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Sairaalan uudistus päivitettiin Hankinta tutuksi

Yhteistyöllä 
jalkahaavat 
kuntoon

Noora Noponen:
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Pää-
kirjoitus

Paljon uutta 
ja vähän vanhaa

Pirjo Kejonen
hallintoylihoitaja

Toukokuun hieno sää ja nopea kesän tulo todella yllätti meidät! Toivottavasti 
kesäisiä kelejä jatkuu pitkälle syksyyn ja saamme nauttia kunnolla auringosta ja 
lämmöstä. Yllättävältä tuntuu myös se, että osa vanhaa sairaalaa on nyt purettu 
ja valmistaudumme toden teolla uuden sairaalan rakentamiseen! Kauan odotet-
tu sairaalan uudistus etenee ja vanhaan ei ole enää paluuta!

Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti sairaalan uudistamisen jatkoaskeleista ke-
säkuun alussa. Suunnittelua on tehty pitkään ”paperilla” ja monen alan asiantun-
tijoiden yhteistyönä ja nyt käynnistyy uudistamishankkeen toteuttamisen vaihe, 
joka kestää kokonaisuudessaan vuosia eteenpäin. 

Uskomme, että Tulevaisuuden sairaalan toimintaympäristö mahdollistaa laa-
dukkaan ja turvallisen potilashoidon sekä prosessien tehokkaan toteutuksen eri-
laiset integraatiotarpeet huomioiden. Ympäristö muuttuu niin, että ammattilais-
ten mielekäs toiminta ja potilaiden osallistaminen mahdollistuu entistä parem-
min. Teknologia on tärkeä osa uudistuvaa sairaalaa ja teknologisten ratkaisujen 
tulee helpottaa uusien toimimallien käyttöönottoa. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että uudistaminen ei tapahdu aivan hetkessä ja jou-
dumme kestämään erilaisia välivaiheita, väistöjä ja epäilen, että myös uusia yl-
lätyksiä matkan varrella. Tulemme olemaan enemmän tai vähemmän erilaisten 
haasteiden edessä ja se edellyttää meiltä kaikilta ”pitkää pinnaa” ja myös kykyä 
muuttua.  

Todennäköisesti ”aina ennenkin on tehty näin”, ”tätä ei voi muuttaa” tai ”ei kuu-
lu meille” eivät enää sovellu käytettäväksi, vaan meidän tulee pohtia yhä kriitti-
semmin myös omia henkilökohtaisia ja yksikkömme toimintatapoja sekä myös 
suhtautumista muutoksiin. 

On hyvä muistaa, että sairaalan uudistamiseen ei ole olemassa mitään ylimää-
räistä rahapottia, vaan uudistaminen tehdään yhdessä tuottavuutta ja tehok-
kuutta parantamalla ja luonnollisesti mahdollisimman mielekkäitä ratkaisuja 
hakemalla.  

Uudistuksia tapahtuu toki muuallakin kuin meidän omassa yliopistollises-
sa sairaalassa. Oulaskankaan sairaalassa pohditaan edelleen ratkaisuja syn-
nytystoimintaan liittyen. Pohjoisella erityisvastuualueella pohditaan, miten 
työnjako toteutetaan tulevaisuudessa ja miten potilaita ja ammattilaisia riit-
tää kaikissa sairaaloissa. Melkein päivittäin kuulemme jotain uutta yksityisten 
toimijoiden taholta: yhteistyö ja työnjako yksityisten ja julkisten toimijoiden 
välillä muuttuu, julkisia palveluja ulkoistetaan ja myös lainsäätäjän 
asettamia rajoja ”koetellaan”. 

Yksi asia ei kuitenkaan muutu: kasvava tarpeemme osaavista 
ammattilaisista. Jotta pystymme tuottamaan myös jatkossa po-
tilaillemme hyvää hoitoa, tarvitsemme siihen työhönsä sitoutu-
via ja ammattitaitoisia osaajia. Se haastaa meitä miettimään 
uudenlaisia malleja henkilöstöstä huolehtimiseen ja palkit-
semiseen sekä hyvään johtamiseen. Toinenkin asia näyt-
täisi vuodesta toiseen pysyvän ennallaan. Vääntö so-
siaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudis-
tuksesta jatkuu edelleen, mutta mehän jaksamme 
sitä odottaa!

Toivotan hyvää kesää kaikille!

SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | www.saastopankki.fi/oulu

Karoliina Konola
rahoitusneuvoja 
044 732 1068

Piia Simola
rahoituspäällikkö
044 732 1084

Satu Savilampi
rahoitusneuvoja
044 732 1053

KESÄLLÄ  
UUTEEN KOTIIN?

Meiltä saat nopean  
asuntolainapäätöksen.

Soita ja varaa aika!

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

Tutustu upeisiin
uudiskohteisiin

Myynti: Sp-koti Oulu | Pekka Suutarinen 040 069 1668 
pekka.suutarinen@spkoti.fi

HUONEISTO ESIMERKKI
4-5h+k+s 103,0 m2 
mh 69 530 € vh 229 900 €

AS OULUN LIIKKUJANTIE 2 B
    Liikkujantie 2, Kivikkokangas OULU
Muuttovalmis kesällä 2019. Yhtiöön tulee 12 erillistaloa
pinta-alaltaan 103 m2. Sisustusmateriaalit ja kalusteet
ovat korkeatasoisia. Huoneistojen oma piha-alue
avautuu lounaaseen. Yhtiöllä oma leikkipiha lapsille.
Huoneistojen hinta sisältää autopaikat. Maalämpö! 

Etuovi.com
kohde 

9761321

Tutustu upeisiin
uudiskohteisiin

Myynti: Sp-koti Oulu | Pekka Suutarinen 040 069 1668 
pekka.suutarinen@spkoti.fi

HUONEISTO ESIMERKKI
3-4h+k+s  98,5 m2 
mh 89 960 € vh 299 000 €

AS OY OULUN KETJUKOTI 
    Ketjutie 7, Koskela OULU
Asunnot ovat yksitasoisia. Yhtiöllä on oma tontti. 
Lämmitysratkaisuna energiatehokas poistoilma-
lämpöpumppu. Rakentaminen alkaa kesällä 2018
ja muuttamaan pääsee kesällä 2019. Yhtiöön 
tulee 4 asuntoa joiden koko on 98,5-111,0 m2.

Etuovi.com
kohde 

9425517
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Mitä erilaisia toimia 
tämän hankkeen 
aikana on tehty? 

On muun muassa kartoitettu fysiote-

rapeutin ohjauksesta ja arvioinnista 

hyötyviä potilasryhmiä sekä työnteki-

jöiden yhteistyön menetelmiä. Fysio-

terapeuttien ja lääkintävahtimestarien 

työnjakoa on kehitetty. Yhteispäivys-

tykseen on hankittu rollaattoreita ja 

EVA-telineitä. Turvallista kotiuttamis-

ta suunnitellaan. Potilaan hoitopolkua 

päivystyksestä Oulun kaupungin kaa-

tumisten ehkäisyryhmiin ja tehostet-

tuun kotikuntoutukseen on suoravii-

vaistettu. Huhtikuusta lähtien hank-

keessa on työskennellyt osastofarma-

seutti, joka selvittää ja arvioi potilai-

den lääkitystä.

Miten tehdään yhteis-
työtä perusterveyden-
huollon ja sosiaali-
huollon kanssa?

OSYP:n tiloissa työskentelee ympäri 

vuorokauden joko kaksi sosiaalityön-

tekijää tai sosiaalityöntekijän ja psyki-

atrisen sairaanhoitajan muodostama 

työpari. OSYP:n henkilökunta voi kon-

sultoida heitä tarvittaessa. Kaupungin, 

yksityisen ja kolmannen sektorin pal-

veluista saa tietoa myös Oulun kau-

pungin Aino-neuvonnasta, jonka esit-

teitä on tuotu OSYP:een. Kotiutusvai-

heessa arvioidaan akuutti palveluiden 

tarve omaisten tuen lisäksi yhteistyös-

sä potilaan ja kotihoidon kanssa.

Millaisia kokemuksia 
tästä projektista on 
saatu ja miten jatketaan? 

Yhteistyö Oulun kaupungin hyvinvoin-

tipalveluiden kanssa jatkuu. Hanket-

ta pilotoidaan tulevana syksynä ja jos 

malli osoittautuu toimivaksi, se on tar-

koitus liittää osaksi Virtuaalisairaalan 

päivystys- ja kuntoutustaloa. OSYP:ssa 

tehdyssä kyselyssä on osoittautunut, 

että eri ammattikunnat tarvitsevat li-

sää tietoa toistensa työnkuvasta, jat-

kohoito- ja yhteistyötahoista sekä yh-

teistyökumppaneiden toimintakäytän-

teistä. 

Miksi kannattaa 
tukea iäkkään potilaan 
toimintakykyä?

Se on tärkeää sekä hänen itsensä et-

tä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannal-

ta. Iäkkään potilaan toimintakyvyn 

edistäminen voi mahdollistaa potilaan 

omassa kodissa asumisen mahdolli-

simman pitkään, jopa ilman säännölli-

siä tukipalveluja. 

Kysymyksiin vastasivat 

projektipäällikkö, fysioterapeutti 

Helena Sukanen sekä muut 

työryhmän jäsenet

Mistä projektista 
on kyse ja keitä 
siinä on mukana?

Päivystyspotilaan toimintakyvyn arvi-

ointi ja kotiutumisen valmistelu -hanke 

luo toimintamallia, jonka avulla lyhen-

netään iäkkäiden sairaalajaksoja, en-

naltaehkäistään toistuvien päivystys-

käyntien tarvetta sekä myöhennetään 

säännöllistä koti- ja tukipalveluiden 

sekä ympärivuorokautisen hoitopai-

kan tarvetta. Hankkeen ohjausryhmäs-

sä ovat OYS, OSYP ja Oulun kaupun-

gin hyvinvointipalvelut ja sen työryh-

mä on 20-henkinen.

Millaisia syitä voi olla 
toistuvan päivystykseen 
hakeutumisen taustalla?

Esimerkiksi krooniset sairaudet ja ki-

vut, yleistilan heikkeneminen, toistu-

vat kaatumiset ja jopa yksinäisyys. Po-

tilaalla voi olla geriatrisia oireyhtymiä, 

esimerkiksi vajaaravitsemusta, lääke-

haittaa, inkontinenssia, ummetusta, 

kaatumistaipumusta, muistisairaus tai 

masennusta. Vaikka nämä oireet voisi-

vat olla hoidettavissa, ne saattavat jää-

dä tunnistamatta ja potilas hakeutuu 

päivystykseen yhä uudelleen.
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Mitä
& miksi

Potilas 
turvallisesti kotiin

TEKSTI PIRKKO KOIVU

Väliaikaiset leikkaussalit on otettu käyttöön keväällä. Kuva Tiina Mäki

s.28

Lyhyemmät sairaalajaksot ja toistuvien
päivystyskäyntien ehkäiseminen ovat tavoitteena 
vuoden 2019 loppuun jatkuvassa hankkeessa.
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tiset haastattelut tulivat tutuiksi. 

Lääkäriksi valmistuttuaan hän toimi 

yleislääkärinä ja johtotehtävissä myös 

yksityispuolella. Neljä vuotta sitten hän 

aloitti erikoistumisopinnot OYS:ssa. 

Psykiatreista on pulaa. Kenelle ala 

sopii?

”Tämä suunta on oikea sellaiselle, jo-

ka ei koe vauhdikasta ja kiireistä työ-

tä itselleen ominaiseksi vaan haluaa si-

jaa pohdiskelulle. Parasta tässä on se, 

että saa kohtuullisen rauhassa tehdä 

töitä.”

Sopii monenlaisille persoonille
Tikkanen sanoo, että ei tarvitse olla

tietynlainen lääkäripersoona erikois-

tuakseen psykiatriaan: monenlaisille 

ihmisille löytyy alalta kiinnostava lo-

kero.

Häntä itseään ei niinkään kiinnos-

ta terapiatyö, vaan työkyvyn arvioin-

ti, diagnostiikka ja aiemman hallinnol-

lisen taustan pohjalta myös palvelui-

den saatavuus ja järjestäminen. 

Oulaisissa työhön kuuluu varsinkin 

diagnostiikkaa, jota Tikkanen kuvailee 

psykiatrisen mysteerin selvittämiseksi. 

Kliinisessä haastattelussa selvitetään 

muun muassa elämänhistoria, oirehis-

toria, hoidot ja mahdollinen perinnölli-

nen alttius. 

”Luodaan työdiagnoosi, tehdään oi-

rehaastattelut ja lähes aina otetaan 

myös laboratoriokokeet elimellisten 

sairauksien poissulkemiseksi.”

Tikkanen sanoo, että psykiatrian 

kautta hän ymmärtää ihmisen käyttäy-

tymistä paremmin.

”Yksilöllisen psyyken ymmärtämi-

nen ja häiriön tai sairauden selittämi-

nen, minkä kautta potilaskin alkaa 

ymmärtää itseään, on ehkä kiinnosta-

vin asia tässä työssä.”

Työ
& tekijä
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Vesa Tikkanen
Psykiatriaan erikoistuva lääkäri
Vs. apulaisylilääkärinä Oulaisten 
psykiatrisella osastolla 76, kuuluu
psykiatrian tulosalueeseen
OYS:aan töihin vuonna 2014

kuka8?

Vesa Tikkanen haluaa ymmärtää ihmisen psyykeä. 
Häntä kiinnostavat myös toimivat psykiatriset
palvelut eli se, että tarvitsija saa apua.

S ijaa myös 
pohdiskelulle

Oulun ja Oulaisten välinen reitti on 

tullut tutuksi Vesa Tikkaselle,

jonka työviikko jakautuu näiden kah-

den paikkakunnan kesken. Psykiatri-

aan erikoistuvana lääkärinä hän kou-

luttautuu Oulussa psykiatrian klini-

kassa. Oulaisissa hän tapaa osasto-, 

päivä- ja polikliinisiä potilaita ja siellä 

hän haluaa varata aikansa mahdolli-

simman pitkälle potilastyöhön. 

Välillä hän tekee skypen välityksel-

lä potilasvastaanottoa myös Oulusta. 

Lisäksi hän tekee hallintotyötä ja opis-

kelee. 

”Työajasta noin puolet on potilas-

työtä”, arvioi Vesa Tikkanen kalenteria 

katsoessaan.

Masennusta ja skitsofreniaa
Masennus, kaksisuuntainen mieliala-

häiriö sekä skitsofrenia eri muodois-

saan ovat syitä, joiden vuoksi psykiatri-

an avo-osastolle yleensä tullaan. 

