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Pää-
kirjoitus

Väestön ikääntyminen, lääketieteen hoitomenetelmien nopea kehitys, väestö-
määrän kasvu sekä erityisvastuualueelta tuleva kysyntä ovat kasvattaneet palvelujen 
käyttöä niin Oulun yliopistollisessa sairaalassa kuin Oulaskankaan aluesairaalassa-
kin. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelikin osaltaan valtuustolle menevän lisätalous-
arvioesityksen, jotta voimme vastata lisääntyneeseen kysyntään, huolehtia riittävän 
nopeasta hoitoon pääsystä ja estää henkilöstön liiallisen kuormittumisen.

Kasvava kysyntä oli myös olennainen syy päivittää uuden yliopistollisen sairaa-
lan rakentamisen pääsuunnitelma. Rakentaminen käynnistyi vasta tänä vuonna, mut-
ta nyt ilman mittavia väistöjä ja mahdollisimman vähän palvelutuotantoa häiriten. 
Merkittävä osa OYS:n henkilöstöstä pääsee uusiin tiloihin vuosina 2022–2023. Koko 
hanke valmistuu vuonna 2027 – alkuperäistä aikataulua aikaisemmin ja edullisem-
min. On ollut ilo seurata työmaan etenemistä, joka nyt näkyy jo konkreettisesti. 
Kiitän kaikkia rakentamisen suunnittelun ja toteuttamisen osapuolia ahkeruudesta, 
sitkeydestä ja sitoutuneisuudesta.

Jatkossa katse on käännettävä entistä enemmän peruspalveluihin. Sairaanhoito-
piiri on aloittanut toiminnallisen hoito- ja palveluketjujen analysointi- ja kehittämis-
työn Oulun kaupungin kanssa ja nyt työ on laajenemassa koskemaan kaikkia jäsen-
kuntia. Ensimmäiset tulokset ovat rohkaisevia: aito sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden integraatio on tietoon perustuvaa asiakas- ja potilaslähtöisten palve-
luiden kehittämistä. Ikään kuin sivutuotteena meille kaikille on kirkastunut yhteisten 
asiakas- ja potilastietojärjestelmien tarve sekä sairaanhoitopiirin oman Esko-potilas-
tietojärjestelmän kyvykkyys ja kehityspotentiaali. Eskon kehittäminen myös perus-
terveydenhuollon tarpeisiin onkin käynnistynyt ja se tulee olemaan osa tulevaisuu-
den maakunnallista ratkaisua.  Saamme olla ylpeitä sairaanhoitopiirissä tehdystä ke-
hitystyöstä, joka nyt Eskon  käytön laajentuessa saa lisää arvostusta osakseen. Sai-
raanhoitopiirin vastuulle on uskottu myös yleisesti sote-tietojärjestelmien kehitys-
työn koordinointi alueellamme.

Julkisen erikoissairaanhoidon kilpailukyvyn sekä OYS-ervan päivystävien sai-
raaloiden toimintaedellytysten turvaamiseksi aloitettiin yhteisen osuuskunta-
muotoisen tuotanto-organisaation valmistelu keväällä 2018. Nyt se on edennyt 
päätöksentekovaiheeseen. Toivottavasti päätökset ovat myönteisiä. Potentiaalisia 
yhteisen tekemisen ja palvelutuotannon kohteita yhteisen osuuskunnan alla on tun-
nistettu runsaasti. 

On ollut tarpeen käynnistää myös sairaanhoitopiirin strategian päivitystyö.  Tuleva 
strategia muuttuu aikaisemmasta ja vaikuttaa moniin asioihin sairaanhoitopiirin 
toiminnassa lähitulevaisuudessa – merkki voimakkaasti toimintaympäristön muutok-
sesta tämäkin.

Valitettavasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistusta ei saatu 
valmiiksi viime vaalikaudella. Toivottavasti aikaisempi valmistelutyö ja kokemukset 
hyödynnetään ja uudistus saadaan nyt läpivietyä hallitulla aikataululla. Huomioon 
on otettava myös yliopistollisten sairaaloiden erityisasema julkisen erikoissairaanhoi-
don palvelutuotannon kivijalkana sekä koulutussairaaloina ja tutkimuksen ja tieteen 
tekemisen yksikköinä.

Nyt sairaanhoitopiirin henkilökunnan on aika nauttia ansaituista vapaista, kukin 
sen mukaan kuin kesälomat  on voitu ajoittaa potilaidemme turvallinen hoito var-
mistaen. Toivotan koko henkilökunnalle ja kaikille sidosryhmillemme lämmintä 
ja rentouttavaa kesää.

Ilkka Luoma
Sairaanhoitopiirin johtaja

Toimintaympäristö 
muuttuu nopeasti
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Onko 
uudistuksessa 
riskejä?

Aina on riski siiloutua, törmätä raja-
pintoihin tai osaoptimoida toimintaa. 
Haastavaa on se, että jos keskitymme 
liikaa sairaalan organisaation uudis-
tamiseen, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon integraatio ja 
erva-yhteistyö saattavat jäädä vähem-
mälle huomiolle. Näin ei saa käydä.

Miten 
uudistus 
etenee? 

Tavoitteena on, että uusi organisaa-
tio olisi käytössä vuoden 2021 alussa. 
Tällöin päätökset pitäisi tehdä jo jou-
lukuussa, koska käyttöönotto vie ai-
nakin vuoden. Uuden organisaation 
on kuitenkin toimittava ennen kuin 
siirrymme uuteen sairaalaan.

Kuka
valmistelee?

Henkilöstö on tulevaisuuden sairaa-
lan suunnittelun kautta antanut ison 
panoksen uudistuksen pohjaksi. Tu-
los- ja vastuualueitten suunnittelussa 
on mukana lääketieteellinen ja hoito-
työn johto, hallitus ja ylimmät virka-
miehet. 

Mallissa olisi PPSHP-taso ja sairaa-
lan taso, joka koostuisi osaamiskes-
kuksista. Sen alla olisivat palveluyk-
siköt. Tällöin osaamiskeskukset voi-
sivat toimia osuuskunnassa, joka 
varmistaisi kehittämistyötä ja erva-
tasoista osaamista. 

Organisaatioon voi syntyä uusi 
hallinnollinen rakenne tukemaan 
keskuksia ja mahdollistamaan osaa-
mispohjaisten toimintojen syntymis-
tä. Tämä rakenne läpäisisi koko joh-
tamisen ketjun.

 
Millaisia 
keskuksia 
on tulossa?

Esimerkiksi sydän- ja neurokeskus
sekä syöpätaudit, hematologia ja pal-
liatiivinen hoito. Lisänä voisivat olla
gastroenterologian, urologian ja syn-
nytysten ja naistentautien muodos-
tama kokonaisuus, lapset, tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet, silmätaudit, 
sisätautien erikoisalat ja keuhkosai-
raudet, pään ja kaulan alueen keskus 
sekä vaskulaarinen keskus, joka yh-
distäisi verisuoni- ja plastiikkakirur-
gian. 

Sairaalassa on jo toiminnallisia 
ryhmittymiä, kuten diabeteskeskus, 
jolla on kumppaneita terveyskeskuk-
sissa. Rakenteellisia keskuksia syntyy 
uuden sairaalan valmistuessa, kun 
vaikkapa sydänpotilaan hoitoketjut 
siirtyvät fyysisestikin lähekkäin. 

Miksi osaamis-
keskuksia 
tarvitaan?

Osaamiskeskus, esimerkiksi sydän-
keskus on asiakkaalle selkeämpi ko-
konaisuus kuin tulosalue. Henkilös-
tölle ja kumppaneille se on erottu-
vampi ja vetovoimaisempi, koska asi-
antuntijat saavat keskittyä siihen, 
minkä parhaiten osaavat.  

Lääketieteelliseen osaamisen ryh-
mittelyyn perustuvat keskukset mah-
dollistavat nykyistä paremman tut-
kimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulu-
tustoiminnan. Toimintamallien vaki-
oimisella ja paremmalla laadunhal-
linnalla voimme parantaa hoidon laa-
tua, tuottavuutta ja vaikuttavuutta, ja 
potilas saa aidosti terveyshyötyä.

Millaisia 
ovat 
vaihtoehdot?

Nykyorganisaatiomme kaipaa ai-
nakin hienovaraista uudistamista. 
Voimme säilyttää tulosalueisiin poh-
jaavan rakenteen ja nostaa siihen mu-
kaan osaamiskeskuksia. Meillä säi-
lyisi sairaanhoitopiirin taso ja sai-
raalan toimialueet kuten operatiivi-
nen tai lapset. Näiden alla olisi kym-
menkunta osaamiskeskusta ja vas-
tuuyksiköt. Toimialueiden rinnalla 
kulkisivat läpileikkaavat palvelut 
tässä ja toisessakin vaihtoehdossa.

