut-
tajapalkinnon emeritusprofessori Jyrki Mäkelälle. 

Palkinnolla seura nostaa esiin eri sektoreilla
toimivien lääkärikouluttajien merkitystä korkea-
tasoisen terveydenhuollon tukipilareina.

Mäkelä on työskennellyt Oulun yliopistossa
tutkijana ja tutkimusryhmän vetäjänä sekä 
kirurgian apulaisopettajana (1988–2000), kirur-
gian professorina (2000–2004), gastroenterolo
gisen kirurgian professorina (2004–2019) ja lääke-
tieteellisen tiedekunnan koulutusdekaanina
(2014–2019). 

Ennen koulutusdekaanin tehtäväänsä Jyrki
Mäkelä teki aktiivisesti myös potilastyötä.
Eläkkeelle hän jäi viime vuoden lopussa. Hän
jatkaa edelleen tutkimustyötä sekä Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen

toimikunnan puheenjohtajana. 
Palkitsemisperusteluissa korostettiin

Jyrki Mäkelän vahvaa sitoutuneisuutta ja
merkittävää roolia perus- ja erikoislääkäri-
koulutuksen kehittäjänä niin Pohjois-Suo-
messa kuin valtakunnallisestikin.

Vuoden Kandikollega -huomionosoituksen
sai LK Asla Keisu. Tunnustus on tarkoitettu
lääketieteen kandidaatille, joka on eri tavoin 
osoittanut kollegiaalisuutta ja hyvää tove-
ruutta lääketieteen opintojensa aikana. 

Lisäksi Oulun Duodecim-seura luovutti 
avajaisissa tutkimusapurahat LT Merja 
Hurskaiselle ja LT Jaana Nevalaiselle sekä 
matka-apurahat tieteellisiin kongresseihin 
osallistumista varten LK Tuomas Keskimölölle, 
LL Milja Kivelälle, LT Johannes Lieslehdolle, 
LK Oula Normanille ja LK Maria Protsenkolle.
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Sairaanhoitopiiri aloitti
yhdessä Oulun maa- ja 
kotitalousnaisten kanssa 

hankkeen Arjen Sankarit – Miehet 
kuntoon ja työllistymisen polulla.
EU-hanke pureutuu arjen lähtö-
kohtiin ja ehkäisee miesten yhteis-
kunnallista syrjäytymistä. 

”Tavoitteena on kehittää hyvin-
vointia ja toimintakykyä parantava
ja terveisiin elintapoihin ohjaava
maakunnallinen toimintamalli
työelämän ulkopuolella oleville, 
työikäisille ja ylipainoisille miehille,
joilla syrjäytymisen uhka on tun-
nistettu”, projektikoordinaattori
Sirpa Hyyrönmäki kertoo.

Työikäiset miehet syrjäytyvät
helpommin kuin naiset. Siksi toi-
minta- ja työkyvyn säilyttäminen
sekä työn merkitys ja mielekkyys
ovat avainasemassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen FinSote-tutkimuksen mukaan 

Hyvinvointia ja 
toimintakykyä 
työikäisille miehille

neljännes työikäisistä miehistä on 
lihavia. Lähes kolmannes pohjoispoh-
jalaisista miehistä arvioi työkykynsä
heikentyneen. Viidennes 25–54 -vuo-
tiaista miehistä ei usko jaksavansa
vanhuuseläkkeeseen asti.

Ruuanvalmistusta ja liikuntaa
Hankkeen toimintaryhmien aloitusta
on siirretty koronavirusepidemian 
takia. Hankkeessa järjestetään tapah-
tumia ja työpajoja, joissa ryhmään 
valitut miehet käyvät oman halunsa
mukaan 3–12 kuukauden ajan. 

”Esimerkiksi Oulun maa- ja koti-
talousnaisten järjestämällä ruuan-
valmistuskurssilla kohderyhmälle 
annetaan konkreettisia vaihtoehtoja
arkeen ja omiin kulutustottumuksiin
sekä pyritään lisäämään osallistujien
kiinnostusta omaan hyvinvointiinsa”,
Sirpa Hyyrönmäki toteaa. 

Tulossa on myös ohjattua liikuntaa
ja työpajoja, joissa tähdätään työllisty-

misen edistämiseen.
Osallistujia etsitään työllistymistä

edistävien monialaisten työvoima-
palvelujen (TYP), Miestyönverkoston 
ja Oulun kaupungin hyvinvointipal-
velujen kautta.

Hankkeen pitkän tähtäimen 
tavoitteena on luoda työikäisten 
miesten syrjäytymisen ehkäisyyn 
toimintamalli, joka pilotoidaan 
Oulun kaupungissa ja otetaan 
myöhemmin käyttöön Pohjois-
Pohjanmaan kunnissa. Hankkeessa 
tehdään myös opas toimintaryh-
mien ohjaamiseen ja järjestetään 
koulutuksia ryhmän vetäjille.