”Tyypillinen on pitkään skitsofreni-

aa sairastanut potilas, joka tulee lää-

kityksen ongelmien vuoksi. Vielä ta-

vallisempi on masennuspotilas, jonka 

oireet ovat vaikeutuneet ja on alkanut 

tulla huolta itsetuhoisuudesta.”

Oulaisissa ei hoideta akuuteimpia 

tapauksia, vaan päivystysvastaanotot 

ovat Kokkolassa ja Oulussa. Kohtalai-

sen vaikeitakin oireita silti hoidetaan. 

”Se tässä työssä jaksaa aina yllättää,

miten hankalista tilanteista me saa-

daan autettua ihmisiä eteenpäin. Psy-

kiatriset sairaudet ovat hoidettavissa.”

Vesa Tikkanen valmistuu psykiatri-

an erikoislääkäriksi arviolta vuoden 

kuluttua.

Psykiatria tuntui hänestä luontevalta 

erikoistumisalalta, sillä jo opiskeluai-

koinaan hän keräsi aineistoa tutkimus-

projektiin, jossa psykiatrian diagnos-

Kun Vesa Tikkanen kertoo ulkopuoliselle, mitä 
tekee työkseen, yksi reaktio on tavallinen. ”Kysymys, 
että analysoitko sinä nyt sitten kaikkia. Siihen vas-
taan vähän huumorilla että en, ellet anna aihetta.” 
Häntä miellyttää OYS:n psykiatrian klinikan miljöö.

6 |  Pohjanpiiri 3/2018 
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siin. Toisaalta missään muualla Suo-

messa ei tehdä mittakaavaltaan yhtä 

isoa, koko sairaalan uudistusta”, Luo-

ma toteaa.

Korpelainen iloitsee, että nyt on rat-

kaisu, jolla saada kuumille toimin-

noille; päivystykselle, leikkaustoimin-

nalle ja tehohoidolle tehokkaat ja tuot-

tavat tilat. ”Aikaa säästetään nelisen 

vuotta. Se on paitsi taloudellisesti jär-

kevää myös potilaille ja henkilöstöl-

le hyvä asia.”

Kilpailukykyä lisää
OYS:n kilpailukyky muihin julkisen

erikoissairaanhoidon ja yksityisiin 

toimijoiden verrattuna vaatii, ettei 

kapasiteetista tingitä. ”Me kilpailem-

me hoidon laadulla. Kantasairaalan 

leikkaussaleja ei voida purkaa ja nel-

jä moduulileikkaussaliakin tarvitaan 

MIKÄ MASTER PLAN?

Master Plan on ajassa muuttuva 

asiakirja, jossa kuvataan toimen-

piteet ja pääperiaatteet sairaalan 

tulevalle kehittämiselle. Uudistus 
päivittyy 
tulevaisuuteen

Sairaalarakentamiselle haetaan uutta sijoituspaikkaa, jotta 
tulevaisuuden sairaala toteutuisi toiminnallisesti ja kokonaistaloudellisesti 
järkevästi. Vanhan sairaalan rapistuminen odotettua nopeammin pakottaa
myös tarkastelemaan rakentamisen yleissuunnitelmaa uusiksi. 

Henkilöstön 
kanssa viilatut uudet 
toimintamallit ovat 

yhä suunnittelun 
lähtökohta.
Juha Korpelainen

MIKÄ MASTER PLAN?

Master Plan on ajassa muuttuva, 

dynaaminen asiakirja, jossa 

kuvataan ohjeet, toimenpiteet 

ja pääperiaatteet sairaalan 

tulevalle kehittämiselle.
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T ulevaisuuden sairaalan yleis-

suunnitelman päivitys hyväk-

syttiin valtuustossa 4. kesäkuuta. Uu-

distus etenee nyt vaihtoehdon master 

plan 2027 pohjalta niin, että rakenta-

minen keskitetään nykyisen sairaala-

kompleksin pohjoispäähän. Hallinto-

rakennus, pysäköintitalo, ravintola 

Kotka ja keskuspesula puretaan uudis-

rakentamisen tieltä. 

Päivitetyn yleissuunnitelman mu-

kaan rakentaminen aikaistuu useal-

la vuodella. Uusi sairaala on kokonai-

suudessaan käytössä 2027. Potilastoi-

mintaa siirtyy suoraan vaiheittain val-

mistuviin uusiin tiloihin. Uusi sairaala 

suunnitellaan ja rakennetaan kahdes-

sa vaiheessa. Ensimmäiseen vaihee-

seen sisältyvät muun muassa jo teh-

dyt rakentamispäätökset.

”Mitä nopeammin saadaan uusia ti-

loja, sitä vähemmän on välttämätön-

tä korjata vanhaa, joka kuitenkin jos-

sain vaiheessa purettaisiin. Mitä no-

peammin saadaan uutta, sitä vähem-

män sitoutuu kustannuksia vanhoihin 

seiniin ja väistöihin. Uudisrakentami-

nen on ainoa vaihtoehto, koska van-

hoista rakenteista ei voi saada nyky-

tarpeita ja toimintaa vastaavia tiloja”, 

sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luo-

ma korostaa.  

Ilkka Luoma ja vs. johtajaylilääkäri 

Juha Korpelainen toteavat, että yh-

teispäivystyksen pysyvien tilojen ai-

kataulua on nopeutettava. ”Päivystyk-

selle tehdään nyt väliaikaistiloja, jot-

ta toiminnalliset muutokset saadaan 

asiakaslähtöisiksi jo tämän vuoden 

aikana. Vaikka tilanne paranee, pysy-

vien tilojen valmistumiseen olisi men-

nyt noin 10 vuotta. Uuden yleissuun-

nitelman tavoitteena on, että päivys-

tys saa uusia toimintamalleja varmis-

tavat, pysyvät tilat viimeistään vuon-

na 2023”, he toteavat.

Toimintaympäristö muuttuu
Tulevaisuuden sairaalan suunnittelua 

on päivitettävä, koska toimintaympä-

ristö on muuttunut. Uusi terveyden-

huoltolaki, päivystysasetus sekä työn-

jakoasetus tähtäävät erikoissairaan-

hoidon rationalisointiin ja potilastur-

vallisuuden parantamiseen. Toimintaa 

keskitetään yliopistollisiin ja laajan 

päivystyksen sairaaloihin. 

Ilkka Luoman mukaan keskittämi-

nen lisää OYS:ssa etenkin kirurgiaa, 

mutta vaikuttaa myös muuhun erikois-

sairaanhoitoon. Luoma arvioi, että

leikkausten määrä kasvaa noin tu-

hannella, mutta voi olla merkittävästi 

isompikin erva-järjestämissopimuk-

sen sisällöstä riippuen.

Sairaala rapistuu 
Sairaala rapistuu kiihtyvään tahtiin. 

Ongelmia tulee esiin koko ajan, joten 

tässäkin on vahva peruste nopeuttaa 

uuden sairaalan rakentamista. Nyky-

sairaalan kunto on olennaisesti hei-

kompi kuin aiemmin arvioitiin. ”Vält-

tämätön korjaustarve kasvaa jyrkästi. 

Vanhan korjaaminen 50 vuoden tar-

peisiin järkevästi olisi kalliimpaa kuin 

uuden rakentaminen”, Luoma sanoo.

Rakentaminen entisen päälle aiheut-

taa isoja toiminnallisia riskejä ja on 

uhka potilasturvallisuudelle. ”Ongel-

mia on tullut eteen kaikkialla, mutta 

isossa määrin ne ovat koskeneet ydin-

toimintojamme: leikkaussaleja, herää-

möjä, teho-osastoja ja syövänhoitoa. 

Tämä puskee meitä eteenpäin uudista-

maan suunnitelmia”, Korpelainen pe-

rustelee.

Väistöjä vähemmän
Aiempi master plan perustui siihen, 

että samaan aikaan puretaan, sanee-

rataan ja rakennetaan. Väistöjä olisi

tarvittu paljon ja vanhan sairaalan 

ongelmat olisivat niitä vielä lisänneet. 

Nyt tavoitellaan sitä, että kun yksik-

kö muuttaa, se siirtyy sille ajateltuun 

pitkäaikaiseen tai pysyvään tilaan.

”Ylimääräiset kustannukset toimin-

nasta ovat vältettävissä, koska väis-

töihin ja korjaamiseen sitoutuvia kus-

tannuksia syntyy merkittävästi vähem-

män”, Luoma toteaa.

Toteutuneissa väistöissä toimintoja 

on hajautettu Medipoliksen ja yliopis-

ton tiloihin sekä Kontinkankaan kam-

puksen ulkopuolelle. ”Paitsi että väis-

töt ovat kalliita, niihin liittyy muun 

muassa logistiikkahaasteita. Yksik-

köjen siirrot moneen kertaan paikas-

ta toiseen eivät ole paras mahdolli-

nen ratkaisu. Väistöt ovat huono juttu 

sekä potilaille että henkilökunnalle”, 

Korpelainen sanoo.  

Kustannustehokkuutta 
Uudisrakentaminen hallintoraken-

nuksen, pysäköintitalon ja pesulan

paikalla on kokonaiskustannuksil-

taan edullisempaa kuin jatkaa väis-

töihinja hitaamman uudisrakentami-

sen ja mittavaan korjausrakentami-

seen pohjaavasta suunnitelmasta.

Mitä pitempi aika kuluu uudistuk-

seen, sitä enemmän se maksaa. ”Nyt 

suunnitelmassa on laskettu sairaala-

rakentamiselle kokonaishinta. Kus-

tannuksia on myös vertailtu esimer-

kiksi Helsingin ja Jyväskylän hankkei-

lisäkapasiteetiksi, koska yo-sairaalan

volyymit kasvavat”, Ilkka Luoma huo-

mauttaa.

Uudet tilat, toiminta sekä koneet ja 

laitteet ovat hyvä syy hakeutua OYS:iin 

töihin. Hallintoylihoitaja Pirjo Kejo-

nen korostaa ammattilaisten saata-

vuuden näkökulmaa. Hoidon osaajis-

ta tulee kova kilpailu, tuli sotea tai ei. 

Yliopistosairaalan toiminta on keskei-

nen osa uudistuvaa terveydenhuoltoa. 

”Tilat ja toimintaympäristö ovat kil-

pailutekijä sekä rakentamisen aika-

na että uudistuksen valmistuttua. Tii-

vistämällä rakentamisen aikataulua 

ja ottamalla keskeiset ydintoiminnat 

aikaisemmin käyttöön sekä uudista-

malla prosesseja, annamme selkeän 

viestin, että ammattilaisten kannattaa 

pysyä meillä ja hakeutua meille töi-

hin”, Kejonen sanoo.

Kejonen toteaa myös, että jos sote ja 

maakuntauudistus toteutuvat, OYS:ssa 

on entistä tiiviimmin mietittävä hoito-

ketjujen integraatiota perusterveyden-

huoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

”Mutta vaikka sotea ei tulisikaan, toi-

mintaympäristön muutos vaatii hoi-

toketjujen kehittämistä. Siihen Poh-

jois-Pohjanmaalla on selkeä tahtoti-

la, tapahtui lainsäädännössä mitä ta-

hansa.”
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Tulevaisuuden sairaalan toimin-

nallisena tavoitteena on laaduk-

kaampi hoito ja kyky vastata li-

sääntyvään kysyntään nykyisel-

lä henkilökunnalla. Tavoitteena 

on parantaa toiminnan tuotta-

vuutta 10–15 prosenttia.

”Toiminnan haittoja on karsit-

tava eli on etsittävä kohdat, jois-

sa on hukkatyötä. Hukkatyö ei 

edistä potilaan parasta ja siihen 

sitoutuu turhaa työaikaa”, toi-

minnan ja tuotannon suunnit-

telusta vastaava Tuomas Hol-

ma OYS 2030-ohjelmatoimis-

tosta toteaa.

Tuottavuutta saavutetaan 

muuttamalla toimintatapoja, e-

simerkiksi suoraviivaistamalla 

kirjaamiskäytäntöjä. Osa tuot-

tavuutta ovat myös uudet tieto-

järjestelmät ja teknologia. 

”Noin puolet 40 miljoonan eu-

ron vuosittaisesta tuottavuus-

tavoitteesta on saavutettavis-

sa näillä keinoin. Toinen puoli-

kas tulee keskitettyjen tilojen 

kautta. Nyt meillä on hajasijoi-

tettuna vaativaa toimintaa, ku-

ten leikkaus- ja heräämötoimin-

ta sekä tehohoito ja -valvonta. 

Se tarkoittaa paljon työtä poti-

lassiirtoina ja haasteita tukipal-

veluille.”

Suurta hyötyä tulee myös sii-

tä, kun asiantuntijat työskente-

levät lähekkäin, jolloin turhista 

muodollisista konsultaatioista 

päästään eroon. 

Tuottavuustavoitearvio, 40 

miljoonaa euroa, perustuu sii-

hen, että kaikista tärkeistä, ny-

kyisistä hoitoprosesseista on 

systemaattisesti etsitty lean

-periaatteen mukaisesti hukka-

työtä ja arvioitu hukan merkitys 

henkilötyöpanokseen. Tästä on 

laskettu työpanoksen hinta. 

Päivitetyssä master planissa on huomioitu sairaalauudistuk-

sen kokonaiskustannukset, jolloin kustannusarvio kaikkine 

kuluineen 30 vuoden ajalle laskettuna on noin 1,6 miljardia eu-

roa. 

Uudisrakentamisen osuus tästä on noin 900 miljoonaa. In-

vestoinnin toteuttaminen edellyttää merkittävää toiminnan te-

hostamista ja sopeuttamista. 

”Tuottavuusvaatimus on korkea, ja siitä huolimatta osa ra-

kentamisesta aiheutuneista lisäkustannuksista rahoitetaan 

hinnankorotuksilla. Nykyiset vuosittaiset rakennusten poistot 

nousevat 10 miljoonasta eurosta yli 30 miljoonaan euroon ja 

lisäksi lainakannan kasvaessa merkittävästi vuosittaiset kor-

kokulut ovat suuret”, vs. talousjohtaja Pia Peteri toteaa.

Maakuntauudistuksen toteutuessa sairaalan kiinteistökanta 

ja lainat siirtyvät Maakuntien Tilakeskukselle. Maakunta vuok-

raa sairaalan tilat jatkossa tilakeskukselta. ”Maakuntien tila-

keskuksen julkaisemien ennakkotietojen mukaan kiinteistöjen 

vuokrat nousevat merkittävästi. Pääomavuokran ennakoidaan 

olevan 8 prosenttia rakennuksen tasearvosta, mikä on 3–4 pro-

senttia suurempi nykyiseen verrattuna”, Pia Peteri kertoo.