Läpileikkaavat palvelut ovat koko 
sairaalalle yhteisiä toimintoja, kuten 
kuvantaminen, patologia, kliininen 
neurofysiologia, kuntoutus, tehohoi-
to, ensihoito, päivystys ja infektioi-
den torjunta.  

Toinen vaihtoehto on radikaalim-
pi. Siinä kääntäisimme koko organi-
saation osaamiseen pohjaavaksi. 

 TEKSTI HANNELE LAMUSUO

Mitä
& miksi

Osaamiskeskukset 
rakenteeseen
Osaamiskeskuksiin pohjaavan organisaation hahmottelu 
etenee osana strategiatyötä. Muutokset perustuvat 
potilas-, asiakas- ja asukaslähtöisyyden parantamiseen. 
Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen avaa uudistusta.
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Vesa Laine
kuka8?

Liikuntafysiologi, fysiatrian poliklinikka

OYS:aan vuonna 2005

Vesa Laineen tietokoneelle syntyy paineantureiden ja 
suurnopeuskameroiden avulla dataa.”Ratkaisevaa on,
tapahtuvatko kävelyssä normaalit vaiheet, näyttääkö
kävely rennolta ja sellaiselta, että lihakset eivät
toimi siinä jotakin vastaan.”
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Työ
& tekijä
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N Vesa Laine on konetekniikan 
diplomi-insinööri, joka opis-

keli liikuntatieteiden maisteriksi ja 
vaihtoi alaa konepajalta terveyden-
huoltoon. Hän kertookin joskus ver-
tailevansa ihmisen kävelyn ja konei-
den kuormitusta, kummassakin päte-
vät fysiikan lait. 

Nykyistä työtään hän pitää mielek-
käänä. ”Entisessä hommassa kone-
pajalla piti ajatella firman osakkeen 
arvoa, mutta tässä työ tulee suoraan 
ihmisten avuksi.”

OYS:n ainoa liikuntafysiologi Ve-
sa Laine tekee kävelyanalyyseja, ta-
sapainomittauksia ja voimamittauk-
sia fysiatrin tai ortopedin lähettämil-
le potilaille, joilla esimerkiksi polvi, 
lonkka, jalkaterä tai akillesjänne on 
kipeänä. Taustalla voi olla leikkauk-
sen jälkitila. 

”Kun kivun syy ei selviä kliinisesti tai 
radiologisesti, niin hänet lähetetään 
minulle.”

Laineen mielestä työn paras puoli 
on nähdä, miten pienilläkin muutok-
silla ja harjoittelulla potilas voi saa-
da korjatuksi alaraajan haitallisen 
kuormituksen ja jopa leikkaus voi-
daan välttää. Potilas on saattanut en-
nen liikuntafysiologin vastaanottoa 
kiertää useassa paikassa tuloksetta.

Vaivojen syynä voi olla aivan vä-
häinen virheasento tai vääränlainen 
kuormitus. 

”Jotkut lihakset toimivat yliaktiivi-
sesti ja estävät toisten lihasten nor-
maalia toimintaa. Ei siis tarvitse har-
joittaa voimaa tai liikkuvuutta, vaan
tietyt lihakset pitäisi osata rentout-
taa oikeassa vaiheessa, jotta ne salli-
vat normaaliliikkeen.”

Virheitä on kaikilla
Vesa Laine sanoo, että useimmilla 
ihmisillä on joitakin virheellisiä ta-
poja kuormittaa alaraajojaan. Tapa 
reagoida kuormitukseen on kuiten-
kin yksilöllinen. 

Syväanalyysi 
kävelystä

Kun alaraajan kipujen syy ei muuten selviä, 
potilas lähetetään liikuntafysiologi Vesa 
Laineen vastaanotolle mittauksiin. 

”Jollekin joku haittakuormitus ei 
vielä tuota kipua, mutta urheilijalle 
tilanne voi olla hankala.”

Vastaanotolla potilas kävelee pai-
neanturilevyllä, joka syöttää jalka-
terän kuormitusdataa tietokoneelle 
samalla kun paineanturimittauksen 
kanssa synkronoidut suurnopeus-
kamerat kuvaavat kävelyä.

Itse tutkimus haastatteluineen kes-
tää noin tunnin, mutta tulosten analy-
sointi vie pitempään. Datan pohjalta 
syntyy sivu tekstiä ja 10 sivua tulosten 
raporttia.

Laine pitää myös luentoja, osallis-
tuu tutkimustyöhön ja ohjaa potilai-
ta joko yksin tai yhdessä fysiatrin, 
fysioterapeutin tai jalkaterapeutin 
kanssa. Toisinaan ohjataan jatkote-
rapiaa antavaa fysioterapeuttia.

”Kävely- ja jalka-asioihin perehty-
neitä lääkäreitä ja fysioterapeutteja 
on vähän.”

Tervettä epäilyä
Liikuntafysiologin työ on ongelman-
ratkaisua. Jalkaongelmien pääsyy ei 
välttämättä ole se seikka, joka poti-
laan kävelyssä ensimmäisenä kiinnit-
tää huomiota. 

Vesa Laine haluaa tutkia potilai-
ta ilman ennakkokäsityksiä. Heti mit-
tauksen jälkeen hän ei kommentoi
tuloksia potilaalle, jotta tämä ei al-
kaisi itse muuttamaan kävelyään. 
Mittausdatan analysointia aloitta-
essaan hän ei katso, mikä vaiva on ky-
seessä. Vasta tehtyään ensin havain-
toja sekä suurnopeusvideoista että 
paineanturimittaustiedosta hän miet-
tii, voisivatko havaitut virheet käve-
lyssä liittyä kyseiseen vaivaan.

”Katson analyysiä eri päivänä vielä 
uusin silmin, jotta en ala nähdä sa-
manlaista vaivaa kaikilla ihmisillä. 
On hyvä välillä epäillä itseään ja ky-
syä, kiinnitänkö nyt huomiota oikei-
siin asioihin.”
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Ovi auki 
yhteistyölle
Pohjois-Pohjanmaan kuntia toivotaan mukaan 
rakentamaan sujuvaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon 
ja perusterveydenhuollon välille. Alueen sote-organisaatioissa 
kehitystyö kiinnostaa.

O ulun kaupungin ja PPSHP:n 
kesken peruspalveluiden ja 

erikoissairaanhoidon toiminnallis-
ta yhteistyötä on kehitetty viime syk-
systä asti. Työ on aloitettu 75 vuotta 
täyttäneistä. 

Ensimmäisistä käytännön toimista 
on sovittu ja niitä on aloitettu keväällä 
2019.

Samaan aikaan PPSHP on vienyt 
maakuntaan viestiä siitä, että se halu-
aa sitoutua kaikkia jäsenkuntia kos-
kevaan hoito- ja palveluketjujen ke-
hittämiseen. 

”Nyt alkaa vaihe kaksi, jossa osallis-
tamme muutkin PPSHP:n jäsenkun-
nat kehittämiseen vapaaehtoisuuteen 
perustuen. Alueella toimii lähes 20 
soteorganisaatiota”, sanoo PPSHP:n 
johtaja Ilkka Luoma.

Kunnissa hanke herättää kiinnos-
tusta. Muun muassa Kempeleen kun-
nanjohtaja Tuomas Lohi ja Kuusa-
mon kunnanjohtaja Jouko Man-
ninen näkevät yhteistyön hyvänä 
mahdollisuutena. 

”Olemme viestineet, että olemme 
valmiita kaikenlaiseen kehittämistyö-

hön”, toteaa Manninen. 
”Kuusamossa erityispiirteenä on 

määräaikainen sopimus paikallises-
ta erikoissairaanhoidosta yksityisen 
palveluntuottajan kanssa.” 

Kempeleessä puolestaan yli 65-
vuotiaiden määrä on tuplaantumassa 
tulevien kuuden vuoden aikana. 

”Integraatiohanke on oikea ratkaisu, 
koska asia on tulossa meidän näppei-
himme pian ja näkyy kustannusten 
kasvuna”, Lohi sanoo. 

Hän pitää hyvänä sitä, että kyse on 
nimenomaan tiedolla johtamisesta ja 
sisällöllisestä kehittämisestä uusien 
hallintorakenteiden luomisen sijaan.