PPSHP toimii kolmivuotisen 
projektin hallinnoijana ja koordi-
noijana. Sirpa Hyyrönmäki aloitti
työnsä huhtikuun alussa. Hankkees-
sa hyödynnetään PPSHP:n ja Oulun
kaupungin kanssa tehtyjä VESOTE-
ja Kunnossa kaiken ikää -projektien
hyviä käytänteitä.
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Väitöksiä

LK Sanna Juujärven väitöstutki-
muksessa todettiin, että paraseta-
moli on turvallinen lääke vastasyn-
tyneiden tehohoidossa huomioiden 
sen varhaisia ja pitkäaikaisvaikutuk-
sia. Parasetamolin havaittiin olevan 
myös tehokas lääke avoimen valti-
motiehyeen hoidossa.

Valtimotiehyt on normaali veren-
kierron rakenne sikiöaikana, ja se 
sulkeutuu pian täysiaikaisen vauvan 
syntymän jälkeen. Keskosilla on 
kuitenkin kohonnut riski valtimotie-
hyeen auki jäämiselle, mikä puoles-
taan lisää riskiä muulle pitkäaikais-
sairastavuudelle.

Parasetamoli on käsikauppalääke.
Sitä on käytetty vuosikymmeniä ja 
nykypäivänä se on yksi käytetyimmis-
tä lääkkeistä maailmanlaajuisesti 

kivun ja kuumeen hoidossa. Pienten 
lasten ja vastasyntyneiden hoidossa 
sen käyttö on ollut kuitenkin rajoi-
tetumpaa. Oulun yliopistosairaalas-
sa suonensisäinen parasetamoli 
otettiin käyttöön vastasyntyneiden 
tehohoidossa vuonna 2009. Tällä 
hetkellä parasetamolia käytetään 
myös heille kivun ja epämukavuuden 
hoidossa, mutta uusia käyttökohteita
parasetamolille on tutkittavana.

Tässä työssä tutkittiin heti syntymän 
jälkeen tehohoidon aikana paraseta-
molia saaneita täysiaikaisia vastasyn-
tyneitä sekä keskosia. Heidän varhais- 
ja pitkäaikaissairastavuuttaan en-
simmäisen viiden ikävuoden aikana 
verrattiin kontrollipotilaisiin, jotka 
eivät olleet saaneet parasetamolia 
syntymän jälkeen. Tiedot lääkärien

Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtu-
mat ovat yksi yleisimmistä sairaala-
hoitoon johtavista syistä ikääntyneillä 
sekä yksi yleisimmistä kuolinsyistä 
länsimaissa. Myös sairaalahoidon 
aikaiset lääkkeisiin liittyvät haittata-
pahtumat ovat yleisiä, selviää MSc, 
proviisori Outi Laatikaisen maalis-
kuussa tarkastetusta väitöskirjasta.

Lääkkeisiin liittyviin haittatapah-
tumiin luetaan sekä lääkkeiden 
haittavaikutukset että lääkehoidon
prosessissa virheinä ilmenevät
lääkityspoikkeamat eli virheet 
esimerkiksi lääkkeiden määräämi-
sessä, jakamisessa tai annostelussa. 
Haittatapahtumien ilmaantuvuus 
vaihtelee hoidettavan potilasryh-
män ja erikoisalan mukaan.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, 
että lääkkeisiin liittyvät haittatapah-
tumat ovat erittäin yleisiä: arviolta
joka viides sairaalassa hoidettu 

Lääkehaitta yleinen 
syy päivystyskäyntiin

potilas saa lääkehaitan sairaalahoi-
tojakson aikana. Erityisen merkittä-
vää on, että lääkehaittojen arvioitiin 
aiheuttaneen lähes neljänneksen 
iäkkäiden potilaiden erikoissairaan-
hoidon päivystyskäynneistä.

Vaikka lääkehaittoja esiintyy
yleisesti kaikissa ikäryhmissä,
iäkkäät potilaat ovat erityisen alt-
tiita sekä lääkehaitoille että lääke-
hoidossa tapahtuville virheille. Yli 
65-vuotiailla potilailla sairaalahoi-
toon johtavan lääkehaitan toden-
näköisyys on neljä kertaa suurempi 
kuin muissa ikäryhmissä.