Valtaisa investointi
Sairaalaan nykytilat eivät vastaa hoi-

don tarpeisiin ja työntekijät työsken-

televät oletettuakin heikommissa 

oloissa. ”Nyt meillä on mahdollisuus 

saada potilashoitoon liittyvät raken-

teet nopeammin vastaamaan tarvet-

ta”, hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 

sanoo.

Tiivistetty aikataulu antaa myös 

mahdollisuuden ottaa uudet, asiakas-

lähtöiset toimintamallit ja hoitopro-

sessit nopeammin käyttöön. 

Pitkittyvät väistöt, huonokuntoiset 

ja epätarkoituksenmukaiset tilat ovat 

uhka potilasturvallisuudelle. ”Hoito-

työn kannalta uusi aikataulu varmis-

taa sen, että potilasturvallisuus para-

nee varmasti. Henkilöstön jaksami-

sen kannalta on myös erinomaista, et-

tä väistöjä pyritään jatkossa vähentä-

Tarpeenmukaiseksi 
nopeammin

Aiempaan yleissuunnitelmaan ver-

rattuna uusi vaihtoehto tarkoittaa si-

tä, että rakentamisen aiheuttamia toi-

minnan häiriöitä voidaan minimoida 

ja väistöjä tehdä selvästi vähemmän.  

”Yhtä olennaista on myös se, että toi-

minnan riskejä saadaan pienenem-

mäksi”, toteaa sairaalainsinööri Kari 

Ukkola tekniikan palveluista.

Huonokuntoien sairaalan riskit hoi-

totyön varmistamisessa ja tuloksel-

lisuudessa ovat merkittävät. ”Mitä 

enemmän aikaa kuluu, sitä suurem-

maksi kasvavat riskit esimerkiksi sii-

tä, että voi tulla totaalikatkoja. Lisäksi 

ylläpitokulut kasvavat vuosi vuodelta 

kiihtyvään tahtiin.”

Vanhan rakennuskannan ylläpidos-

sa säästetään valtava summa rahaa, 

kun purkuun meneviin tiloihin ei teh-

dä korjausinvestointeja. ”Esimerkik-

si ilmanvaihtojärjestelmän peruskor-

jaamisen kustannukset olisivat kol-

Riskejä ja väistöjä 
vähemmäksi

Tuottavuutta
hukkajahdilla

Tuotannonmenetys = 
väistöt ja toiminnan supistukset  

Tuotannonmenetys koostuu sen 
työmäärän kustannuksista, jotka 
aiheutuvat väistöistä, toiminnan 
alasajosta ja supistuksista. Luku 
on arvio, koska tulevia väistötarpeita 
ei voi ennustaa.  Tätä hukkaa olisi 
ollut odotettavissa paljon, jos olisi 
edetty aiemman yleissuunnitelman 
mukaisesti.

*Arvio perustuu 600 sairaansijaan.  **Tiloista aiheutuvan arvoa tuottamattoman työn kustannus.  
 ***Arvio ei sisällä uuden asiakas-/potilastietojärjestelmän kustannuksia.

minkertaiset, jos olisi jatkettu entisen 

yleissuunnitelman pohjalta”, Ukkola 

yksinkertaistaa.

Viilatut toimintamallit 
mukaan  
Juha Korpelainen muistuttaa, ettei 

master planin päivitys tarkoita sitä, 

että kaikki laitetaan uusiksi. 

”Suunnitellut ja henkilökunnan 

kanssa hyvin perusteellisesti viilatut 

uudet, paremmat toimintamallit ovat 

yhä lähtökohtana ja tehty työ hyödyn-

netään uudessakin vaihtoehdossa. 

Tämän työn pohjalta arkkitehdeillä 

on helppo työ suunnitella rakennus ja 

sijoittaa se uudelle, tyhjälle paikalle.”

Kaikki tulevaisuuden sairaalalle ai-

kanaan asetetut päätavoitteet - poti-

lasturvallisuus, hoidon laatu ja vai-

kuttavuus, uuden teknologian käyt-

töönotto ym. – pysyvät, mutta ne to-

teutetaan entistäkin paremmin.

mään”, Kejonen toteaa. 

Aiemmassa yleissuunnitelmassa 

toiminnalliset muutokset perustui-

vat vuoden 2012 tilannetietoon. ”Nyt 

elämme aivan toisenlaisessa ympä-

ristössä pelkästään lakimuutosten ta-

kia. On erittäin tärkeää arvioida suun-

nitelmat uudelleen nykytiedon valos-

sa”, muistuttaa medisiinisen tulosalu-

een ylihoitaja Eila Alavahtola.

Alavahtola iloitsee, että päivitys an-

taa mahdollisuuden tarkastella toi-

minnan muutossuunnitelmia uudel-

leen ja syventää kehittämistä eri alo-

jen välillä. ”Esimerkiksi lasten päivys-

tyksen ja yhteispäivystyksen osalta 

käymme vielä tarkemmin läpi, miten 

saada yhteistä etua esimerkiksi tuki-

palvelujen hyödyntämiseksi.”

UUDISTAMIS-
OHJELMAN 
KOKONAIS-

KUSTANNUKSET
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Antero Aulakoski

Sairaanhoitopiirin valtuuston 1. vpj.

Terveydenhuollon 
kehitys jatkuu

Päättäjän
paikalta

”Tämä päivitys on paras tapa tehostaa toi-

mintaa ja potilasturvallisuutta. Esimerkiksi 

leikkaustoiminnan ja tehohoidon nykyiset 

tilat ovat huonossa kunnossa ja hajallaan ja 

yhteispäivystys toimii epätarkoituksenmu-

kaisessa tilassa, mikä vaikeuttaa potilas-

lähtöisen toiminnan kehittämistä. Uudessa 

suunnitelmassa yhteispäivystyksen valmis-

tuminen jopa aikaistuu.

Henkilökunta joutuu useiden väistöjen 

vuoksi lujille. Kaikki väistöistä koituva hen-

kinen ja fyysinen haitta on pois potilastyös-

tä.

Kun katsoo päivitetyn suunnitelman hin-

taa euroissa, se tuntuu isolta luvulta. Joku 

voi kysyä, onko meillä tähän varaa, mutta 

toiminnan pitää muuttua ja tehostua, jol-

loin on varaa ja investointikustannukset 

voidaan kantaa. On syytä muistaa, että hen-

kilöstökustannuksista tulee suurin osa sai-

raalan menoista 30 vuoden aikana. 

Nykyinen sairaala on suunniteltu 60–70 

-lukujen hoitomenetelmille eivätkä tilat tue 

nykyaikaista hoitoa. Sairaala on sokkeloi-

nen ja kerroskorkeudet matalia, jolloin ny-

kyajan talotekniikalle ei ole tarvittavaa ti-

laa. 

Liikapaikkoja ei uuteen sairaalaan raken-

neta, vaan potilaspaikat vähenevät 800:sta 

600:een ja tiloista tulee toimivia ja muun-

tojoustavia. ”

Antti Huttu-Hiltunen, 
PPSHP:n hallituksen puheenjohtaja

”Muutos on parempaan suuntaan eli saa-

daan nopeammin paremmat ja toimivam-

mat tilat. Ei tarvita yhtä paljon väistöjä ku-

ten aiemmassa suunnitelmassa, jolloin 

myöskään työntekijöille ja asiakkaille ei 

tule yhtä paljon häiriötä, kun he joutuvat 

kulkemaan rakennustyömaan keskellä. 

Uutta rakennetaan paikkaan, jossa raken-

taminen häiritsee mahdollisimman vähän 

varsinaista toimintaa. 

Uudessa hankkeessa odotetaan myös 

toiminnallisia säästöjä – on paljon työtä 

muuttaa toimintaa niin, että hyödynnetään 

uusien tilojen mahdollistama tehokkuus. 

Toivoisin parempaa yhteistyötä perus-

terveydenhuollon kanssa ja konsultaatiota 

erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-

huollon välillä. Potilaan lähettämisen pe-

rusterveydenhuollosta erikoissairaanhoi-

toon tulisi olla oikea-aikaista – hoitoketjun 

kotoa sairaalaan ja sairaalasta kotiin tuli-

si olla mahdollisimman hyvä ja joustava.

Päättäjiltä tämän kokonaisuuden käsit-

tely on vaatinut paljon perehtymistä. Pää-

timme pitää kaksi kokousta kahden viikon 

välein eli 22.5. ja 4.6., jotta päättäjät eh-

tivät pureskella asian ja käydä asiaa läpi 

omissa kunnissaan.”

Anne Huotari, 
PPSHP:n valtuuston puheenjohtaja

T ätä kirjoitettaessa keskustelu 

sote-uudistuksesta käy kuumim-

millaan ja pian näemme, miten uudis-

tukselle käy. Toivottavasti vuosia vi-

reillä olleesta uudistuksesta päästään 

ratkaisuun ja katseet voidaan kiinnit-

tää hallinnosta palvelujen kehittämi-

seen. Tuleva päätös osoittaa, pysty-

täänkö Suomessa toteuttamaan mer-

kittäviä uudistuksia vai olemmeko jää-

neet perustuslain vangiksi.

Varmaa on, ettei terveydenhuollon 

kehitys pysähdy sote-uudistukseen. 

Tulevaisuuden kehitystä kuvataan hy-

vin erään ajatushautomon ”Terveys 

2050” -raportissa. Raporttiin on kir-

joitettu tavoitteeksi koetun terveyden 

tuplaantuminen vuoteen 2050 men-

nessä ilman kustannusten kasvua. Tu-

levaisuudessa terveyttä ei nähdä sai-

rauden vastakohtana vaan psyykkisen, 

fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn 

potentiaalina.

Raportissa tuodaan esille useita 

mielenkiintoisia ajatuksia tervey-

denhuollon kehityksestä. Nykyinen 

terveydenhuoltojärjestelmämme on 

erinomainen tunnistamaan riskejä ja 

hoitamaan sairauksia. Ihmisten kan-

nalta olisi kuitenkin järkevämpää pa-

nostaa entistä enemmän terveyden ja 

hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen yl-

läpitoon. Tässä työssä asennemuu-

toksella ja elinympäristömme kehittä-

misellä on tärkeä ja ratkaiseva tehtävä.

Tulevaisuudessa terveyteemme 

vaikuttavien valintojen merkitys ko-

rostuu ja osallistumistamme hoitoon 

uusien tietojen, tietojärjestelmien ja 

työkalujen avulla edistetään. Sovelluk-

silla, sensoreilla ja tiedon paremmal-

la hyödyntämisellä terveydenhuollon 

toimijat tavoittavat meidät ennen sai-

rastumistamme. Tämä voi tarkoittaa 

muun muassa älyvaatteita tai älypat-

joja, joihin asennetut mittarit vahti-

vat hyvinvointiamme. Uudet järjestel-

mät keräväät dataa terveydentilastam-

me ja sen muutoksista ja tarvittaessa 

hälyttävät ja kehottavat hakeutumaan 

hoitoon, jos terveyttämme uhkaa jo-

kin vaara. 

Askeleemme johtavat entistä har-

vemmin tuttuun terveyskeskukseen, 

kun tilalle tulevat virtuaalivastaan-

otot. Keskustelut hoitajien ja lääkä-

rien kanssa käydään chateissa ja yhä 

useammin robotit vastaavat kysymyk-

siimme terveyshuolista. Uutta tekno-

logiaa hyödynnetään erityisesti ru-

tiiniasioissa, jolloin aikaa vapautuu 

enemmän vaativimpien asioiden hoi-

toon.

Luottamushenkilöille raportti avaa 

myös mielenkiintoista ajateltavaa. 

Avoimet virtuaalikokoukset sekä suo-

ra mahdollisuus vaikuttaa oman alu-

een päätöksentekoon tekevät tulevai-

suuden politiikanteosta konkreetti-

sempaa. Yhä useampien arvioidaan 

osallistuvan aktiivisesti alueensa pal-

veluiden suunnitteluun ja vaihtoeh-

toisten ratkaisujen hakemiseen. Näin 

ollen luottamusmiesten rooli tulee 

oleellisesti muuttumaan, kun kansa-

laisten reaaliaikaisempi osallistumi-

nen päätöksentekoon mahdollistuu.

Vuonna 2050 me nykyiset sairaan-

hoitopiirin päättäjät seuraamme ter-

veydenhuollon kehitystä älykotien 

sohvilta. Nautimme elämästämme ja 

otamme osaa aktiivisina seniorikan-

salaisina maailman menoon. Jos sai-

rastumme, turvaudumme aikoinaan 

päätöksillämme toteutetun maailman 

älykkäimmän sairaalan palveluihin ja 

sen hoitomuotoihin, joita tuottavat 

huippuammattilaiset eri puolilta maa-

ilmaa. 

Turvallista ja terveellistä kesää kaikille 

Pohjanpiirin lukijoille.
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Diabeetikon 
jalkahaavat haltuun
Moniammatillisessa erikoislääkäriryhmässä diabeetikoiden 
jalkaongelmiin pureudutaan yhteisellä hoidon suunnittelulla. 
Näin hoitoketju on sujuvampi ja tehokkaampi, viiveitä on 
vähemmän ja kustannussäästöä syntyy.

OYS:n jalkakirurgian lähtökohtana 

on, että kipualueen paikallisen 

leikkaamisen sijasta tutkitaan ja kor-

jataan kävelyyn liittyviä häiriöitä, jol-

loin myös jalkakipuoireet alkavat rau-

hoittua. 

Askelluksen korjaamiseen pohjaa-

va hoito tukee merkittävästi myös po-

tilaan kokonaishyvinvointia, koska jal-

katerän ja alaraajan toimintahäiriöön 

puuttuminen vähentää riskiä myös 

polven, lonkan ja selän ongelmille.

Perinteisessä jalkakirurgiassa tutki-

minen ja hoito kohdistetaan usein jal-

katerän kipualueeseen. Kipeytyneen 

rakenteen leikkaamisella voidaan vau-

rioittaa jalan tärkeitä rakenteita, ja 

Kävelyn häiriöiden korjaamista
häiriö voi jatkua korjausyrityksen jäl-

keen, koska tehdyt kirurgiset toimen-

piteet eivät välttämättä palvele jalan 

normaalia toimintaa tai kestävyyttä. 

”Meille on tärkeää tutkia askellus-

ta ja sen vaikutusta potilaan oireisiin, 

koska askelluksen korjauksella saam-

me myös oireita tuottavan rasitusvam-

man syyt haltuun”, toteaa jalkakirurgi, 

ortopedi Tero Klemola.