Ilkka Luoman sanojen mukaan ta-
voitteena on arjen integraatio, toi-
minnallinen yhteistyö. Yksi sen osa 
on tehokas tiedonkulku.

”Yhteinen potilastietojärjestelmä 
on keskeinen integraation elementti 
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Tieto kulkee sujuvasti

Yhteinen 
Esko-potilas-
tietojärjestelmä. 

Selkeät yhteiset 
toimintamallit 
päivystysajalle 
ja kotiutukseen.

ja se tehostaisi toimintaa esimerkiksi 
ensihoidossa. Myös ensihoitoon ulot-
tuvan potilastietojärjestelmän avulla 
ensihoidon henkilökunta tietäisi hel-
pommin, millaista potilasta hoidetaan, 
millaista hoitoa hän on aikaisemmin 
saanut ja minkä palvelujen piirissä 
hän on.”

Taustalla kuormittuminen
Toiminnallinen yhteistyö on Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 
nähty välttämättömäksi, koska eri-
koissairaanhoidon palveluiden ky-
syntä ja käyttö kasvavat ja muun mu-
assa vuodeosastot, ensihoito ja päi-
vystys kuormittuvat. Tieto potilaan 
oman terveyskeskuksen ja OYS:n 
välillä ei kulje sujuvasti.

”Iäkkään väestön osuus kasvaa lähi-
tulevaisuudessa nopeasti. Ilman toi-
mivia hoito- ja palveluketjuja ja pe-
ruspalvelujen vahvistamista tulevai-
suuden haasteista ei selvitä”, sanoo 
Ilkka Luoma. 

Oulun kaupungin ja PPSHP:n yh-
teistyö lähtee tiedolla johtamisesta. 
Se tarkoittaa, että päätöksenteon 
pohjaksi tuodaan analysoitua dataa
palvelujärjestelmän käytöstä. THL:
ltä saadun tutkimusluvan pohjalta 
selvitettiin, mitä perustason sote-
palveluita, ensihoidon palveluita ja 
erikoissairaanhoidon palveluita yli 
75-vuotiaat käyttivät. 

Seuraavaksi paneudutaan mielen-

terveys- ja päihdeasiakkaisiin, joiden 
tietojen analysointi on käynnissä. 
Lasten ja nuorten hoitoketjua aletaan 
tarkastella tulevana syksynä. 

Miten tiedot kerätään?
Myös maakunnassa hoitoketjujen 
kehittäminen tarvitsee pohjakseen 
tietoja palveluiden käytöstä. Hallin-
toylihoitaja Pirjo Lukkarila sanoo, 
että yksi ratkaistava kysymys on tie-
tojen keräämisen tapa.

”Jos lähdetään samalla tavalla liik-
keelle kuin Oulun kaupungin kanssa, 
tarvittaisiin erillinen THL:n lupa. 
Haluammeko lähteä henkilötunnus-
tasolla vai jotenkin kevyemmin yh-
distämään olemassa olevia tietoja?” 

Lukkarila sanoo, että vaihtoehtona 
saattaisi olla esimerkiksi erikoissai-
raanhoidon kuntalaskutus- tiedon ja 
kuntien toimintatietojen sekä sosiaa-
li- ja terveydenhuollon tietojen poh-
jalta tapahtuva selvitys omana ja osit-

Päätöksenteon 
pohjaksi tuodaan 
analysoitua tietoa 

palveluiden 
käytöstä.

tain ulkopuolisen konsultin työnä. 
Oulussa yli 75-vuotiaiden potilai-

den analyysituloksista selvisi, että 
erityisesti kotona asuvia potilaita oh-
jautuu päivystykseen epäspesifeillä 
diagnooseilla kuten huimaus, huono 
olo tai sydämentykytys.

”Yleinen malli on se, että soitetaan 
ambulanssi, joka vie potilaan päivys-
tykseen. Silloin peli on jo tavallaan 
menetetty, koska helpoin tie on lait-
taa potilas päivystyksestä jatkosel-
vittelyyn kaupunginsairaalaan. Sil-
loin ollaan jo niissä raskaissa palve-
luissa”, Lukkarila sanoo. 

Pahimmillaan tästä alkaa kierre, 
jossa potilas ”kulkee” kaupunginsai-
raalan ja OYS:n osastojen väliä. 

”Palvelut pitäisi saada mahdollisim-
man lähelle ikäihmistä, ja kun apua 
tarvitaan, asiat tulisi saada kerralla 
kuntoon niin, että häntä ei lähetetä 
paikasta toiseen.”

Kiinnostus herännyt
Integraatio nähdään tarpeelliseksi 
niin Raahen hyvinvointikuntayhty-
mässä, Oulunkaaren alueella kuin 
Kallion kuntayhtymässäkin. 

Raahessa on omia erikoissairaan-
hoidon palveluita ja oma päivystys, 
mutta kuntayhtymän johtaja Hannu 
Kallungin mielestä tiivistä yhteistyö-
tä tarvitaan silti, jotta esimerkiksi 
OYS:ssa hoidossa oleva potilas siir-
tyisi mahdollisimman nopeasti Raa-
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Esko-potilastietojärjestelmään 
odotetaan perusterveydenhuol-
toon sopivaa versiota. Tämä nou-
si esille usean haastateltavan 
kommentissa, kun näkemyksiä 
kysyttiin Oulunkaaren alueelta, 
Kempeleestä, Raahesta ja Kalli-
osta. 

Näin asiaa pohti Kuusamon
kaupunginjohtaja Jouko Man-
ninen: ”Tietojärjestelmien ke-
hittämistyössä olemme nytkin 
mukana. Nykyinen tilanne on 
hankala, kun erikoissairaanhoi-
dolla, perusterveydenhuollolla 
ja sosiaalipalveluilla on omat 
tietojärjestelmänsä.”

heen. Yhteinen intressi on myös 
saada potilaille apua mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa, jolloin 
ei tarvita raskaita palveluja. 

Raahessa keskeisiksi kysymyksik-
si Kallunki nostaa ikääntyneiden li-
säksi mielenterveyspalvelut sekä las-
ten ja perheiden psykiatriset palvelut. 

”Alueelle tarvitaan lastenpsykiatri-
an konsultaatioita niin, että Ouluun 
lähtö ei olisi ainoa ratkaisu.”

Tiedolla johtamista
Oulunkaari vastaa Simon, Iin, Pudas-
järven, Utajärven ja Vaalan kuntien 
lakisääteisistä sosiaali- ja terveys-
palveluista. Kuntayhtymän johtaja 
Leena Pimperi-Koivisto pitää inte-
graatiota tarpeellisena. 

”Meillä on erityiskysymyksenä pit-
kät etäisyydet ja lisäksi korkea sai-
rastavuus ja ikääntyvä väestö. Eri-
koissairaanhoidon asiakaskohtai-
set kustannukset ovat korkeat.” 

Tietojohtaminen on Oulunkaaren
alueella tuttua. Pimperi-Koivisto sa-
nookin, että Oulunkaarella on tähän 
osaamista, jota voidaan hyödyntää 
myös integraatiohankkeessa. 

Oulunkaaren alueella perustason 
palveluita on kehitetty ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyö toimii jo 
nyt. 

Eskoa 
odotetaan

Potilaan asiat pyritään 
hoitamaan kerralla kuntoon. 
Ei lähettämistä paikasta 
toiseen, vaan hoidetaan 
siellä missä asiakas on.

Hoito- ja palveluketjut 
toimiviksi

Annetaan ajoissa 
kevyet palvelut, 
ehkäistään ennalta 
vaivan paheneminen 
ja raskaat palvelut.

”Terveysasemilla on mahdollisim-
man paljon kokeneita yleislääketie-
teen erikoislääkäreitä, jolloin väes-
töä voidaan pitkälle hoitaa itse.”

Kallion peruspalvelujen kuntayh-
tymä vastaa Alavieskan, Ylivieskan,
Sievin ja Nivalan palveluista. Kunta-
yhtymän vt. johtaja Urho Möller pi-
tää tervetulleena tiedolla johtami-
seen perustuvaa kehittämistä: ”Ilman 
muuta olemme kiinnostuneita tästä.” 

Kallion kuntayhtymä käyttää Oulas-
kankaan sairaalan yhteispäivystystä, 
ja Möller pitää kiinnostavana tietää, 
miten Oulaskankaan yhteispäivys-
tyksen ja Kallion palveluiden välillä 
palveluketju toimii.

”Meillä päivystyksen käyttö ei ko-
rostu sillä tavalla kuin Oulussa, kos-
ka etäisyys jo karsii käyntejä. Meillä 
tukeudutaan ennemmin normaaliin 
vastaanottotoimintaan.”