Väitöstyössä muodostettiin en-
simmäistä kertaa kokonaisvaltainen 
kuva lääkkeisiin liittyvistä haittata-
pahtumista suomalaisessa erikois-
sairaanhoidossa. Lääkkeisiin liittyviä 
haittoja tutkittiin moniulotteises-
ti huomioimalla sekä varsinaiset 
lääkehaitat että lääkehoidon eri 

vaiheissa ilmenevät lääkitysvirheet.
Suurin osa lääkitysvirheissä ja

lääkehaitoissa osallisina olleista
lääkkeistä kuului viiteen yleisesti
käytettyyn lääkeryhmään, joista
useimmiten edustettuna olivat
keskushermoston kautta vaikut-
tavat lääkeaineet.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin
ongelmia lääkityspoikkeamien 
seurantaan käytetyn Haipro-aineis-
ton käsittelytavoissa ja hyödyntä-
misessä. Nykyisessä toimintamal-
lissa lääkityspoikkeamista kerätty 
tieto pirstaloituu yksiköiden välillä
vaikeuttaen tiedon käyttöä laa-
jemmin sairaaloita ja sairaanhoi-
topiirejä käsittävässä lääkitystur-
vallisuuden kehittämisessä.

toteamista pitkäaikaissairauksista
saatiin Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselta. Lisäksi hyvin ennen-
aikaisesti syntyneiden keskosten 
seurantaryhmälle tehtiin neurolo-
gisen kehityksen seurantatutkimus 
sekä sydämen ultraäänitutkimus 
kahden vuoden iässä. Lisäksi työssä 
tutkittiin erittäin ennenaikaisesti
syntyneiden keskosten avoimen 
valtimotiehyeen toteutuneita hoito-
ja. Avointa valtimotiehyettä voidaan 
hoitaa lääkkeellisesti tai leikkauksel-
la. Työssä verrattiin parasetamolia 
saaneiden keskosten ja kontrollipo-
tilaiden avoimen valtimotiehyeen 
hoitojen tarvetta. Kontrollipotilaat 
eivät olleet saaneet parasetamolia
hoidossaan syntymän jälkeen. 

Parasetamoli turvallinen 
vastasyntyneille
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Ristikon ratkaisu
Pohjanpiiri 2/2020

Mediq – terveyden- 
huollon asiantunteva 
kumppani

Olemme johtava terveydenhuollon tuotteiden toimit- 
taja suomalaiselle terveydenhuollolle. Tarjoamme 
yhden markkinoiden laajimmista tuotevalikoimista 
sekä turvalliset ja nopeat toimitukset koko maahan. 
Me autamme ihmisiä elämään mahdollisimman hyvää 
elämää joka päivä. Teemme tämän olemalla asian- 
tunteva kumppani terveydenhuollolle.

www.mediq.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

terttusäätiö.fi

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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Rauhallisella paikalla, silti  
lähellä kaikkea

Huoneistoesimerkit 
Krs. Tyyppi  m2  Mh alk.  Vh alk.
9-10 38,5 2h+kt+s 38 400 153 400
4 47,5 2h+kt+s 44 400 176 900
4-11 50,5 2h+kt+s 44 200 177 200
3-7 61,0 3h+kt+s 64 900 215 900
2-11 70,0 3h+kt+s 77 500 232 000
9-11 73,5 3h+kt+s 99 500 297 000
8-12 89,5 4h+kt+s 123 500 309 000
12 122,0 4h+kt+s 258 000 645 000

Autopaikan voi vuokrata tai ostaa

lapti.fi/sairaalanrinteendosentti

Asunto Oy Sairaalanrinteen Dosentti sijaitsee erinomaisella 
paikalla, arvostitpa sitten asumisen rauhaa, erinomaisia 
harrastusmahdollisuuksia tai työ- ja opiskelupaikkojen 
läheisyyttä.

Tarjolla on huolellisesti suunniteltuja koteja, joissa on lasitetut 
parvekkeet, vesikiertoinen lattialämmitys, Puustellin kalusteet  
ja Siemensin kodinkoneet. Isommissa asunnoissa on tyylikäs 
sauna lasiseinällä. Arvioitu valmistuminen kesä 2021.

Rakennusliike Lapti Oy, Voudintie 4, 90400 Oulu / Katso lisätietoja Lapti-kodeista lapti.fi/pohjoissuomi

Viitteellinen kuva kohteesta

Asunto Oy  

Sairaalanrinteen  

Dosentti

E
N

N
A

KKO M A R K K I N O I N NISSA

Uusia koteja  
Oulun Kontinkankaalle

Asunto Oy Oulun Sairaalanrinteen Dosentti / Sairaalanrinne 2 A, 90220 Oulu

Kysy lisätietoja myyjiltämme:

JA N N E  K A R H U M A A
puh. 0400 602 533
janne.karhumaa@lapti.fi

R I STO  KO S K E L A
puh. 0400 250 180
risto.koskela@lapti.fi

A K I  K Ä M Ä R Ä I N E N
puh. 040 620 2325
aki.kamarainen@lapti.fi
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Rakennustyöt etenevät 
hyvää vauhtia, soita ja 
sovi esittely!

OLE NOPEA!  

Kun teet kaupat  

toukokuun loppuun 

mennessä, ehdit vielä 

vaikuttamaan oman 

asunnon materiaali- 

valintoihin!