Biomekaaninen lähestymistapa on 

ollut käytössä ortopedian nuorimman 

erityisosaamisalueen aloittamisesta

alkaen, noin 18 vuotta. Yhtenäinen toi-

mintalinja kattaa koko Pohjois-Suo-

men ja osan Suomen suurista keskus-

sairaaloista. 

”Esimerkiksi kuvantamisessa meil-

lä on yhtenäinen malli, että kaikki jal-

kapotilaat kuvataan seisaaltaan, jol-

loin pääsemme nopeasti häiriöiden 

diagnosointiin ja hoitoon kiinni. Yhte-

näinen hoitoketju kattaa tietysti myös 

fysioterapian, jota ilman biomekaani-

nen lähestymistapa ei voisi toimia”, 

Tero Klemola sanoo.

Biomekaaninen malli on mukana 

myös yliopiston lääketieteellisen tie-

dekunnan jalkakirurgian lisäkoulutus-

ohjelmassa, joka alkoi vuonna 2013. 

Suomen ensimmäinen, jalkakirurgian 

virallisen pätevyyskriteeristön täyttä-

vä jalkakirurgi Anna Sandbacka val-

mistui viime syksyllä. 

Yhdenkään erikoisalan 
lääkärin temput eivät 

riitä yksinään. 
Noora Noponen

TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVA TIINA MÄKI

Juhani Haljoki, Antti Latvala ja Noora 
Noponen keskustelevat Haljoen hoidosta.
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ER
VAN MATKASSAMitä

kuuluu?

Minna Korkiakoski-Västi

Soiten vs. toimitusjohtaja

Soitellen soteen
Keski-Pohjanmaan maakunta läh-

ti maan pienimpänä maakuntana 
toteuttamaan eturintamassa hallitus-
ohjelman mukaista sote-uudistusta in-
tegroidusti ja vahvistamalla tietoisesti 
peruspalveluja. Alueen kaikki sote-pal-
velut leivottiin saman johdon, budje-
tin ja kokonaisvastuun alle. Maakun-
nassa nähtiin tarve muuttaa palvelu-
rakenteita malliin, joka veisi sen kus-
tannuspohjan alueen jäsenkuntien ta-
loudellisen kantokyvyn tasolle. Päät-
täjien tietoisuudessa näkyi myös tu-
levaisuus, jossa soten rahoituspohja 
oli muuttumassa ja oletettavasti kiris-
tymässä. Maakunnassa nähtiin tarve 
muuutokseen. Vanhat eväät oli syöty 
eikä höyläten enää voitu jatkaa. 

Eväiden vähetessä maakunnan kun-
tien kesken löytyi riittävä keskinäinen 
luottamus ja valmius koota koko so-
te yhteisen kuntayhtymän tehtäväk-
si. Tämä oli hallitusohjelman sote-uu-
distuksen ensimmäinen steppi. Samal-
la se oli Keski-Pohjanmaalla askel koh-
ti maakunnallista hallintorakennetta. 

Tänä keväänä on käsissämme Soi-
ten ensimmäisen toimintavuoden ti-
linpäätös ja toimintakertomus. Tavoi-
te kustannuskasvun puolittamisesta 
toteutui kaksinkerroin, kun raami 2,5 
prosentin kustannuskasvusta taittui 
yhden vuoden kokemuksella 2,5 pro-
sentin kustannusleikkaukseksi. Tämä 
ei ollut sattuma. Se pohjautui raken-
teiden ja palvelupolkujen oleelliseen 
muutokseen. Oleellista oli yksi sote
-budjetti, yksi vastuu, mikä minimoi 
osaoptimoinnin mahdollisuudet. Us-
ko integraatioon kasvoi toimintavuo-
den kuluessa. 

Tänä päivänä Soitessa usko nykyi-
seen integroituun sote-malliin on lu-

ja. Soite on osoittaunut onnistuneeksi 
ponnahduslaudaksi kohti mahdollis-
ta SoteMaku -maailmaa. Huolta on kui-
tenkin markkinaehtoisuudesta ja siitä, 
menetämmekö onnistuneen integraa-
tiopaketin uuden mallin myötä. Soite 
kannustaa maakuntia tekemään yhte-
näisiä ja integroituja soteorganisaati-
oita. 

Peruspalveluiden ja erityispalvelui-
den integrointi sekä tiivis moniamma-
tillinen työyhteisö eivät ole aina sai-
raanhoitopiirin työntekijälle kivutto-
mia. Kun rajoja halutaan rikkoa, astu-
taan myös ammatti-identiteettien her-
kille varpaille. Luottamus kasvaa hi-
taasti ja ihmiset tekevät organisaation. 
Se näyttäytyi myös Soiten muutokses-
sa. Ei organisaation hallintolaatikoiden 
yhdistely vielä tuota tulosta eikä edes 
tee kipeää, mutta kipu ja onnistumi-
sen ilo syntyivät ihmisten ja ammatti-
laisten yhteivastuullisen yhdessäteke-
misen kautta. 

Soiten kokemus osoitti, että muu-
toksen tekevät kipujen kautta ihmi-
set ja ammattilaiset itse, poliittikko-
ja unohtamatta. Kaikkien tahoillaan 
on hyväksyttävä yhteistyöhön liittyvät 
kompromissit ja vastaantulo. On luo-
tettava siihen, että ojentamalla käden 
voi saada tuen. Tätä opettelemme nyt 
myös yhteistoiminta-alueella, tutus-
ti puhutellen erva-alueella sairaaloiden 
keskinäisen työnjaon ratkaisuissa. 

Nyt kysytään, miten pitkälle vietyyn 
yhteistyöhön olemme valmiita, jot-
ta voimme turvata alueellamme päi-
vystävät sairaalat ja potilasturvallisen 
hoidon ihmistä riittävän lähellä – mis-
sä kulkevat rajana meidän luottamuk-
sen ja kilpailun kipeät varpaat? 

Vaihdossa pohjoisessa
Kansainvälistymistä voisi Suomessa lisätä ja perusterveyden-
hoitoa sekä erikoissairaanhoitoa integroida paremmin, 
sanovat HOPE-vaihdossa olleet Thuc Le Minh ja Ainhoa Iceta.

T erveydenhuolto on Suomessa 

hyvin järjestetty, mutta perus-

terveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon välinen yhteys ei toimi yhtä 

hyvin kuin Espanjassa, jossa ne ovat 

tiiviisti integroituneet ja tieto kulkee 

saumattomasti, sanoo Ainhoa Iceta. 

Lääketieteen opiskelijoita ja erikois-

tujia tulisi kannustaa harjoitteluun 

ulkomaille – kansainvälisyys tekee ih-

misistä heti avoimempia, sanoo puo-

lestaan Thuc Le Minh. 

Näitä kehittämiskohteita HOPE-vaih-

don vieraat kertoivat kysyttäessä, mut-

ta kummankin yleisvaikutelma OYS:

sta, Suomesta sekä heidän tapaamis-

taan ihmisistä oli myönteinen. Ainhoa 

Iceta ja Thuc Le Minh viettivät touko-

kuussa Oulussa tiiviitä viikkoja terve-

ydenhuollon hallinnon HOPE-asian-

tuntijavaihdon aikana. 

”Figeacissa on noin 10 000 asukas-

ta ja sen sairaalan piirissä 50 000, jo-

ten Oulu oli sopivan kokoinen vertai-

lukohta”, Thuc Le Minh sanoo.

Thuc Le Minh toimii hallintotehtä-

vissä Ranskan Pyreneillä sijaitsevas-

sa Figeacin sairaalassa ja Ainhoa Ice-

ta lastentautien yksikön johtajana Es-

panjan Navarran alueen sairaalassa 

Pamplonassa, jossa on noin 200 000 

asukasta. 

Potilaan rooli teemana
Tänä vuonna HOPE-asiantuntijavaih-

don teema on Terveydenhuollon laa-

dun parantaminen käyttäen apuna 

potilaiden kokemuksia ja osaamista. 

Ainhoa Iceta sanoo, että tämä oli syy, 

miksi hän halusi vaihtoon. Myös Es-

panjassa aihe on ollut esillä ja potilas-

keskeisyys on siellä strateginen valin-

ta: eri sairausryhmien hoidon kehittä-

misessä, esimerkiksi lihavuuden eh-

käisyssä on tehty jo pitkään työtä po-

tilaskeskeisesti. 

Thuc Le Minh sanoi, että Ranskassa 

potilaan rooli on vielä erilainen. ”Poti-

laat ovat edelleen enemmän vastaan-

ottavassa roolissa, eivät aktiivisia toi-

mijoita, mutta tämä on muuttumas-

sa.” 

Heitä kiinnostikin huomata, millä 

tavalla teknologiaa on tuotu potilai-

den omahoitoa tukemaan Suomessa. 

“On ollut yllättävää nähdä, miten pit-

källä erilaiset terveydenhuollon älyk-

käät ratkaisut ovat ja niiden sovelluk-

sia jo käytössä. Erityisesti pitkien etäi-

syyksien maassa tämä on tärkeää”, vie-

raat toteavat. Myös virtuaalisairaalan 

kehittämisen he panivat merkille.  

Kaikkein ensimmäisenä vieraita 

kuitenkin yllätti luottamus, jota heille 

kirkastettiin jo Suomeen tultaessa Sit-

rassa: enemmistö suomalaisista suh-

tautuu luottavaisesti esimerkiksi sii-

hen, että sosiaali- ja terveydenhuolto 

käyttää heidän terveystietojaan. 

”Tämä luottamus on todella erityis-

tä ja saa asiat toimimaan. Viranomai-

siin kuten poliisiin luotetaan. Esimer-

kiksi Ranskassa on usein lakkoja, jot-

ka pohjautuvat siihen, että luottamus-

ta ei ole”, Thuc Le Minh pohtii. 

Ainhoa Iceta lisää, että he kävivät e-

räässä oululaisessa kahvilassakin kes-

kustelemassa ihmisten kanssa luot-

tamuksesta. 

”Kysyimme heiltä, miten terveyden-

huolto toimii ja luottavatko he viran-

omaisiin. Ja vastaus oli sama, kun ih-

miset kertoivat asioinnistaan viran-

omaisten kanssa.”

Ainhoa Iceta (vas.) hämmästelee, miten Oulussa maisema 
muuttui parissa päivässä ruskeasta vihreäksi, Espanjassa 
kevät etenee paljon rauhallisemmin. Thuc Le Minh kertoo 
käyneensä pyöräretkellä eräänä aamuyönä. ”Yön tuoksut, 
valoisuus ja linnunlaulu olivat erikoinen kokemus.”
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tä leikkausaikojen varaamiseen. 

”Muun muassa sähköinen hoidonva-

rauslomake sekä esitietolomake ovat 

tulossa, ja myös virtuaalisairaalan säh-

köisissä hoitopoluissa olemme muka-

na”, Anitta Tanhua kertoo.

Hoidon suunnittelijoita tarvittaisiin 

Tanhuan mukaan edelleen lisää, sil-

lä puhelintyö potilaiden kanssa on li-

sääntymään päin. Vaikka leikkausten 

määrä on pysynyt samana, toimenpi-

teet ovat mutkistuneet. 

remmin keskittyä työhönsä.

”Henkilökunta tietää entistä parem-

min leikkausaikojen antamisen kulloi-

senkin tilanteen. Yhteistyölääkärit, eri-

koisalojen poliklinikat ja leikkaussa-

lit tietävät omien potilaidensa hoidon-

suunnittelijat, ja leikkaussalit saavat 

tiedon oman potilaansa hoidon onnis-

tumisesta.”

Tulevaisuudessa hoidon suunnitte-

luyksikkö kehittää edelleen potilas-

prosesseja sekä saa sähköisiä välinei-

Potilas oikeaan 
paikkaan, 
oikeaan aikaan
Tiedon kulku leikkauksista on parantunut ja työpanoksia 
säästynyt sen jälkeen, kun leikkaushoidon suunnittelu 
aloitettiin. Myös potilaan hoitotakuu toteutuu paremmin. 

Operatiivisella tulosalueella OYS:

ssa toimii leikkaushoidon suun-

nitteluyksikkö eli Hoidonsuunnitte-

lu Opta, joka keskitetysti huolehtii sii-

tä, että leikkaukseen tuleva potilas saa 

tarvitsemansa tutkimukset ja hoidon. 

Yksikkö tekee työnsä pääosin puhe-

limessa kolmessa eri työtilassa: avo-

hoitotalossa kahdessa eri työpisteessä 

ja hammas- ja suusairauksien polik-

linikassa. 

Yksikön avokonttoreissa käy aamui-

sin hillitty puheensorina. Suurin osa 

hoitajista on keskittyneenä puheluihin, 

sillä kello 9–10 maanantaista torstai-

hin on soittoaika, jolloin hoitajat vas-

taavat potilaiden tiedusteluihin. Sen 

jälkeen alkaa muu työ, esimerkiksi yh-

teydenpito leikkaussaleihin, poliklini-

koille ja osastoille sekä leikkausaiko-

jen varaaminen. 

21-henkisen yksikön henkilökunta 

eli sairaanhoitajat ja kaksi osastosih-

teeriä muun muassa varaavat labora-

toriotutkimukset, leikkausajat ja -salit, 

suunnittelevat leikkauslistaa vastuu-

lääkärin kanssa, antavat potilaalle val-

mistautumisohjeet leikkaukseen sekä 

dokumentoivat tietoja järjestelmiin. 

Ohjaus vakiomuotoista
Osastonhoitaja Sirpa Jämsä kertoo, 

että hoidon suunnittelijat ovat kukin 

erikoistuneet omaan alaansa, jolloin 

potilas saa asiantuntevaa ja vakiomuo-

toista ohjausta. Leikkausta edeltävät 

tutkimukset, leikkauksen jälkeinen se-

kä tarvittaessa kotiutuksen jälkeinen 

hoitopaikkakin on ajateltu valmiiksi. 

”Myös hoitotakuussa on pysytty”, 

Jämsä sanoo.

Sairaanhoitaja Päivi Rauatmaa 

suunnittelee leikkausaikoja käsikirur-

gian potilaille.

”Soitamme 10–30 puhelua päivässä. 

Taukoja on pakko pitää välillä, jotta 

jaksaa, mutta työkavereiden kanssa ei 

juuri ehditä jutella”, hän kertoo. 

Potilaat kysyvät puhelimessa muun 

muassa leikkausajoistaan, sopivas-

ta lääkityksestä, kotiuttamisesta leik-

kauksen jälkeen tai he haluavat vaih-

taa leikkauksen ajan. Ajanvaihtoja eri-

tyisesti päiväkirurgisissa leikkauksis-

sa on varsin usein.