Seuraavaksi 
paneudutaan 

mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaisiin.
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Käytännön toimia 
Oulun kaupungin ja 

PPSHP:n kesken

Hoito- ja palveluketjut 
toimiviksi

Esko-potilastietojärjestelmää 
muokataan sopivaksi myös pe-
rusterveydenhuoltoon, jolloin eri-
koissairaanhoidon ja terveyskes-
kuksen välillä tieto potilaan tilan-
teesta, lääkityksestä ja tutkimuk-
sista kulkee ajantasaisesti. Val-
mista odotetaan vuonna 2020.

Yhden kontaktin yhteys iäkkäille. Toiminta 
on alkanut vaiheittain toukokuussa. Yhdestä yh-
teyskeskuksesta tavoittaa sairaanhoitajan sekä 
liikkuvan sairaanhoitajan. Yhteyssairaanhoitajal-
le voivat soittaa omaishoitajat, kotihoidon henki-
lökunta ja potilaat itse. Hoitaja pitää yhteyttä en-
sihoitoon, yhteispäivystykseen sekä OYS:n ja 
Oulun kaupunginsairaalan osastoihin. Iltavuo-
rossa ja viikonloppuisin hoitaja toimii Oulun 
seudun yhteispäivystyksessä. 

Liikkuva sairaanhoitaja käy potilaan kotona, 
hänellä on mahdollisuus vierianalytiikkaan ja 
mahdollisuus konsultoida geriatria. Potilaalle 
tehdään ajantasainen hoito- ja palvelusuunni-
telma. 

Kotikuntoutusta annetaan yli 65-vuotiaille 
sairaalasta kotiutuville, tavoitteena parempi toi-
mintakyky. Kotiutuvasta potilaasta kerrotaan 
kotihoidon sairaanhoitajalle, potilas saa moni-
ammatillisen arvion kuntoutustarpeestaan mah-
dollisimman nopeasti ja hänelle aloitetaan tar-
peen mukainen kotikuntoutus seurantoineen. 
Toiminta alkaa syksyllä 2019 ja on käynnissä jo 
muun muassa Kiimingissä ja Haukiputaalla.

Yli 65-vuotiaille tehdään hyvin-
vointiarviot, joissa pyritään tun-
nistamaan varhaisessa vaiheessa 
riskiasiakkaat, kuten muistisairaat, 
päihdeongelmaiset ja masentuneet. 
Toiminta alkaa vuonna 2020.

Vuodeosastolla tehdään potilais-
ta asiakassegmentointi, joka on 
OYS:ssa jo käytössä ja Oulun kaupun-
ginsairaalassa periaatetasolla sovittu. 
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Oulaskankaan sairaalassa kipe-
ät ajat ovat takana ja sairaalan 

henkilöstö kehittää toimintaa moti-
voituneena. Entisen synnytysosaston 
tiloja on otettu kasvavan toiminnan 
käyttöön.

Oulaskankaan tulosalueen johtaja 
Asko Rantalan mukaan peruskysyn-
tä on hyvä ja sairaalalla on väestön 
vahva tuki. Oulaskangas vastaa 119 000 
asukkaan erikoissairaanhoidosta ja 
perusterveydenhuollon virka-ajan 
ulkopuolisesta päivystyksestä ete-
läisissä kunnissa ja kuntayhtymissä. 

”Olemme OYS:n etäpiste, jolla on sa-
mat laatu- ja toimintakriteerit kuin 
yliopistollisessa sairaalassa. Olem-
me pärjänneet erinomaisesti asiakas-
tyytyväisyysvertailuissa, ja pystym-
me vastaamaan laajalle hajautuneen
väestön hoidontarpeeseen yhteis-
työssä alueen terveyskeskusten ja 
OYS:n kanssa”, Asko Rantala toteaa. 

Myös päivystävien psykiatristen 

Eteläinen 
OYS-yksikkö 
matkaa eteenpäin

Oulaskankaan sairaalassa katse on suunnattu 
tulevaisuuteen. Menetettyä ei jääty murehtimaan.

sairaanhoitajien työ on koettu merkit-
täväksi paitsi päivystyksessä myös 
sairaalan muissa yksiköissä.

900 leikkausta lisää
Oulaskankaan leikkausten vuosittai-
nen määrä kasvaa 900:llä, kun peh-
mytkudoskirurgia siirtyy Raahesta 
Oulaisiin. ”Syksystä alkaen tyrä- ja 
sappikirurgia palaavat takaisin sai-
raalaan”, ylilääkäri Aarno Partanen 
kertoo.

Oulaskankaalla tehtiin viime vuon-
na noin 2 500 leikkausta, joista teko-
nivelkirurgiaa oli yli 800. Tekoni-
velleikkauksia sairaalassa on tehty 
pitkään koko sairaanhoitopiirin alu-
eelta tuleville potilaille.  

Leikkausten kasvun tarpeisiin Raa-
hesta siirtyy neljä hoitajaa ja yksi a-
nestesialääkäri. OYS:n gastrokirurgit 
tekevät uudet leikkaukset. 

”Leikkaussalikapasiteettikin riittää, 
kun otamme viidennen salin uudel-

leen käyttöön syksyllä.”
Oulaskankaalla leikkausten infek-

tioiden torjunta on valtakunnan kär-
keä. Tekonivelleikkauksissa infekti-
oita oli viime vuonna reilu yksi pro-
senttia. Muissa leikkauksissa luvut 
ovat jääneet alla kahteen prosenttiin.

Välinehuollolle valmistuvat uudet 
tilat syksyllä: näin välinehuolto pystyy 
sujuvasti vastaamaan kasvavaan pal-
veluntarpeeseen. Keuhkojen, virtsa-
rakon, mahalaukun ja paksusuolen 
tähystykset siirtyvät synnytyssalien 
paikalle elokuusta alkaen. 

Keskitettyihin tiloihin
Äitiys- ja naistentautien poliklinikka 
sekä lasten ja nuorten poliklinikka, 
jonka tiloissa vieripoliklinikka toimii, 
ovat muuttaneet lähekkäin synnytys-
osaston tiloihin. 

Päiväsairaalan toiminnasta keuhko-
jen, virtsarakon, mahalaukun ja pak-
susuolen tähystykset sekä lääketipu-
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Eteläinen 
OYS-yksikkö 
matkaa eteenpäin

tukset siirtyvät synnytyssalien paikal-
le elokuusta alkaen. Tarvittaessa poti-
laan CT-kuvausta edeltävä nestey-
tys  ja esimerkiksi maksabiopsian tai 
pleurapunktion jälkeinen seuranta 
tapahtuvat jatkossakin päiväkirur-
gian tiloissa.

”Olemme positiivisin ajatuksin mat-
kalla tulevaisuuteen. Vieripoliklinik-
ka toimii hyvin entiseen tapaan, mut-
ta sen osalta olemme tietysti lähettä-
vien synnytyssairaaloiden varassa”, 
ylihoitaja Ira Karvonen selvittää.

”Pystymme lisäksi hoitamaan äitien 
ja vauvojen laboratoriopalvelut syn-
nytyssairaaloiden lähetteellä.”

Päivystysprosessit kehittyvät
Yhteispäivystyksen ylilääkäri Anu 
Tuomikoski kertoo, että päivystyk-
sen prosessit kehittyvät yhä asiakas-
lähtöisemmiksi. ”Toiminta on shokki-
uutisten jälkeen saatu rullaamaan. 
Päivystyksessä työskentelee kätilö 

Kirurgian osasto 2 ja poliklinikka
Sisätautien ja keuhkosairauksien 
osasto 3 ja poliklinikat
Dialyysiyksikkö
Korva-, nenä- ja kurkkupoliklinikka
Äitiys- ja naistentautien poliklinikka
Lastentautien -ja vieripoliklinikka
Leikkausosasto
Päiväkirurgia
Röntgen
Päiväsairaala 
Yhteispäivystys
Fysioterapia
NordLab toimii 24/7
Psykiatrinen avo-osasto 76

Oulaskankaan 
sairaalassa on

myös viikonloppuisin. Olemme saa-
neet uutta synnytysvälineistöä ja vas-
tasyntyneen virvoitusvälineitä yhteis-
päivystykseen.”

Tuomikosken mukaan päivystys-
toimintaa tarkastellaan jatkuvasti ja 
prosesseja kehitetään sujuvammaksi. 
Jatkuvan kehittämisen tarve lähtee 
muun muassa siitä, että monisairai-
den, iäkkäämpien ja vaativampaa hoi-
toa tarvitsevien osuus kasvaa.  

”Röntgenpalvelujen saatavuus meil-
lä vaihtelee.”

Osasto 76 toimii täysillä
Oulaisten psykiatrinen yksikkö, avo-
osasto 76 on kahden vuoden aikana 
saatu toimivaksi. Tänä vuonna toi-
minta on ollut plussalla eikä tyhjä-
käyntiä ole ollut. ”Vastaamme hyvin 
osaltamme Kala- ja Pyhäjokiseudun 
mielenterveyspalvelujen tarpeeseen”, 
vs. osastonhoitaja Markku Sam-
malkangas toteaa. 

Osaston kapasiteetti on käytössä 
ja polikliiniseen työhön on pystytty 
vastaamaan. ”Esimerkiksi seksuaali-
terapeutti on työllistynyt päätoimi-
sesti. Loppukesästä saamme polik-
liiniseen työhön lisätilaa, lääkäreille 
työtilan, keskusteluhuoneen ja päivä-
potilaille lepohuoneen.”

Oulaisten yksikköön kuuluvan Yli-
vieskan nuorisopsykiatrisen tukita-
lon toiminta on myös vakiintunutta.

Oulaskankaan 
yhteispäivystyksessä 
toimintaa kehitetään 
muuttuvan toiminta-
ympäristön mukaiseksi.

Johanna Paavolan kaksiviikkoinen tytär 
kävi vieripoliklinikalla tarkastuksessa.

Petra Ukonsaari ohjaa Pudasjärveltä 
tulleen Liisa Vuorman leikkaukseen.
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Muutosta 
tekemässä

Sosiaali- ja terveysalan koulutustapahtuma 
TERVE-SOS pureutui monipuolisesti muuttuvaan 
maailmaan ja sen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 
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K aksipäiväiseen tapahtumaan 
Oulun kaupunginteatterissa ko-

koontui yli 800 sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilaista, järjestöjen
 ja yritysten edustajia sekä päättäjiä.

Tapahtuma tarjosi erinomaisen 
areenan yhteisille keskusteluille, ver-
kottumiselle ja ihmisten kohtaami-
selle. Puheenvuoroissa toistui yksi 
viesti: On oltava muutoksessa muka-
na ja sitä tekemässä. Toimitus kokosi 
muutamia ajatuksia tapahtumasta.  

TERVE-SOS-tapahtuman järjestivät 
PPSHP, Oulun kaupunki ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos.

”Tarvitsemme uudenlaista tietoa ja 
osaamisen päivittämistä. Meidän 
on kyettävä tunnistamaan heikkoja 
signaaleja tulevaisuudesta. Ennen 
kaikkea meidän on oltava muutosta 
tekemässä yhdessä. Monitieteisyys ja 
monialaisuus on pian paljon muuta-
kin kuin mitä nyt ajattelemme.”

Markku Tervahauta, 
THL, pääjohtaja

”Minua voi kuvata integraatiousko-
vaiseksi. Parasta mitä voin sairaan-
hoitopiirin johtajana tehdä, on pitää 
ääntä perusterveydenhuollon, erikois-
sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen 
puolesta. Kun opimme ajattelemaan, 
että olemme yhteisellä asialla ja keski-
näinen kunnioituksemme on kohdal-
laan, osaamisellamme ja yhteistyöllä 
syntyy järkeviä ja kestäviä uusia 
ratkaisuja.”

Ilkka Luoma, 
PPSHP, johtaja
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Sairaanhoitopiirin, yliopiston, Oulun kaupungin ja lääkeyhtiö 
Rochen yhteistyö syvenee. Innovaatiotoiminnan, kliinisen tutkimuk-
sen ja koulutuksen lisäämiseen ja syventämiseen suunnattu, kolme-
vuotinen yhteistyön puitesopimus allekirjoitettiin TERVE-SOS 

-tapahtuman yhteydessä.
Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen toteaa, että kyseessä on 

merkittävä pääavaus, jolla luodaan lisäpohjaa sairaanhoitopiirin tut-
kimus-, kehitys- ja innovaatiotyön käytännön toimintaan. ”Olemme 
hioneet sopimusta pitkään ja tunnistaneet jo sopimuksen suunnit-
teluvaiheessa konkreettisia yhteistyön mahdollisuuksia esimerkiksi 
Biopankki Borealiksen ja Syöpäkeskuksen näkökulmasta. ”

Kyseessä on ensimmäinen suuren yhtiön tekemä sopimus niin 
ikään merkittävän OuluHealthin ekosysteemin kanssa. ”Sopimus 
tukee myös pian uudistuvaa sairaanhoitopiirin strategiaamme, jonka 
tavoitteena on löytää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaamme 
kumppanuuksia edistääksemme terveyttä ja hyvinvointia”, Korpe-
lainen toteaa.

Uusi avaus 
tutkimukselle 
ja koulutukselle

”Meidän on oltava tekemässä ja joh-
tamassa muutosta. Parasta kariutu-
neessa sotessa oli alueiden vuoro-
puhelu sekä valtion ja maakuntien 
välinen vuorovaikutteisuus. Meidän 
on yhä parannettava osallistavaa ja
osallistuvaa tiedolla johtamista. Maa-
kuntien muutosjohtajien viesti soten 
jälkeen on ollut selkeä: palveluja on 
yhteensovitettava, yhdenvertaisuus 
on taattava sekä digi-palvelujen ja 
ict-ratkaisujen kehittämistä on jatket-
tava.”

Sinikka Salo, 
muutosjohtaja, sosiaali- 
ja terveysministeriö

Esko-potilastietojärjestel-
mä kiinnosti messuväkeä. 
Eskoa esittelivät Hannele 
Lindeman (vas), Ira Rytkönen,
Jukka Rantanen, Jarkko 
Saarikettu ja Eila Erkkilä.

Puitesopimuksen yhteistyöstä 
allekirjoittivat professori 
Taina Pihlajaniemi (vas.) 
Oulun yliopistosta, johtaja 
Ilkka Luoma, kehittämisjoh-
taja Sirkka-Liisa Olli Oulun 
kaupungilta, lääketieteelli-
nen johtaja Anssi Linnankivi 
Rochesta ja dekaani Anne 
Remes Oulun yliopistosta.
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Tanja Tiainen

PPSHP:n hallituksen varapuheenjohtaja

Dialyysissa 
kaikki tuttuja
Anne Hernekoski tuntee munuaisosaston 
hoitajat ja monet potilaistakin pitkältä ajalta. 
”Parasta täällä on rento tunnelma”, hän sanoo.

A nne Hernekoski lepää vuo-
teella ja katsoo televisiota sa-

malla, kun hänen vasempaan käsi-
varteensa on pistetty neulat, joihin 
kiinnitetyt letkut kuljettavat verta 
dialyysilaitteeseen. Hän käy OYS:n 
munuaisosastolla hemodialyysis-
sa kolme kertaa viikossa. Laite te-
kee sen, mitä hänen munuaisensa ei 
enää oikein tee eli puhdistaa veren 
kuona-aineista. Munuaisten vajaa-
toimintaa hän on sairastanut 90-lu-
vun alkupuolelta asti.

”Minulla todettiin työpaikan lää-
kärintarkastuksessa munuaisten va-
jaatoiminta, jonka syynä oli munu-
aiskerästen tulehdus.”

Hänelle on tehty kaksi munuais-
siirtoa 90-luvulla. Ensimmäisen siir-
ron jälkeen munuainen toimi vain 
kaksi vuotta, mutta toinen kerta on-
nistui paremmin ja munuainen kesti 
pitkään. Anne Hernekoski on nyt 
käynyt dialyysissa kolme vuotta. 

Hän on tyytyväinen munuaisosas-
tolla saamaansa hoitoon. 

”Täällä potilasta kohdellaan ihmi-
senä, ei vain tapauksena. Se vaikuttaa 
kaikkein eniten. Munuaisosastolla 
on hoitajia, jotka olen tuntenut 90-
luvun alusta asti, joten kyllä me jutte-

lemme paljon muutakin kuin vain sai-
rauden hoitoon liittyvää asiaa.”

Hoidon lääketieteellinenkin puoli 
toimii hyvin. Kysymyksiin saa aina 
vastauksia hoitajilta, ja lääkäriin 
saa tarvittaessa kontaktin. Dialyysin
aloituksen tekee entistä miellyttä-
vämmäksi ultraäänilaite, jonka an-
siosta suonen pistoskohta löytyy 
helpommin. 