Leikkausosastojen käytössä olevat 

salit pyritään ohjelmoimaan tarkoi-

tuksenmukaisesti. Lääkärit ja hoidon-

suunnittelijat keskustelevat, lääkärei-

den aikatauluja sovitetaan niin, että 

potilaan hoitoon saadaan paras mah-

dollinen tiimi. Välillä ajan antaminen 

sujuu nopeasti, välillä se vie selvitte-

lyineen tunninkin, Rauatmaa kertoo. 

”Leikkausaikaa antaessa pitää ottaa 

huomioon leikkauksen kiireellisyys ja 

jonotilanne. Hoitotakuun mukaan po-

tilaan on oltava leikattuna puolen vuo-

den kuluttua leikkaustarpeen toteami-

sesta.”

Leikkaushoidon suunnitteluyksikkö 

vastaa operatiivisen tulosalueen elek-

tiivisistä eli suunnitelluista leikkauk-

sista.  

Työ tehostui huomattavasti
Ero toiminnan järjestämisessä on 

merkittävä verrattuna entiseen, ker-

too ylihoitaja Anitta Tanhua. 

Vuonna 2015 operatiivisella tulos-

alueella oli ajanvaraukseen ja hoidon-

suunniteluun liittyvä hanke, jossa oli 

mukana myös Verve Consultingista 

Airi Tolonen. Hankkeessa selvitettiin 

muun muassa, että leikkausaikoja an-

toi 47 eri henkilöä.  

”Vaihtelu oli suurta, sillä tästä jou-

kosta muutama henkilö teki yksin-

omaan leikkaushoidon suunnittelua 

ja osa taas antoi leikkausaikoja satun-

naisemmin.”

Leikkausaikojen varaaminen päätet-

tiin keskittää kokoaikaisesti tietyille 

hoitajille ja yhden esimiehen alaisuu-

teen.

Sirpa Jämsä sanoo, että palaute yk-

sikölle on ollut myönteistä. Hoitohen-

kilökunta leikkaussaleissa, poliklini-

kalla, heräämössä ja osastoilla voi pa-

Aloitti toiminnan 2016 alusta
Suunnittelee avohoitotalolla ja keskusleikkausosastolla 
tehtävät sekä pään ja kaulan alueen leikkaukset
OYS tekee noin 16 000 elektiivistä leikkausta vuodessa, 
leikkaushoidon suunnitteluyksikkö suunnittelee noin 
16 700 leikkausaikaa vuodessa
Yksi hoidonsuunnittelija voi suunnitella 
noin 1000 leikkausta vuodessa

Leikkaushoidon 
suunnitteluyksikkö
 

Hoitohenkilökunta 
voi paremmin 

keskittyä työhönsä.
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Hankintapalveluiden 
infopäivää kiiteltiin 
Hankintapalvelut jalkautui toimipisteestään Uudeltakadulta 
Oulun yliopistolliseen sairaalaan toukokuussa. Monelle tuli 
uutena tietona, että hankintapalvelut ei enää tilaa tuotteita, 
vaan kilpailuttaa ja hoitaa sopimuksia.

Henkilökunnalle suunnattu tietois-

ku hankintapalveluiden toimin-

noista sai positiivista palautetta, sil-

lä hankinnat ovat läheinen mutta hie-

man tuntematon sisäinen tukipalvelu. 

Infopäivä houkutteli Oulun yliopistol-

lisen sairaalan kabinetti Kiuruun noin 

140 kävijää. 

Useat OYS:n työntekijät olivat yllät-

tyneitä, että hankintapalvelut ei vas-

taa enää tilaustoiminnasta vaan kilpai-

luttaa ja hallinnoi sopimuksia. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että hankin-

tapalvelut vastaa kilpailutusprosessis-

ta ja tekee sopimukset hankittavista 

tuotteista ja palveluista, ja tämän jäl-

keen käytännön tilaukset ja toimituk-

set hoitaa keskusvarasto. Moni kävijä 

esittikin toiveen, että keskusvarasto 

pitäisi samanlaisen infopäivän.

Useat kävijät ja ohikulkijat mainit-

sivat luulon, että työpaikan hankintoi-

hin ei voi vaikuttaa. Hankintapalve-

luiden vastuuyksikön päällikkö Päivi 

Kurjenniemi kuitenkin muistuttaa, 

että kaikki tuotteet ja palvelut hanki-

taan yksiköiden tarpeiden mukaan. 

”Jokaisessa hankinnassa on työryh-

mä, joka koostuu tuotteen käyttäjistä 

ja heidän kanssaan pohditaan kilpai-

lutuksen kriteerit ja tehdään valinnat”, 

Kurjenniemi kertoo.

Yleensä työryhmissä on pula osal-

listujista, sillä henkilöstölle ei hoksa-

ta varata aikaa hankintojen valmiste-

luun. Etenkin hoitohenkilökunta to-

teaa usein, että he tekevät hankintoi-

hin liittyviä asioita oman työnsä ohel-

la, vaikka hankinnat ovat osa sairaa-

lan toimintaa.

Kysymyksiä Emmistä
Sairaanhoitopiirin uusi tilausjärjestel-

mä Emmi herätti myös kysymyksiä ja 

keskustelua. Emmin pääkäyttäjät Irma 

Haataja ja Jaakko Määttä muistutti-

vat, että heihin voi ottaa yhteyttä ja so-

pia Emmi-koulutusta suoraan sitä tar-

vitseviin yksiköihin. Toinen usein ky-

sytty asia oli tuotereklamaatiot, joiden 

tekemiseen on intrassa ohjeet sisältä-

vä reklamaatiolomake.

Infopäivän materiaaleihin voi käydä 

tutustumassa myös jälkikäteen intras-

sa Hankintapalveluiden sivuilla. Hy-

väksi ja hyödylliseksi koettu infopäi-

vä järjestetään syksyllä uudestaan.

Päivän lopuksi arvottiin kävijöiden 

kesken kolme herkkukoria. Herkutte-

lemaan pääsivät Pirjo Sallinen, Mari 

Pernu ja Riitta Alaraatikka. Onnea 

voittajille!

Infopäivässä neuvottiin kävijöitä muun
muassa tilausjärjestelmä Emmin haku-
toiminnoista ja hankintaprosessin 
kulusta. Yleisin ongelma Emmin 
käyttäjille on tuotteen löytäminen. 
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Järjestämis-
sopimusta 
hiotaan

T erveydenhuoltolaki edellyttää 

järjestämissopimusta, jossa so-

vitaan ervaan kuuluvien sairaanhoi-

topiirien työnjaosta ja toiminnan yh-

teensovittamisesta siten, että alueel-

le muodostuu hyvin toimiva kokonai-

suus. Työnjaon on edistettävä terve-

ydenhuollon laatua, potilasturvalli-

suutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta 

ja tehokkuutta. Lisäksi on varmistet-

tava, että toimintayksiköissä on riit-

tävät taloudelliset ja henkilöstövoi-

mavarat sekä osaaminen.

”Järjestämissopimusta on työstetty 

jo pitkään, mutta se on vielä kesken-

eräinen. Uudet työnjako- ja keskittä-

misasetukset ovat tuoneet muutostar-

peita. Sopimuksen sisällöistä on sovit-

tava kesän aikana, jotta sopimus saa-

daan kuntayhtymien valtuustoihin 

syksyllä”, korostaa ylilääkäri, asian-

tuntija Kari Haukipuro PPSHP:stä.

Työnjakoasetuksessa yliopistollis-

ten sairaaloiden vastuut kasvoivat val-

takunnallisesti ja alueellisesti sekä 

muiden sairaaloiden toimintaedelly-

tykset muuttuivat. Yhteistyön tiivistä-

miselle on nyt suuri tarve. 

”Olemme kartoittaneet mahdolli-

suuksia ohjata potilaita lähimpiin sai-

raaloihin siten, että yksiköiden elektii-

vistä toimintaa ja päivystysvalmiuksia 

voidaan turvata. Tämä edellyttää sai-

raaloiden vahvaa liittoutumista”, val-

mistelijana toimiva Haukipuro toteaa.

Tekonivelten primaarileikkauksia 

on asetuksen edellyttämä määrä vain 

Oulussa, Oulaskankaalla ja Lapin kes-

kussairaalassa, mutta työnjakomah-

dollisuutta Soiteen ja Kainuuseen tut-

kitaan. Traumapäivystystä tukisi lisäk-

si, jos selkäkirurgiaa voitaisiin tehdä 

Oulun ja Rovaniemen lisäksi Kainuus-

sa.  Syöpäkirurgiassa vaadittavat mää-

rät ovat korkeita. Laajan päivystyksen 

sairaalaan Rovaniemelle pyrittäisiin 

suuntaamaan paksusuolen syöpäki-

rurgiaa ja Rovaniemelle ja Soiteen rin-

tasyöpäpotilaita. 

Huomio päivystyksiin
Järjestämissopimuksessa sovitaan, 

minkä laajuinen ja toiminnallisesti 

monipuolinen päivystyksen yksikkö 

kussakin sairaalassa on ottaen huo-

mioon tarve, saavutettavuus ja yksi-

köiden väliset etäisyydet. 

OYS-ervassa on Raahen seudun hy-

vinvointikuntayhtymässä perusterve-

ydenhuollon ympärivuorokautinen 

päivystys poikkeusluvalla 31.12.2018 

saakka. Anomus jatkoajasta on jätet-

ty. Raahessa on erikoissairaanhoidon 

toimintaa ja päivystystä. Sekä Kuusa-

mon kaupungilla että Inarin kunnalla 

on poikkeuslupa perusterveydenhuol-

lon päivystykselle 31.12.2020 saakka. 

Nämä päivystysyksiköt ovat tarpeelli-

sia myös jatkossa. 

Osaaminen varmistettava
Päivystävien sairaaloiden toiminnan 

turvaaminen ja työnjako edellyttävät 

osaamisen hallintaa ja ammattilais-

ten riittävyyden varmistamista. Sopi-

muksen pohjaksi on tehty henkilöstö-

resurssiennuste.  

Sairaanhoitajien kokonaismäärä riit-

tänee koko erityisvastuualueen tarpei-

siin, jos koulutusten aloituspaikkojen 

määrä ja valmistuvien määrä pysyvät 

nykyisellä tasolla. Oikean alueellisen 

jakauman saavuttaminen on kuitenkin 

haasteellista. 

Pienempiä ammattiryhmiä kuten 

bioanalyytikkoja, röntgenhoitajia, fy-

sioterapeutteja koulutetaan nyt vähän. 

Näiden ryhmien saatavuus on heiken-

tynyt muun muassa Lapissa ja Kai-

nuussa. Myös eritysasiantuntijoiden 

kuten farmaseuttien ja sosiaalityönte-

kijöiden saatavuus on vaikeutumassa. 

”Pienten erikoisalojen ja pitkälle 

erikoistuneiden lääkäritoimenkuvien 

osalta osaaminen on pystyttävä var-

mistamaan etenkin pienissä sairaa-

loissa. Paitsi potilaiden, myös am-

mattilaisten hallittu liikkuvuus sai-

raaloiden välillä auttaa asiaa”, Hauki-

puro painottaa.

Sisällöistä 
sovittava 

kesän aikana.

OYS:n erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämis-
sopimus pyritään saamaan sairaanhoitopiirien valtuustojen 
hyväksyttäväksi loppuvuoden aikana.
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me tehdä suurempia näytevolyyme-

ja työpäivän aikana. Uudet tilat halu-

taan palvelemaan nykyaikaista diag-

nostiikkaa.”

Mikrobeilla 
turvallisuusluokat
Kliinisissä mikrobiologian laboratori-

oissa etsitään potilasnäytteistä infekti-

oiden aiheuttajia, kuten bakteereja ja 

viruksia. Mikrobit luokitellaan turvalli-

suusluokkiin muun muassa tarttumis-

tavan, taudinaiheuttamiskyvyn, tau-

din vaarallisuuden sekä tehokkaiden 

hoitojen olemassa olon perusteella. 

Uusiin tiloihin on valmistumassa 

Pohjois-Suomen ainoa BSL-3-laborato-

rio, jossa voi käsitellä turvallisesti vaa-

ralliseksi luokiteltuja mikrobeja. Tila 

on alipaineistettu ja sen ilmanvaihto 

on eristetty HEPA-suodattimilla muus-

ta talon ilmastoinnista.

BSL-3-laboration jätteet, sekä kaikki 

uudelleen käytettävät välineet poistu-

vat tilasta autoklaavin, eli kuumapai-

nekäsittelyn kautta. 

”On tärkeää, että saimme toteuttaa 

tilan ja näin ollen varmistaa turvalli-

sen työskentelyn myös tällä alueella. 

Siellä käsitellään pääasiassa tuberku-

loosin aiheuttajabakteeria sisältäviä 

näytteitä ja viljelmiä. Toinen selkeäs-

ti Pohjanmaan alueelle sijoittuva tarve 

on tularemiaa eli jänisruttoa aiheutta-

van bakteerin turvallinen käsittely, jo-

ka myös vaatii BSL-3 olosuhteet,” Sa-

volainen selvittää. 

AVH-videoiden YouTube-soittolista ja 

samoin helppokäyttöinen 12 keskei-

sen kysymyksen tarkistuslista, jo-

ka auttaa terveydenhuollon ammatti-

laisia tunnistamaan tavallisimman ai-

voverenkiertohäiriön jälkeiset oireet 

ja ongelmat ja tukee vuorovaikutus-

ta potilaan kanssa. Sieltä löytyy myös 

ammattilaisten käyttöön oppaita, joil-

la tuetaan kommunikointia afaattisen 

henkilön kanssa sekä tietoa kansalais- 

ja työväenopistoista, joissa toimii Jut-

tu tupa. Myös paikallinen yhdistys- ja 

vertaistukihenkilötoiminta esittäyty-

vät sivuilta.

Meillä Suomessa on maailman paras 

AVH:n akuuttihoito, mutta sitten hoi-

don ja erityisesti kuntoutuksen lop-

puun saattaminen jää liian usein kes-

ken, vaikka panostus kuntoutukseen 

säästää sekä terveydenhuollon että so-

siaalitoimen kustannuksia ennaltaeh-

käisevästi.

Mattikaan ei ilman vaimoaan pärjää, 

kun intensiivistä puheterapiaa ei ole 

tarjolla kommunikoinnin tueksi. Ei-

kä kukaan ole edes maininnut hänelle 

kognitiivisista vaikeuksista ja mahdol-

lisuudesta neuropsykologin tukeen. 