”Myös uusi dialyysilaite on tehokas, 
laboratoriokokeissa veriarvot ovat 
parantuneet.”

Lukemista ja juttelua
Neljä tuntia kerrallaan kolme ker-
taa viikossa on pitkä aika. Anne tuo 
oman tabletin, josta hän lukee lehtiä 
ja katsoo elokuvia. Myös televisio on 
auki. Hän sanoo, että kelloa ei kan-
nata tuijottaa, silloin aika kävisi pit-
käksi.

Myös vieruskavereiden kanssa tu-
lee juteltua. 

”Tiistaisin ja torstaisin täällä käy 
vakioporukka, joten hekin tulevat
tutuiksi. Parasta täällä on rento tun-
nelma.”

Dialyysissa käyntiä Anne ei juuri 
huomaa voinnissaan. Pois lähties-
sä ei heikota, mutta olo ei ole myös-

Dialyysihoidossa aika kuluu 
televisiota katsellen, lukien ja
vierustovereiden kanssa jutel-
len, kertoo Anne Hernekoski.

kään virkeämpi kuin ennen hoitoa, 
sillä munuaisten vajaatoimintaan 
liittyy jatkuva väsymys, joka hanka-
loittaa elämää. 

Munuaisen toiminnan heikkene-
mistä ei välttämättä heti omasta jak-
samisestaan havaitse. Muutos tode-
taan muun muassa verenpaineen nou-
susta sekä laboratoriotuloksista. 

Dialyysin lisäksi sairautta hoide-
taan ruokavaliolla sekä lääkkeillä. 
Anne kehuu munuaispotilaille järjes-
tettyjä sopeutumisvalmennuskurs-
seja. 

”Niissä tuli aina uutta oppia, ja ver-
taistuki on aivan parasta.”

Kohentamisen varaa hän näkee 
osaston tiloissa, jotka aikanaan me-
nevätkin uusiksi sairaalarakentami-
sen myötä. 

”Toivoisin, että siellä otettaisiin 
suunnitelmissa potilaiden ja hen-
kilökunnan toiveet huomioon, jot-
ta tiloista tulisi käytännölliset. Esi-
merkiksi tähän äänimaailmaan kai-
paa rauhoittamista, nyt on aika levo-
tonta.”

Hyvässä
hoidossa

Juttusarjassa potilaat tai läheiset
kertovat kokemuksistaan sairaalassa. 
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Myös mielenterveyspalvelut ovat 
osa kokonaisvaltaista terveyden-
huoltoa. Suomalaisten mielenter-
veydessä ei ole nähtävissä positii-
vista kehitystä, vaan ongelmat lisään-
tyvät. Joka neljäs sairauslomapäivä 
johtuu mielenterveyden ongelmista 
ja puolet työkyvyttömyyseläkkeistä 
on mielenterveysperusteisia. Jokai-
nen puolue on allekirjoittanut tera-
piatakuu -kansalaisaloitteen, joka 
takaa nopean pääsyn hoidolliseen 
psykoterapiaan tai muuhun psyko-
sosiaaliseen hoitoon ensimmäisen
terveyskeskuskäynnin jälkeen. Psy-
kiatriapula on myös ratkaistava – 
ratkaisuna ei voi olla psykiatristen o-
sastojen/yksiköiden vähentäminen. 

Myös minä toivon, että Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä 
saa maailman parhainta terveyden-
huoltoa ja siellä työskentelevät maail-
man parhaat osaavat ja hyvinvoivat 
ammattilaiset. 

Meillä päättäjillä on mahdollisuus 
vaikuttaa tämän tavoitteen toteutu-
miseen. 

Tanja Tiainen

PPSHP:n hallituksen varapuheenjohtaja

Maailman paras 
terveydenhuolto

Päättäjän
paikalta

T ahdotko sinä maailman par-
haita terveydenhuollon palve-

luja? Kukaan ei vastaa vakavan sai-
rauden kohdatessa, että kyllä minul-
le vähempi riittää. Suomalaiset ovat 
tyytyväisiä terveydenhuoltoon, kun 
hoitoon pääsevät. Pitkät jonot ja vai-
kea pääsy palveluiden piiriin koetaan 
epäkohdaksi. 

Hallitusneuvotteluissa on linjattu, 
että 18 itsehallinnollista aluetta vas-
taavat sote-palveluiden järjestämi-
sestä ja tuottamisesta. Yksityinen ja 
kolmas sektori täydentävät julkista 
tuotantoa. Kun sote-valmistelu jatkuu, 
on aika palata sote-uudistuksen alku-
juurille, jonka keskiössä on ihminen, 
toimivat hoitoketjut, palveluiden 
saatavuus, päällekkäisyyksien poista-
minen ja koulutuksen ja tutkimuksen 
riittävä resursointi. 

On aika puhua myös sosiaalipal-
velujen kuten lastensuojelun järjes-
tämisestä, jotka tipahtivat viime 
kaudella valmistelusta jo alkumet-
reillä. Sote-uudistusta puoltavat ny-
kyjärjestelmän moninaiset haasteet. 
Palveluihin pääsyn lisäksi henkilös-

tön saatavuus on alueittain vaikeaa, 
ja erikoisaloilla kuten psykiatriassa 
on vaikeuksia saada riittävästi eri-
koistuneita lääkäreitä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon jär-
jestämisvastuu on epäselvä ja rahoi-
tusvastuiden jakaminen aiheuttaa 
palvelujen pirstaloitumista ja koko-
naisvastuun hämärtymistä. 

Palveluja koskevien päätösten eril-
lisyys hankaloittaa kokonaisuuden 
ohjausta. Tämä on johtanut ongelmiin 
palvelujen yhdenvertaisuudessa ja 
tarpeen mukaisessa saatavuudessa ja 
lisännyt väestöryhmien välisiä tervey-
seroja ja eriarvoisuutta.

Hoitotakuun mukaisen pääsyn pal-
velujen piiriin on toteuduttava ny-
kyistä nopeammin. Perustason pal-
veluja vahvistamalla lääkäriin, pal-
veluntarpeen arviointiin tai kotihoi-
don palveluiden piiriin päästään no-
peammin, oikea-aikaisesti ja tarpeen 
mukaisesti. Vaikuttava keino on lisä-
tä peruspalveluihin pikaisesti lää-
käreitä ja hoitajia hoitotakuun to-
teuttamiseksi. 
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Tuoretta oppia 
toisesta tiimistä

Tarja Kettunen oli avohoitota-
lon kirurgian poliklinikan en-

simmäinen sairaanhoitaja, joka läh-
ti työkiertoon toiseen tiimiin syksyllä 
2017. Kokeneesta neurokirurgian tii-
min ammattilaisesta tuli 12 viikoksi 
urologian tiimin hoitaja. 

Neurokirurgian tiimissä toimii 
myös lähihoitaja Heli Kauppi, joka 
oli työkierrossa urologian poliklini-
kalla keväällä 2019. ”Avustin lääkäriä 
virtsarakon tähystyksessä. Oli muka-
vaa oppia uutta ja tutustua uusiin 
työkavereihin”, hän sanoo. 

Kumpikin kertoo lähteneensä kier-
toon avoimin mielin, ikään kuin kou-

lulaiset tet-jaksolle. 
Tehtäväkierrossa mukaan tarttuu 

uutta oppia toisesta erikoisalasta. 
Ulkopuolisen silmin katsova kiertä-
jä tulee myös sopivasti kyseenalais-
taneeksi paitsi vastaanottavan myös 
oman tiimin aiempia tapoja. 

Lääkäreiden soittolista oli uudistus, 
jonka Tarja Kettunen toi neurokirur-
gian tiimiin urologian poliklinikalta 
palattuaan. Urologian puolella kont-
rollipotilaiden asia hoituu puhelimes-
sa ja lääkärin soittotunnin aikana 
hoitajan työaikaa vapautuu muuhun. 

Neurokirurgian puolella vastaava 
malli ajettiin läpi aivokasvainkont-

rolleissa. Lääkäri soittaa potilaalle 
kontrollin tuloksista, mikä on osal-
taan auttanut poistamaan lähetejo-
not vastaanotolle. 

”Aikaisemmin potilaat kävivät vas-
taanotolla kuulemassa, että kaikki 
on hyvin ja tavataan kahden vuoden 
päästä. Nyt vastaanottoaikoja on niil-
le, jotka niitä oikeasti tarvitsevat.”

Lähtökohtana 
aiempi strategia
OYS:n avohoitotalossa toimii viisi 
kirurgista hoitotiimiä, joissa hoide-
taan yhteensä kolmeatoista kirurgi-
an erikoisalaa. Syksyllä 2017 aloitet-
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Avohoitotalon 62 sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa käyvät 
kukin vuorollaan eri tiimeissä työkierrossa. Mukaan tarttuu 
erilaista osaamista ja uusia hyviä ajatuksia omaan työhön. 
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tiin pysyvä käytäntö, jossa tiimien 
yhteensä 62 sairaanhoitajaa ja lähi-
hoitajaa käyvät toisessa tiimissä yk-
si kerrallaan 12 viikon ajan. Joulu- 
ja kesälomien aikaan kierrosta pide-
tään taukoa. 

Eri tiimien henkilökunnalla on sy-
vällistä tietoa omalta alaltaan. Osas-
tonhoitaja Marja Niskasaari koros-
taa, että työkierron tarkoituksena ei 
ole häivyttää hoitajien erikoisosaa-
mista. Sen sijaan poissaolojen paik-
kaamiseen toivotaan helpotusta, ja 
sitä on tarvittaessa saatukin. Työkier-
rossa olleet ovat tarvittaessa lähte-
neet sijaisiksi mielellään.

”Meillä ei ole sijaisreserviä. Työkier-
ron ansiosta pystytään jakamaan osaa-
mista, jos jossain tiimissä on tiukkaa.”

Ajatus työkierrosta kumpusi vuo-
den 2016 PPSHP:n strategiasta, joka 
piti tärkeänä vahvistaa henkilökun-
nan osaamista. Sama tavoite oli hoi-
totyön kärkihankkeella. 

”Meille poliklinikkamaailmaan tuo-

tiin sitä viestiä, että osaamista pitää 
laajentaa, koska soten myötä ei tiede-
tä, mitä poliklinikalla tulevaisuudessa 
tehdään. Aloimme miettiä, mikä on 
meidän asemamme, ja miten keskitty-
nyttä meidän osaamisemme on.”

Niskasaari ottaa esimerkeiksi neu-
rokirurgian ja traumaortopedian: eri-
koisalat poikkeavat toisistaan selväs-
ti ja samoin näiden tiimien toiminta. 

”Toimintoja kannattaa yhtenäistää, 
jotta prosessi on turvallinen ja läpi-
näkyvä.”

Vastaanottava yksikkö opastaa työ-
kiertoon tulevia samalla tavalla kuin 
sairaanhoidon opiskelijoita. Yksityis-

Neurokirurgian 
tiimi sai tuliaisina 

lääkäreiden
soittolistan

Neurokirurgian tiimistä urologian 
puolella olivat työkierrossa sairaan-
hoitaja lähihoitaja Heli Kauppi (vas.) 
ja sairaanhoitaja Tarja Kettunen. 
Tutuiksi tulivat urologian puolella 
käytettävät tähystimet. Jokaisella 
tiimillä on omat toimintatavat 
ja ammattikieli, jotka tulokas
joutuu opettelemaan. 
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kohtaiset kirjalliset ohjeet ajanva-
rauksesta tai hoitoon kuuluvista asi-
oista helpottavat uusien tehtävien 
omaksumista. 

Apulaisosastonhoitaja Pia Karsi-
kas sanoo, että työkiertoon lähtöä 
helpottaa hoitajien vahva osaaminen
sekä tutut potilastietojärjestelmät. 

”Vaikka olemme Suomen suurim-
pia kirurgisia poliklinikoita, niin tii-
mit ovat lähekkäin ja ihmiset tietävät 
toisensa. Se madaltaa kynnystä men-
nä toiseen tiimiin.” 

Apulaisosastonhoitaja Anne Si-
vonen sanoo yhteistyön tiimien vä-
lillä parantuneen ja lisääntyneen. 

”Palautekeskusteluissakin kokemuk-
set ovat olleet myönteisiä. Kukaan ei 
ole sanonut, ettei halua työkiertoon, 
vaan sinne lähdetään mielellään.”

”Tällaista voi suositella jokaiseen 
työpaikkaan”, sanoo Anne Sivonen.

Särkymävaraa toimintaan
Hallinnollinen apulaisylilääkäri Ka-
tariina Kilpivaara pitää työkiertoa
selvästi työyhteisöä rikastavana asi-
ana. ”Se tuo särkymävaraa toimin-
taan, sillä mitä isompi porukka osaa

toiminnon, sitä enemmän jatkuvuut-
ta tulee prosessin hallintaan.”

Vastaanottavassa yksikössä kirur-
gikin joutuu miettimään toimintata-
paansa uudelleen.

”On aina kirurgeja, joiden on vaikea 
tottua siihen, että on työssä joku muu
kuin se 20 vuotta paikalla ollut hoi-
taja.”

Työkierto aloitettiin kokeneimmis-
ta hoitajista, joihin kuuluu Tarja Ket-
tunen. Hän on toiminut neurokirur-
gian tiimissä vuodesta 2005. Hän ker-
too, että kun tottuu vuosikausia toi-
mimaan yhdessä tiimissä ja omak-
suu sen tavat, työtä alkaa tehdä auto-
maattiohjauksella. 

”Työkierrossa olin pari ensimmäis-
tä viikkoa ihan väsynyt työpäivän jäl-
keen, kun tuli niin paljon uutta tietoa. 
Jokaisella tiimillä on omat kommer-
venkit ja tavat, oman erikoisalan ly-
henteet ja slangi. Meni kauan, että 
aloin ymmärtää heidän kieltään.”

Oppimista helpotti, että urologian 
yksikkö otti työkierrossa olevan ys-
tävällisesti vastaan. ”Aina sain apua. 
Loppuajasta tein asioita jo itsenäi-
sesti.”

OYS:n 
avohoitotalon 
poliklinikka:

5 kirurgista tiimiä

13 kirurgian erikoisalaa
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OYS:n 
avohoitotalon 
poliklinikka:

5 kirurgista tiimiä

13 kirurgian erikoisalaa

Saara Hassinen

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja

Näkö-
kulma

Parempaa hoitoa, apua ammat-
tilaisille, tuottavuutta terveyden-

huollolle ja hyvinvointia Suomelle. 
Tärkeitä tavoitteita, joista olisi myös 
pitänyt puhua vaalikeväänä. Keskus-
telu pyöri kuitenkin hoivayhtiöiden 
ongelmissa, hoitajamitoituksissa ja 
syissä, jotka kaatoivat sote-uudistuk-
sen.

Tilastokeskuksen mukaan 85-vuo-
tiaita tai sitä vanhempia oli vuonna 
2017 melkein 150 000. Ennusteen 
mukaan vuonna 2040 saman ikäisiä
on noin 340 000 ja vuonna 2060 jo
lähes 400 000. Tuntuu, että tätä ei
vieläkään ole ymmärretty, kuin ei 
myöskään sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilaisten eläköitymis-
tä, jota pienet ikäluokat eivät riitä 
korvaamaan. 

Suuri kysymys onkin, miten vähem-
millä käsipareilla hoidetaan kasva-
va ikääntyneiden joukko. Toisaalta, 
miten tarjotaan ammattilaisille mer-
kityksellinen työympäristö, joka hou-
kuttelisi myös nuoria alalle. Ei siis rii-
tä, että akuutteihin ongelmiin puutu-

Ikääntymisen 
haasteet ratkaistavissa 

taan huomioimatta tulevat vielä suu-
remmat ikääntyvän Suomen haasteet.

Kenenkään ei onneksi tarvitse rat-
kaista ongelmaa yksin. Laajapohjai-
nen yhteistyö toimii tässäkin tapauk-
sessa. Liian huonolle huomiolle ovat 
kuitenkin jääneet aiemmat tutkimuk-
set ja selvitykset, hyvät käytännöt ja 
toimivat ratkaisut sekä tulosten käyt-
töönotto ja levittäminen. Pyörää ei 
tarvitse keksiä joka kerta uudelleen. 

Myös terveysteknologia haluaa an-
taa oman panoksensa. Vanhusten-
hoito ja kotihoito ovat vain esimerk-
kejä, miten teknologiaa hyödyntä-
mällä saadaan parempaa hoitoa ja 
työtä helpottavia työkaluja. Tämä ei 
kuitenkaan riitä, ellei ole hyvää johta-
mista, joka mahdollistaa teknologi-
an vapauttamien resurssien käytön 
esimerkiksi potilastyöhön. Palvelu-
jen vertailtavuus taas mahdollistaa 
ongelmakohtiin puuttumisen ja jatku-
van parantamisen.