Matti masentuu ja sen jälkeen hän-

tä hoidetaan mahdollisesti mielenter-

veysasiakkaana. Tämä tilanne olisi 

voitu oikeilla toimenpiteillä ehkäistä. 

Välitön hoito ja moniammatillinen 

kuntoutus ovat avainsanat, johon mei-

dän kaikkien tulee sitoutua, jotta Matti 

ja moni muukin voi jatkaa katkolla ol-

lutta elämäänsä täysipainoisesti myös 

AVH:n jälkeen.

Näkö-
kulma

Tiina Viljanen

Aivoliiton toiminnanjohtaja

Liian tavallinen tarina

M atin vaimo huomasi aamulla, 

että mies oli jotenkin tavallista 

oudompi. No nukkukoon vielä. Niinpä 

Matti nukkui ja herätessä ei käsi liikku-

nut eikä puhe kulkenut. Sairaalakäynti 

akuuttihoitoyksikössä siitä tuli. Mut-

ta kotiin vaan, mieshän kävelee omin 

jaloin, eikä ollut ennenkään paljon pu-

hunut. Vaimo hoitelee nyt kaikki asiat 

ja puhuu Matin puolesta. Mutta mitä 

ajattelee tästä Matti? 

Tämän tyyppinen tarina on vieläkin 

valitettavan usein totta.

Vuosittain 25 000 suomalaista sai-

rastaa aivoverenkiertohäiriön eli jo-

ka päivä 68 henkilöä. Aivoverenkierto-

häiriöihin (AVH) menehtyy vuosittain 

Suomessa noin 4 500 henkilöä. AVH on 

kolmanneksi yleisin kuolinsyy ja kol-

manneksi kallein kansantautimme. Jo-

ka neljäs sairastunut työikäinen. 

AVH-potilaista joka toiselle jää pysy-

vä haitta, puolelle heistä vaikea-astei-

nen. Joka neljäs toipuu täysin oireetto-

maksi, yli puolet omatoimiseksi ja jo-

ka seitsemäs tarvitsee laitoshoitoa.

Aivoverenkiertohäiriöistä seuraa 

usein pitkäaikaisia tai pysyviä oireita. 

Kuntoutuksen tarve ja pituus vaihte-

levat jokaisen sairastuneen kohdalla. 

Vain noin 15 prosenttia sairastaneis-

ta saa intensiivistä moniammatillis-

ta kuntoutusta. Kaikista sairastaneis-

ta tällaista kuntoutusta tarvitsi ja siitä 

hyötyisi 40−50 prosenttia. Tämä tut-

kimustulos löytyy Aivoliiton kuntou-

tuksen seurantatutkimuksesta vuodel-

ta 2016.

Aivoliiton www-sivuilla on myös 

Laboratorion 
muutto 
lähestyy
NordLab Mikrobiologia muuttaa uusiin 
tiloihin OYS:n S7-käytävälle elokuussa. 
Muutto toteutetaan ilman suurempia 
diagnostiikan keskeytyksiä. Yllättäviin 
tilanteisiin on kuitenkin tehty 
varasuunnitelmat.

Tuberkuloosin sekä jänisruton aiheuttajabakteerien käsittely vaatii
BSL-3-olosuhteet, kertoo sairaalamikrobi Laura Savolainen. 

TEKSTI MIRJA RINTALA KUVA TIINA MÄKI

E lokuun aikana käyttöön otetta-

vissa uusissa laboratoriotilois-

sa näytteet liikkuvat entistä sujuvam-

min. OYS:n S7-käytävälle remontoitui-

hin tiloihin saadaan myös Pohjois-Suo-

men ainoa BSL-3-tason turvalaborato-

rio, jossa käsitellään vaaralliseksi luo-

kiteltuja mikrobeja.

Sairaalamikrobiologi Laura Savo-

lainen kuvailee entisiä tiloja sokkeloi-

siksi, yksittäisiin huoneisiin jaetuik-

si. Sen sijaan tulevaisuudessa henkilö-

kunta työskentelee yhdessä tilassa, jo-

ka on jaettu tilanjakajilla riittävän rau-

hallisiin yksiköihin tarkkuutta vaativia 

työvaiheita varten.

”Olemme saaneet itse suunnitella

uudet tilat, muun muassa huonejär-

jestyksen ja laitesijoitukset. Näin ol-

len olemme päässeet samalla kehit-

tämään prosessejamme sujuvammik-

si. Uudessa laboratoriossa on pyritty 

nykyistä enemmän ajattelemaan, että 

näytteet liikkuvat prosessissa eteen-

päin ja henkilökunnan edestakainen 

liikkuminen vähenee”, Savolainen sel-

vittää. 

Uusien tilojen suunnittelussa otet-

tiin huomioon kokonaisprosessin toi-

mivuus näytteiden saapumisesta tu-

losten vastaamiseen.

”Mikrobiologinen diagnostiikka au-

tomatisoituu nyt kovaa vauhtia, kä-

sityöstä siirrytään jatkuvasti enem-

män käyttämään erilaisia automaat-

teja, kuten PCR-robotteja. Tämä mah-

dollistaa sen, että saamme potilasvas-

taukset nopeammin klinikkaan. Voim-
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Työnkuvani on moninainen ja olen mukana erilaisissa projekteissa, 
kuten esimerkiksi tep leanissa. Työssäni minua motivoivat avohoitotalon 

hyvät fyysiset työtilat, mielekäs työ sekä se, että työssä on mahdollisuus kehittyä 
ja kehittää. Tykkään siitä, että palaute omasta työstä tulee aidosti ja välittömästi 
potilailta. Kolmivuorotyön mukava puoli ovat arkivapaat. 

Työn ulkopuolella saan voimaa muun muassa luonnosta ja ystävistä, jotka 
voimaannuttavat. Nautin luonnossa olemisesta kaikkina vuoden aikoina. 
On ihanaa pakata eväät reppuun ja lähteä luontoon. Ja pysähtyä välillä 
nuotiolle kuuntelemaan luontoa. Keväisin ja syksyisin tykkään 
patikoimisesta ja talvella harrastan avantouintia. 

KUVA ANTTI SUISTOLA

RIITTA 
LAITALA

sairaanhoitaja, osasto 10 
operatiivisen tulosalueen 

koordinoiva hoitaja

Hoitajille 
koulutusta 
avanneohjaukseen
Hoitajien olisi tärkeää saada jatkuvasti koulutusta 
avanneohjaukseen, ilmenee opinnäytetyöstä.

Yliopistollisen sairaalan kirurgisen 

vuodeosaston hoitajia koulutet-

tiin avannepotilaiden kokonaisvaltai-

seen hoitoon ja ohjaukseen. Potilaiden 

kokemuksia ohjauksesta kerättiin te-

kemällä kysely ennen ja jälkeen kou-

lutuksen. Miten riittävää avannepoti-

laiden ohjaus oli heidän itsensä arvioi-

mana ennen hoitajille suunnattua kou-

lutusta ja koulutuksen jälkeen? Näihin 

kysymyksiin perehdyimme opinnäyte-

työssämme.

Avanne on kirurgisesti vatsanpeittei-

den läpi tehty aukko sekä sen läpi ve-

detty ja avattu sekä iholle kiinnitetty 

suolen lenkki tai suolen tuova pää. Sii-

nä missä avanne on iso muutos avan-

neleikatun elämässä, se voi myös tuo-

da helpotuksen sairauden aiheuttamiin 

ongelmiin. Jyrki Mäkelän ja Marja 

Niskasaaren tutkimuksen (2006) mu-

kaan avanneleikatun elämänlaatu pa-

rani avanneleikkauksen jälkeen, jos 

sairaus oli vakava ja sen oireet hanka-

lat.

Tavoitteena pärjääminen 
kotihoidossa
Tutkimuksemme tarkoitus oli kuvata 

avannepotilaiden omahoidon ohjauk-

sen riittävyyttä ennen ja jälkeen hoita-

jien saaman koulutuksen. Tutkimuk-

sen tavoitteena oli kehittää hoitajien 

ohjaamisosaamista ja sen myötä poti-

laiden saamaa avanneohjausta. Avan-

nepotilaan omahoitoon ohjaamisen ta-

voitteena on, että avanneleikattu itse-

näisesti tai läheisen tai kotisairaanhoi-

don avulla selviytyy avanteen hoidos-

ta kotona.

Tutkimuksen tulosten perusteella 

hoitajien koulutuksen merkitys vaihte-

li sen mukaan, mistä ohjaukseen liit-

tyvästä aiheesta oli kysymys. Suurin 

merkitys hoitajien koulutuksella oli 

potilaan saamaan ohjaukseen ruoka-

valiosta ja suoliston toiminnasta: kou-

lutuksen jälkeen valtaosa avannelei-

katuista arvioi ohjauksen olleen riittä-

vää. Siinä missä koulutuksen jälkeen 

usea avanneleikattu arvioi, että kes-

kustelua avanteen vaikutuksesta mi-

näkuvaan olisi voinut olla enemmän, 

koulutus toisaalta lisäsi heidän mää-

rää, jotka kokivat saaneensa riittävästi 

näitä keskustelumahdollisuuksia. 

Usean aihepiirin kohdalla potilai-

den arvio oli hyvin samankaltainen en-

nen ja jälkeen hoitajien koulutuksen. 

Tulokset olivat ristiriitaisia niiltä osin, 

mitä potilaat ovat saaneet harjoitella 

mielestään riittävästi osastolla. Sekä 

ennen että jälkeen hoitajien koulutuk-

sen avanneleikatut olisivat kaivanneet 

lisää käytännön harjoittelua osastolla 

ollessaan. Kummankin kyselyn vastaa-

jista pieni osa koki, ettei saanut jonkin 

aihepiirin tietoa tai ohjausta lainkaan, 

esimerkiksi avanteen mahdollisista 

vaikutuksista minäkuvaan, ihmissuh-

teisiin ja seksuaalisuuteen.

Tietoa tarjolle 
riittävästi
Tutkimuksen perusteella kirjallista ja 

suullista tietoa on tärkeä olla tarjol-

la riittävästi. Lisäksi avanneohjaus on 

toteutettava avanneleikatun omat toi-

veet, tarpeet ja lähtökohdat huomi-

oiden. Avanneleikattu on tärkeä aina 

kohdata aktiivisena toimijana. Näin 

varmistetaan, että jokainen potilas saa 

oman arvionsa mukaan riittävän mää-

rän ohjausta.

Hoitajien koulutuksella oli merkitys-

tä, mutta myös uusia mahdollisia kou-

lutuksen tarpeita ilmeni. Tämän vuok-

si hoitajien avanneohjaukseen liitty-

vän koulutuksen olisi tärkeä olla jat-

kuvaa. Avanneohjauksen onnistumi-

nen ei kuitenkaan ole pelkästään avan-

neohjaajista ja avanneleikatuista kiin-

ni. On tärkeä eri tavoin varmistaa, et-

tä avanneohjaukseen on tarpeeksi ai-

kaa ja resursseja.

Opinnäytetyön ohjasivat opettajat 
Kati Päätalo TtT, tuntiopettaja ja 
Maarit Rajaniemi TtM, Lehtori 
Oulun ammattikorkeakoulusta.

TEKSTI HANNA HARJU, JONNA KASPALO, MAARIT RAJANIEMI JA KATI PÄÄTALO

Avanneleikattu 
on tärkeä aina 

kohdata 
aktiivisena 
toimijana.
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avohoitopainotteisesti, mikäli mah-

dollista. Digi–mahdollisuuksien hyö-

dyntäminen tulevaisuudessa on sel-

vittelyssä. Myös hoitoprosesseja tar-

kastellaan ja osaaminen ja koulutus-

tarpeet kartoitetaan. 

Päivystysasetus on tuonut myös 

omat haasteensa. Päivystyspotilaan 

hoidon arvion tekee triage-hoitaja. Päi-

vystyksen remontti valmistuu kesällä, 

ja toiminnallisesti parempien tilojen ja 

toiminnan muutosten myötä odotetaan 

odotusaikojen lyhenevän.

Tässä kaikessa muutoksessa ja epä-

varmuudessa tarvitaan avointa joh-

tamista, jossa myös työntekijät saa-

vat ajantasaista tietoa. Työhön ja työ-

määriin pitäisi pystyä vaikuttamaan 

niin, että työ koetaan mielekkääksi. 

Kaikilla työntekijöillä tulisi olla mah-

dollisuus vaikuttaa kehitettäviin asi-

oihin.

Hyvät ja onnistuneet kokemukset 

ja oman työn hallinta ovat voimava-

ra työssä.

Hyvää kesää toivottaen, 

Pirjo Riehunkangas

SuPer / plm

Lomia ja sote-
päätöksiä odotellessa

H
EN

KILÖSTÖNEDU
STAJAN

Mietteitä

Kulunut vuosi on ollut työntäy-

teistä aikaa monella tavalla. Uudet

työehtosopimukset saatiin neuvotel-

tua ja sitä myöten työrauha. Paikalli-

sesti on neuvoteltu vuosille 2018 ja 

2019 sopimus lomarahan vaihtami-

sesta vapaaksi.  

Sote – ja maakuntauudistusta val-

mistellaan edelleen, vaikka muun mu-

assa valinnanvapaus odottaa vielä 

lain hyväksymistä. Lait ovat hyväk-

syttävänä kesäkuun loppupuolella 

hallituksessa. Jos lait hyväksytään, 

lokakuussa järjestetään maakunta-

vaalit ja uudet maakunnat aloittavat 

1.1.2020 toimintansa. Paljon on vielä 

tehtävää ennen tätä hetkeä. Epäselvää 

on, miten paljon mahdollinen valin-

nanvapaus vaikuttaa palvelujen tuo-

tantoon jne. 

Tulevaan Sote-uudistukseen myös 

työpaikoillamme valmistaudutaan. 

Toimintaa, prosesseja sekä tehtäviä 

tarkastellaan potilaan näkökulmasta. 

Potilaan hoito pyritään toteuttamaan 

Liisa Mannermaa
vuoden hyvä ihminen
Sairaanhoitaja Liisa Mannermaa osastolta 8 on Tehy 
PPSHP ammattiosasto 707:n valitsema Vuoden hyvä ih-
minen. Vastikään eläkkeelle jääneellä Mannermaalla on 
pitkä työura sairaanhoitopiirin palveluksessa 1970-lu-
vun lopulta lähtien.

Valinnan perusteluiden mukaan Liisa on auttanut 
omalla asenteellaan ja työmotivaatiollaan koko kirurgi-
an hoitotiimiä yhteispäivystyksessä tekemään työtään 
potilaslähtöisesti. Lisäksi hän ajan niin salliessa aut-
taa muidenkin tiimien potilaita ja hoitajia. Liisa on aina 
iloinen ja positiivinen. Hänen myönteinen asenteensa 
tarttuu muihinkin ja auttaa näin selviämään vaativas-
sa työssä.

Kiireen keskellä Liisa onnistuu luomaan tunnelman, 
että tästäkin työvuorosta selvitään. Toiminnassaan Lii-
salla on maalaisjärki mukana ja hän kohtaa potilaat em-
paattisesti heistä aidosti huolta kantaen. Hänellä on hy-
vä sydän sekä rautainen kokemus ja ammattitaito. Hän 
jakaa vilpittömästi tietojaan ja taitojaan muille auttaen 
muita kehittymään siinä edelleen. Hän on helposti lä-
hestyttävä, sydämellinen persoona ja hyvä esikuva.

Hyvä ihminen -tunnustus on jaettu vuosittain vuodes-
ta 2005 lähtien. Kriteerinä on ”Ihminen, joka on työs-
sään tai muuten toiminnallaan vaikuttanut meidän jä-
sentemme hyvinvointiin, työn sujuvuuteen, työilmapii-
riin, auttanut, opastanut ja kannustanut. Hän on ystä-
vällinen, positiivinen, iloinen, rohkeasti ja luontevasti 
oma persoona. Hän on asiansa osaava, auttaa vaikeissa 
asioissa ja huomioi toiset tasapuolisesti.”

Tuula Ahola 
vuoden neurohoitaja

Oulun normaalikoulun lukion opiskelijakunnan hallituk-
sen edustajat kävivät luovuttamassa keräämänsä taksvärk-
kirahat nuorisopsykiatrialle. Kuvassa opiskelijakunnas-
ta Kerkko Konola, Elii Strömberg, Helena Järvelaid, 
Riikka Lahtinen ja Sara Törmälä. Nuorisopsykiatriaa 
edustivat ylihoitaja Anna-Maija Puusti ja osastonhoita-
jat Ulla Kankare ja Mauri Koskela.

Tarksvärkkirahat 
nuorille

LAHJOITUKSIA

Palkintoja

Suomen Neurohoitajat ovat toukokuussa valinneet 
Tuula Aholan vuoden neurohoitajaksi. Ahola on 
vuodesta 1986 toiminut apulaisosastonhoitajana 
OYS:n osastolla 30 .

Ahola on ollut kehittämässä neurologista hoi-
totyötä aktiivisesti koko työuransa ajan. Hän kier-
si neurologian ylilääkäri Kyösti Sotaniemen kans-
sa 90-luvun alussa maakuntia kouluttaen terveys-
keskuksissa ja aluesairaaloissa hoitohenkilökuntaa 
neurologisen hoitotyön erityispiirteistä. Koulutuk-
set painottuivat aivoverenkiertohäiriöpotilaan oirei-
den tunnistamiseen, niiden testaamiseen ja potilai-
den hoitoon. 

Hän on kehittänyt yksilövastuista hoitotyötä 
uraauurtavasti Suomessa. Hän oli irrotettuna omas-
ta tehtävästään, kun hän sai vastuulleen suunnitella 
ja kehittää stroke unitia (valvontayksikköä) neurolo-
gian vuodeosastolle. Oli tärkeää saada sekä tilat et-
tä hoito vastaamaan tarvetta ja näin päästä vaikut-
tamaan suoraan hoidon laatuun.

Tuula Ahola on mukana myös laatutyössä. Hän on 
ollut vastaamassa 90-luvulla muun muassa laatukä-
sikirjan laatimisesta ja osallistunut aina aktiivises-
ti kehittämistyöhön. Vuosina 2007–2011 hän oli ir-
rotettuna apulaisosastonhoitajan tehtävästä tutki-
mushoitajana neurologialla.

Ahola on vetänyt ja ollut mukana vastaamassa 
erilaisista neurologisista sopeutumisvalmennus-
kursseista. Hänellä on laaja-alainen substanssiosaa-
minen neurologiasta ja neurologisesta hoitotyöstä. 
Nuoremmille hän kertoo asiat loogisesti ja ymmär-
rettävästi niin, että neurologinen hoitotyö avautuu 
pintaa syvemmältä.

Viime vuosina Tuula Ahola on vetänyt avh-poti-
laan hoidon ja liuotushoidon tiimoilta osaamiskar-
toituksen osallistaen tähän ne yksiköt, jotka osallis-
tuvat avh potilaan hoitoon OYS:ssa. Osaamiskartoi-
tuksen tulosten perusteella hän koordinoi iltapäivä-
koulutukset näiden yksiköiden hoitohenkilökunnal-
le. Lisäksi hän suunnitteli ja koordinoi simulaatio-
harjoitukset liuotuspotilaan hoidosta yhdessä Ou-
lun Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-
opiskelijoiden kanssa.
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Uudet salit täysillä käytössä
Neljässä uudessa moduulileikkaussa-

lissa on leikattu nyt noin kaksi kuu-

kautta.

Saleissa tehdään tekonivel- ja trau-

maleikkauksia. Toiminta käynnistyi 

huhtikuun alkupuolella sali kerrallaan. 

Alkuun induktiotila ei ollut käytössä, 

ja tämä rajoitti hieman tekonivelleik-

kausten määrään. 

”Nyt induktiotilakin on valmis ja toi-

mii tehokkaasti, joten moduulisalit

ovat käytössä täydellä kapasiteetil-

la. Olemme muuton jälkeen päässeet 

samaan leikkausmäärään kuin en-

nen muuttoa, kertoo käyttöpäällikkö 

Merja Vakkala.

Vakkala toteaa, että tiloihin ollaan 

tyytyväisiä. ”Tilat ovat hyvät. Salien 

koko on riittävä toiminnalle ja ilmas-

tointi ja valaistus hyvät. Induktiotila, 

jossa seuraavaa potilasta valmistel-

laan, on lähellä saleja ja toimii aiem-

paa paremmin. ”

Alkukangerteluakin on ollut, mutta 

ongelmia on korjattu. ”Saleissa on käy-

tössä uutta tekniikkaa ja alkuvaikeuk-

siakin on ollut muun muassa salien va-

laistukseen, ovien käyttöön ja lämmön 

hallintaan liittyen.”

Väliaikaissalit ovat käytössä aina-

kin 10–15 vuotta. Tilat on rakennettu 

niin, että ne voidaan purkaa ja raken-

taa uudelleen toiseen paikkaan.

Henkilöstö on ollut tyytyväinen uusiin leikkaussaleihin. Kuvassa hoitaja Tanja Huovinen. Kuva: Tiina Mäki

Uutisia
lyhyesti

Kehitysbiologian professori Seppo Vainio aloitti Bio-

pankki Borealiksen uutena johtajana kesäkuun alussa. 

Uuteen tehtävään Vainio lähtee innostunein mielin. ”Kan-

sallinen biopankkijärjestelmä on Suomen lääketieteen 

tutkimukselle ja uusien hoitojen kehitykselle sekä ter-

veyssektorin työlle valtiovallalta hieno satsaus.”    

Biopankin aiempi johtaja Saila Kauppila on siirty-

nyt OYS:n patologian osastolla uusiin tehtäviin.

Vainio on toiminut kehitysbiologian professorina Ou-

lun yliopistossa vuodesta 1997 alkaen. Hänen tutkimuk-

sensa kohteita ovat solujen väliset signalointijärjestel-

mät ja yksilönkehityksen mekanismit.  

Vainio johtaa yliopiston Biocenter Oulu ja InfoTech Ou-

lu -organisaatioissa tutkimusryhmiä, joiden tavoitteena 

on kehittää sekä kudosteknologisia kantasolusovelluk-

sia että uudenlaista bioantureita. ”Ihmisen hiestä ja ku-

dosnesteistä löytyvien nanohiukkasten eli eksosomien 

avulla voidaan kenties diagnosoida, millaisessa kun-

nossa lihakset ja elimistö ovat, mikä on kropan energia-

tarve tai missä on kremppaa”, Vainio kertoo.

Vainio on työskennellyt myös Helsingin yliopistossa ja 

tehnyt väitöskirjansa siellä. Hän on ollut Suomen Akate-

mian tutkija. Yhdysvalloissa hän on työskennellyt tutki-

jana Hoffman La Roce -tutkimusinstituutissa, Harvardin 

yliopistossa sekä Yhdysvaltain kansanterveysinstituutin 

(NIH) ja Euroopan molekyylibiologian organisaation (EM-

BO) rahoittamana tutkijana.

Seppo 
Vainio 
biopankin 
johtajaksi

Uutisia
lyhyesti

Esimiehet tarvitsevat tukea muutok-
seen valmistautumisesta, käy ilmi POP 
muutoksen tuki -hankkeen kyselyssä. 
Esimiehet kokevat, että he tarvitsevat 
enemmän tietoa mitä, sote- ja maakun-
tauudistus tarkoittaa heidän organisaa-
tioissaan. 

Kyselyssä nousivat esiin seuraavat 
koulutustarpeet: tietoa uudistusten vai-
kutuksista, tukea muutosjohtamiseen, 
selkeyttä esimiehen rooliin ja vastuisiin 
muutoksessa, selkeyttä muutosproses-
sin aikatauluun sekä tukea uudistukses-
ta aiheutuvien uuden osaamisen tarpei-
siin. 

Esimiehet haluavat myös mahdolli-
suuksia suunnitella uudistusta omas-
sa yksikössään ja osallistaa henkilös-
töä muutoksen suunnitteluun ja toteu-
tukseen.

POP muutoksen tuki -hankkeen hel-
mikuussa toteuttamaan kyselyyn vas-
tasi yli 450 esimiestä 39 eri organi-
saatiosta. Vastauksia saatiin runsaasti 
myös OYS:sta. 

Projektissa järjestetään syksyllä 
useita koulutuksia, joissa pyritään vas-
taamaan esimiehiä askarruttaviin ky-
symyksiin. POP muutoksen tuki -hank-
keen tavoitteena on pyrkiä varmista-
maan, että johto, esimiehet ja henkilös-
tö saavat oikeaa, ajankohtaista ja yhte-
näistä tietoa uudistuksen lähtökohdis-
ta, muutoksen tavoitteista, etenemises-
tä ja vaikutuksista.

Muutoksen 
tukea kaivataan

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
Aki Piirainen
Ari Moilanen
Merja Puolanne-Törmälä
Seija Haikola
Katariina Kamsula
Anne-Mari Tornberg
Paula Halonen
Anne Kammonen

Seuraa ilm
oitu

ksia
 

Intra
netis

sä ja
 viik

ko-

tie
dotte

essa
.Finnish

Cancer
Institute
Symposium
Personalized Cancer Medicine

Save the Date | September 13th-14th 2018
Hotel Lasaretti | Oulu

Diagnostic Tools in Precision
Medicine in Cancer
Personalizing Immunotherapy
Targeted Therapies
Biobanks and Genomics
IT Technology Assisting Personalized Medicine

Contact taina.turpeenniemi-hujanen@ppshp.fi

In addition, Poster Presentation consisting of 20 selected
posters and Oral Presentations from 5 selected posters. 

Deadline 9th July 2018
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Palkintoja Väitöksiä

S uomen ortopediyhdistyksen hal-

litus on valinnut ortopedi Juuso 

Heikkisen väitöskirjan parhaaksi orto-

pediseksi väitöskirjaksi vuonna 2017. 

Myös Oulun yliopiston lääketieteelli-

nen tiedekunta valitsi Heikkisen väi-

töskirjan parhaaksi lääketieteelliseksi 

väitöstyöksi viime vuonna.

Väitöstyö oli viides akuutin akilles-

repeämän hoitoa käsittelevät väitös-

kirja OYS:ssa.  Tutkimusryhmä on pit-

käjänteisesti kehittänyt akuutin akil-

lesjännerepeämän hoitoa Suomessa 

1990-luvulta lähtien. Heikkisen tut-

kimus perustuu akuutin akillesrepeä-

män satunnaistettuihin vertaileviin 

tutkimuksiin ja niiden pitkäaikaistu-

loksiin. 

Tutkimus osoitti, että akillesjänne-

Juuso Heikkisen 
väitöskirjatyö palkittiin

repeämän leikkaushoidolla pohjeli-

haksen voimat palautuvat nopeam-

min ja täydellisemmin kuin konserva-

tiivisella hoidolla. Työn tulokset myös 

kyseenalaistivat aikaisemmin yleises-

ti käytetyn lihaskalvovahvikkeen käyt-

töä lihasjännerepeämän leikkaushoi-

dossa.

Väitöstyö – Recovery of calf muscle 

isokinetic strength after acute Achilles 

tendon rupture – todettiin tieteellises-

ti erityisen ansiokkaaksi. Muun muas-

sa vastaväittäjät ja esitarkastajat piti-

vät työn kysymyksenasettua, suunnit-

telua, toteutusta ja havaintoja merkit-

tävinä. Kaikki työn neljä osatyötä on 

julkaistu keskeisimmissä ortopedian

ja traumatologian kansainvälisissä 

julkaisuissa.

Lisätietoja yhteyspäälliköiltämme:  

Irja Kellokoski  
puh. 050 5709 702,  
irja.kellokoski@pohto.fi

Oikeaa osaamista

Pekka Pennanen  
puh. 050 5438 631,  
pekka.pennanen@pohto.fi

Pätevöidy johtamisen tai lähiesimiestyön ammattilaiseksi  - 
syvennä osaamistasi ja hanki tietoa ja työkaluja itsesi ja organisaa-
tiosi kehittämiseen ja uudistamiseen.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
alkaa Oulussa 22.8.2018

Johtamisen erikoisammattitutkinto 
alkaa Oulussa 26.9.2018

POHTO järjestää tutkinnot yhteistyössä AEL:n kanssa oppisopimus-
koulutuksena.  
Koulutuspaikka POHTO, Vellamontie 12, 90510 OULU

www.pohto.fi

Imeväisten
bronkioliitille 
altistavia geenejä

Bronkioliitti eli pienten keuh-

koputkihaarojen tulehdus 

on yleisin syy pienten lasten 

hengitystieinfektioista joh-

tuvaan sairaalahoitoon Suo-

messa. Tautia aiheuttavat 

yleiset hengitystievirukset, 

useimmiten respiratory syn-

cytial -virus (RSV). Lähes jo-

kainen lapsi sairastaa RSV-in-

fektion kahteen ikävuoteen 

mennessä, mutta vain osalle 

kehittyy vaikea bronkioliit-

ti. Lapsuusiässä sairastettu 

bronkioliitti voi lisätä riskiä 

sairastua astmaan myöhem-

min. Eräiden synnynnäisten 

ja ympäristöstä johtuvien ris-

kitekijöiden lisäksi geneet-

tisten tekijöiden arvioidaan 

vaikuttavan bronkioliittialt-

tiuteen. Sairauden perinnöl-

linen tausta tunnetaan kui-

tenkin huonosti.

Väitöstutkimuksessa tun-

nistettiin useita uusia mah-

dollisesti bronkioliittialt-

tiuteen liittyviä yleisiä gee-

nimuotoja. Merkittävin yh-

teys bronkioliittiin löydet-

tiin KCND3-, NKG2D- ja CD-

HR3-geenialueiden geeni-

muodoilla. Useat näistä altis-

tavista geenimuodoista vai-

kuttivat läheisten geenien il-

mentymiseen tai proteiinita-

soihin. KCND3 ja CDHR3-gee-

nit on aiemmin yhdistetty ast-

maan, kun taas NKG2D-geeni 

koodaa immuunipuolustuk-

selle keskeistä reseptoria.

Väitöstutkimuksessa hyö-

dynnettiin koko perimän kat-

tavaa assosiaatiokartoitus-

ta, jossa analysoitiin noin vii-

si miljoonaa geenimuotoa 

yli tuhannen suomalaisen ja 

ruotsalaisen henkilön peri-

mästä käyttäen tapaus-ver-

rokkiasetelmaa. Lupaavimpia 

löydöksiä pyrittiin varmenta-

maan ja tutkimaan edelleen 

soveltuvin menetelmin riip-

pumattomissa tutkimusväes-

töissä. Lisäksi tutkimuksessa 

tarkasteltiin erästä bronkio-

liittialttiuteen mahdollises-

ti liittyvää geenialuetta me-

ta-analyysillä, joka toteutet-

tiin suuressa eurooppalaises-

sa tutkimusväestössä.

Väittelijä:

FM Anu Maria

Sinikka Pasanen

Lastentaudit

Liikunta tärkeää 
keskosena syntyneille

Keskosena syntyneet liikku-

vat nuorina aikuisina selväs-

ti täysiaikaisena syntyneitä 

ikätovereitaan vähemmän ja 

heillä on muita heikompi li-

haskunto. Vähäinen liikunta 

ja heikko fyysinen kunto voi-

vat lisätä kroonisten sairauk-

sien riskiä myöhemmin elä-

mässä, minkä vuoksi kesko-

sena syntyneitä tulisi erityi-

sesti kannustaa liikunnan pa-

riin.

Marjaana Tikanmäen väi-

töstutkimuksessa selvitettiin 

elämän varhaisvaiheen teki-

jöiden yhteyttä fyysiseen ak-

tiivisuuteen ja kuntoon nuo-

ruusiässä ja nuorena aikui-

sena.

Tutkimuksessa tehdyn ky-

selyn mukaan ennen raska-

usviikkoa 34 syntyneet kes-

koset liikkuivat 23-vuotiaina 

keskimäärin kolmanneksen 

täysiaikaisena eli vähintään 

37-viikkoisena syntyneitä vä-

hemmän. Tämä havainto kos-

ki kuntoliikuntaa, vapaa-ajan 

liikuntaa, työmatkaliikuntaa 

ja raskasta liikuntaa.

Syitä keskosena syntynei-

den vähäisempään liikuntaan 

ei vielä tunneta tarkasti. Täs-

sä tutkimuksessa liikunnan 

vähäisyyttä eivät selittäneet 

keskosuuteen liittyvät sairau-

det, keskosuuden taustateki-

jät tai sosioekonomiset teki-

jät.

Ennenaikaisen syntymän 

pitkäaikaisvaikutuksia selvit-

tävässä ESTER-tutkimuksessa 

on mukana yhteensä 149 en-

nen 34. raskausviikkoa synty-

nyttä sekä 248 lievästi ennen-

aikaisena ja 356 täysiaikaise-

na syntynyttä pohjoissuoma-

laista nuorta aikuista. Tutki-

mus on tehty Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksella yh-

teistyössä Oulun ja Helsingin 

yliopistojen kanssa. Osa ES-

TER-tutkimuksen tutkittavis-

ta kuuluu myös laajaan Poh-

jois-Suomen syntymäkohort-

tiin 1986.

Väittelijä:

LL Marjaana Tikanmäki
Kansanterveystiede

Sairaaloiden 
muutosprojektit 
onnistuvat harvoin

Sairaaloiden muutosprojek-

tit onnistuvat vain harvoin. 

Muutosten onnistunut läpi-

vieminen edellyttää uuden-

laista johtamista, jossa huo-

mioidaan projektien ja nii-

den johtamisen inhimillinen 

luonne.

Terveysalan uudistuessa 

erilaiset muutostoimet tule-

vat lisääntymään. Usein muu-

tokset toteutetaan projektei-

na, joiden avulla pyritään esi-

merkiksi yhteistyön lisäämi-

seen eri toimijoiden välillä. 

Kuitenkin projektien onnis-

tuminen, kuten tavoitteiden 

saavuttaminen ja aikataulus-

sa pysyminen, tiedetään hy-

vin heikoksi.

TtM Nina Lunkan väitöstut-

kimuksessa tarkasteltiin sai-

raalan muutosprojektien to-

teutumista projekteihin osal-

listuvien toimijoiden koke-

muksellisuuden kautta. Aihe 

koskettaa laajasti uudistu-

vaa terveysalaa, erityisesti 

sairaaloita ja niissä toteutet-

tavia muutosprojekteja sekä 

niihin osallistuvia toimijoita.

Sairaalan muutosprojekte-

ja leimaa jännite yhteistyön, 

kilpailun ja kontrollin välillä. 

Ristiriitaisuuden kokemus-

ta ylläpitivät muun muassa 

raja-aidat ammattiryhmien, 

osastojen sekä eri erikoisalo-

jen välillä, kokemus heikos-

ta muutosjohtamisesta se-

kä projektityöhön liitettyjen 

odotusten heikko toteutumi-

nen käytännössä.

Ratkaisu ongelmaan voi 

löytyä uudenlaisesta johta-

misesta, jossa korostuu muu-

toksessa mukana olevien läs-

näolo sekä rakentava ja ar-

vostava vuorovaikutus.

Väittelijä 
TtM Nina Lunkka, 
Terveyshallintotiede 

yhteydet heli.pyhaluoto@plusmark.fi | 044 033 0429 
Hallituskatu 11 C 38, 90100 OULU | plusmark.fi

ILMOITA POHJANPIIRISSÄ.
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Tule rekkaan kuntotestiin
Henkilökunnalle järjestetään Matka hyvään kuntoon -ter-

veyskuntotestauspäivä elokuussa. 

Kuntoindeksitestit sopivat kaikille, ne tehdään arki-

vaatteissa ja rasittumatta. Mittauksien jälkeen tulokset 

käydään lävitse, miten omaan kuntoon voisi pienillä ar-

jen valinnoilla vaikuttaa. Lisäksi mukaan saa vinkkejä lii-

kuntaan ja terveellisiin ravitsemustottumuksiin.

Käy testaamassa kuntosi testirekassa 14. elokuuta Ou-

luhallin vieressä. Mittausajat ovat aikavälillä 12-18. Mit-

taus kestää 30 minuuttia työntekijää kohti. 

Tapahtumaa suositellaan erityisesti niille yksiköille, 

joissa terveyden edistämisen suunnitelmaan on kirjattu 

kuntotestaukset alku- ja loppuarvioinnin tueksi ja niil-

le, joissa terveyden edistämiseen liittyviä toimia ei ole 

suunniteltu tai ei ole aiemmin toteutettu

Työyhteisöt saavat työyhteisöraportin, johon on koot-

tu tulokset koetun työkyvyn, palautumisen ja kehon 

kuntoindeksin osalta. Työyhteisöraportin perusteella 

työyhteisön on mahdollista kohdistaa toimenpiteitä nii-

hin asioihin, joista sekä työntekijät että työyhteisö hyö-

tyvät eniten. Raportissa työyhteisön tuloksia verrataan 

muihin työikäisiin, joiden tulokset on kirjattu LIKESin 

tietokantaan.

Tapahtuma-
kalenteri

Kuulolla

PE 10.8.  
PPSHP:n henkilökunnan kesäjuhla 
Paikka: Areena Terminaali

TO-PE 13.-14.9.
Finnish Cancer Institute Symposium 
Paikka: Hotelli Lasaretti

LA 15.9.
Ilmoita hankkeesi laatupalkinto-
kilpailuun tähän mennessä. 
Tulokset julkistetaan marraskuussa.

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

Kiitos hyvät ystävät
Olen ollut monenlaisen muistamisen 
(muotokuva, kunniatohtori, sairaalaneuvos, 
eläköityminen) kohteena viimeisten kuukausien 
aikana. Kiitän teitä kaikkia muistamisesta.

Olen nyt  –  viimeinkin  –  jäänyt eläkkeelle; 
nauttimaan ja tekemään, puhaltelemaankin. 
PPSHP on hieno yhteisö. On ollut ilo toimia siinä.

Samalla kiitän yhtymähallinnon väkeä ikimuis-
toisesta läksiäistilaisuudesta. Olette kaikki olleet 
hienoja työtovereita.

Työn iloa ja muutakin iloa kaikille. Nauttikaa 
arvokkaasta tekemisestä isänmaan hyväksi.

HANNU LESKINEN

”Tiesin tää tulee vielä vastaan, eläkepäiville
jään. Yhtäkkiä Kaisu tekee mitä Kaisu haluaa,
vapaa on arkipäivää, nyt se täytyy täyttää”.
Näillä Antti Tuiskun laulun muutetuilla
sanoilla te otitte minut vastaan 8.5.2018 
kun ”poppitaksilla” saavuimme B3:n ovelle.

Aivan ihanat, lämpimät, ikimuistoiset eläkejuhlat
olitte järjestäneet minulle. Kauniit kiitokset
sisätautien poliklinikalle järjestelyistä ja myös
muille medisiinisen alueen pitkäaikaisille 
työkavereille muistamisista.

KAISU HÖGLUND

Kuvassa Kaisun lahjaksi saama ruusukimppu.

Kiitokset

Lastenpsykiatrian 
vastuualue kiittää 
Muhoksen yläkoulun 
oppilaita 
Lastenpsykiatrian vastuualue kiittää 
Muhoksen yläkoulun oppilaita taksvärkki-
päivän lahjoituksesta.  Taksvärkkipäivän 
tuotto käytetään potilaiden iloksi hank-
kimalla leluja ja pelejä heidän käyttöönsä. 
Lahjoituksen kautta välittyy koulunne 
oppilaiden sydämellinen halu yhteiseen 
hyvän tekemiseen ja auttamiseen.  

Lahjoituksen tuoneet Muhoksen yläkoulun oppilaat (ylhäältä oikealta) Janita 

Paasimaa, Heidi Parviainen, Reeta Kalliokoski, opettaja Juho Heikkilä, Oona 

Yrjänäinen ja  Klaus-Fred Tamm. Lahjoituksen vastaanottajat ylärivissä 

Anna-Maija Puusti, Hanna Ebeling ja Jaana Laukkanen

Mitä kuuluu 
– työhyvinvointia 
kartoitetaan

Työterveyslaitos valmistelee maakun-

nille työkalua työhyvinvoinnin strate-

giseen johtamiseen yhteistyössä sosi-

aali- ja terveysministeriön kanssa. Työ-

kalun nimi on Mitä kuuluu ja siihen liit-

tyen tehdään työhyvinvointikartoitus. 

PPSHP:ssa tehdään työhyvinvointikysely 

osana valtakunnallisen kyselyn pilotoin-

tia tulevana syksynä. 

Työkalun luomisen taustalla on sote- 

ja maakuntauudistus, joka tuo organi-

saatiomuutoksia ja uusia toimintatapoja 

sairaanhoitopiireihin. Muutokset haasta-

vat myös henkilökunnan erityisesti alku-

vaiheessa. 

Kartoituksessa kerätään tietoa johta-

misesta ja esimiestyöstä sekä voimava-

roista, jotka liittyvät työtehtäviin ja työn 

järjestämiseen, työyhteisön vuorovaiku-

tukseen ja organisaatioon. Tietoa kerä-

tään myös muutoksista työssä, muutok-

siin sopeutumisesta sekä työn kuormi-

tuksesta.

Mitä kuuluu? -kokonaisuus antaa maa-

kunnalle työhyvinvoinnin tilannekuvan 

ja seurantatietoa. Sen avulla työhyvin-

vointia voi johtaa tietoon perustuen ja 

tulokset ovat maakuntien välillä vertai-

lukelpoisia.



3534 Pohjanpiiri 3/2018  | |  Pohjanpiiri 3/2018 

Pohjanpiiri 3/2018

34 |  Pohjanpiiri 3/2018

Ristikko

Ristikon
ratkaisu Pohjanpiiri 2/2018

Oulun Medikiinteistöt Oy

Meiltä uusi KOTI
Tervetuloa Oulun Medikiinteistöt Oy:n 

vuokra-asuntoihin – tutustu kohteisiimme.

PALVELEMME:
ma–pe klo 8–12, 14–15.45

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

OULUN SUURIN 
PAKOPELIPAIKKA

Pelit yhtä aikaa jopa 70:lle ratkojalle!
Neuvottelutilat
Pelien yhteyteen ruokailut
Anniskeluoikeudet

W W W . E X I T O U L U . F I

P. 08 333 944

www.kastellinapteekki.fi

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

Kattavat aukioloajat
Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Meille on helppo tulla
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.

Apteekkimme edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.

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

PALVELEMME:
ma-la 8–21

su ja pyhät 10–18
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Oulun Keskuspesula Oy   •   Kiviharjuntie 7, 90220 Oulu   •   www.oulunkeskuspesula.fi

Pesulan
väki

toivottaa
kaikille

hyvää kesää.

Lue lisää www.molnlycke.fi
Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300. 
Mölnlycke® ‑tavaramerkit, ‑nimet ja ‑logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care ‑yhtiölle. © 2018. 
Mölnlycke Health Care  AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0431712

Puhdas työpuku 
joka päivä
Kertakäyttöisissä työvaatteissa on korkea 
puhtaustaso, ja puku antaa raikkaan ja 
hygienisen alun jokaiselle päivälle. 
Ei kulumista. Ei tahroja. Ei hajuja. Ei huolta. 
Puku tuntuu iholla erittäin pehmeältä 
ja on mukava päällä. Kertakäyttöinen puku on 
kustannustehokas vaihtoehto ja henkilökun-
nalla on aina oikean kokoiset puvut saatavilla. 

Terveydenhuollon ammattilainen ansaitsee 
puhtaan ja raikkaan työasun joka päivä.  