Teknologian hyödyntämistä jar-
ruttaa insentiivien puute, koska usein 
hyöty ei tule hankinnan tehneelle yk-

sikölle. Kannattaisikin pohtia, miten 
hyöty jaettaisiin niillekin, jotka ovat 
sen saaneet aikaan? Hankintalaki 
ainakin mahdollistaa muutkin kuin 
hinnan hankintakriteerinä.

Omaisten rooli ei ole vanhustenhoi-
dossa ollut esillä kuin omaishoitaji-
en raskaan osan kautta. Aivan varmaa 
on, että tulevaisuudessa läheisiä ja 
muita vapaaehtoisia tarvitaan nykyis-
tä enemmän hoito- ja hoivahenkilös-
tön apuna. Vanhus tarvitsee arvok-
kaan hoidon lisäksi myös kädestä 
pitämistä ja seuraa. Ikääntyvä hyvä-
kuntoinen väestö onkin iso voima-
vara vapaaehtoistyölle ja järjestöille. 
Harkintaan tulee taatusti myös työ-
peräinen maahanmuutto hoito- ja 
hoiva-alalle.

Vaikuttavuutta sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon saadaan yhteistyöllä 
sekä myymällä ja ostamalla arvoa – 
parempaa hoitoa, apua ammattilai-
sille, tuottavuutta terveydenhuollolle 
ja hyvinvointia Suomelle.
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Tänä vuonna HOPE-asiantuntija-
vaihdon teemana oli näyttöön 

perustuva päätöksenteko tervey-
denhuollon johtamisessa. Aihepiiri 
toi Marina Grosun Moldovasta ja
Gabriele Königin Itävallasta asian-
tuntijavaihtoon kuukaudeksi Suo-
meen ja OYS:aan. 

”Teeman näkökulmasta tulimme 
oikeaan paikkaan”, Marina Grosu 
sanoo. 

Marina Grosu toimii hallintolaki-
miehenä yksityisen terveysasema-
ketjun palveluksessa ja Gabriele Kö-
nig Wienin yliopistosairaalan lääke-
tieteen taloushallinnossa. Kumpikin 
löysi näyttöön perustuvan terveyden-
huollon teemasta kotiin viemisiä. 

Näyttöön 
perustuvaa 
hoitoa

OYS:n henkilökunnalla on aihetta ylpeyteen, 
kehuvat HOPE-asiantuntijavaihdossa olleet 
Marina Grosu ja Gabriele König.

Marina Grosu haluaisi Moldovan ter-
veydenhuoltojärjestelmän omak-
suvan Terveyskylän ja Virtuaalisai-
raalan kaltaiset palvelut. 

”Virtuaalisairaala on hyvä malli, 
siellä tieto perustuu tutkittuun näyt-
töön. On tärkeää, että potilas ei lue 
sairaudestaan vain googlesta tai kuu-
le siitä sukulaisilta, lääkärin on vai-
kea keskustella potilaan kanssa, jos 
tämä on googlen kouluttama.”

Mini-HTA käyttöön
Marina Grosua kiinnosti tapa, miten 
uutta sairaalaa OYS:ssa suunnitellaan 
osaamiskeskusten pohjalta ja miten 
hyödynnetään teknologiaa ja henki-
löstön näkemyksiä. 

”Henkilöstö osallistetaan suunnit-
teluun, jolloin he myös sitoutuvat 
mukaan.” 
Gabriele König aikoo ottaa Wienis-
sä käyttöön Mini-HTA:n eli menetel-
mäarvioinnin, jonka avulla voidaan 
nopeasti arvioida uuden menetel-
män edellytykset ja vaikutukset sai-
raalassa tai paikallisesti. 

”Osastomme vastaa siitä, että poti-
las saa parasta mahdollista lääketie-
teellistä hoitoa, mutta budjetissa py-
sytään. Olemme perustaneet komi-
tean, joka arvioi uusien menetelmien 
perustumista näyttöön niin, että ne 
myös pysyvät budjetissa. Mini HTA

-on hyvä keino aloittaa keskustelu.”
Myös König piti Terveyskylää ja
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Gabriele König (oik.) ja Marina Grosu (vas.) 
kertovat, että OYS:ssa vastaanotto oli 
lämmin. Lainatut polkupyörät helpottivat
 ympäristöön tutustumista. ”Ja luonto 
on todella lähellä”, sanoo Grosu.
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Biopankki Borealiksen näytemäärät ovat 
kasvaneet henkilöstön aktiivisen suostumus-
keräyksen ansiosta. Viime vuonna aloitettiin
verinäytteiden lisäksi myös tuorekudos-, 
nestebiopsia- sekä likvorikeräykset.  

Suostumuksia saatiin viime vuonna lähes 
13 000. Verinäytteiden määrä (4400) tuplaan-
tui edellisvuodesta. Biopankissa on lisäksi 
vajaa kaksi miljoonaa diagnostista kudos- 
ja solunäytettä sekä THL:ltä siirtyneet noin 
kaksi miljoonaa Finnish Maternity Cohort 
(FMC) -alkuraskauden seeruminäytettä 
äideistä. Biopankin näytteitä on hyödynnetty 
yli 40 tutkimusprojektissa.  

Huomioitavaksi:
Biopankkisuostumus on vapaaehtoinen 
ja osallistumisen biopankkitoimintaan voi 
myös kieltää. Tarkista suostumus tai kielto 
uudesta sijainnista kirjautumalla Oberoniin 
ja valitsemalla Omat-kohdasta alavetovali-
kosta Biopankkisuostumus (Oberonin Ariel-
palkista).

Jos potilas on ottanut kantaa biopankkisuos-
tumukseen – älä lähetä suostumuslomakkeita 
uudelleen: biopankkiin palautuu runsaasti 
saman potilaan antamia useita suostumuk-
sia, mikä työllistää turhaan henkilöstöä, poti-
lasta ja biopankkia. Suostumus on toistaiseksi 
voimassa oleva.

Lähetä suostumuslomake poliklinikkakutsu-
jen mukana potilaille (pois lukien psykiatria, 
Oulaskangas, alaikäiset ja vajaakykyiset).  
Potilas palauttaa sen halutessaan ja suostu-
mus vastaanotetaan allekirjoittamalla se. 
Suostumukset kerätään erillisillä osastokier-
roilla viikoittain tai lähetetään sisäisesti bio-
pankille.

Ota suostumuksesta kysyminen vastaanoton 
yhteydessä osaksi rutiinia. 

Suostumukseen kuuluu tiedote sekä kaksi 
täytettävää lomaketta. Kun vastaanotat suos-
tumuksen, sen antajalle jää tiedote sekä oma 
kappale. Biopankkiin lähetetään vain alin 
arkistokappale.

Varmista, että potilas on muistanut allekir-
joittaa suostumuksen.

Biopankki-
toiminta kasvaa 

Virtuaalisairaalaa hyvinä palvelui-
na, mutta hän sanoo, että Itävallas-
sa matka niiden käyttöönottoon on 
pitempi kuin Suomessa. Väestö ei 
ole yhtä tottunutta sähköisiin palve-
luihin. 

Wienin yliopistosairaalan rakenne 
on Königin mukaan samanlainen kuin 
OYS:n, tehtäviin kuuluvat potilaiden 
hoidon lisäksi tutkimus ja koulutus. 
Erona on, että Itävallassa potilas voi 
tulla suoraan yliopistosairaalaan 
ilman lähetteitä. 

”Tämän takia vastaanotot ovat erit-
täin ruuhkaisia. Nyt kysymys on, mi-
ten opetamme potilaille, ettei yli-
opistosairaalaan pitäisi tulla sisään 
kasvaneen varpaankynnen tai muun 
pikkuvaivan takia. Perusterveyden-
huoltokin on olemassa, mutta ihmi-
set eivät hyödynnä sitä.”

König ja Grosu sanovat molem-
mat, että OYS:n henkilöstön kannat-
taa olla ylpeätä työstään ja aikaan-
saannoksistaan. Heidän mielestään 
sairaalan henkilökunta kiinnittää 
huomiota tehokkuuteen ja sujuvuu-
teen, potilas on keskiössä.

”Henkilöstön mielestä epäkohtia-
kin varmasti on, mutta kannattaa 
muistaa, että olette monessa asiassa,
esimerkiksi it-palveluissa paljon 
edellä muita”, Marina Grosu sanoo.

Ei ruokaa hukkaan
Tuliko Oulussa kuukauden oleske-
lun aikana vastaan jotain yllättävää? 
Vierailijat mainitsevat kaksi asiaa. 

Ensimmäisenä se, että henkilöstö 
voi sairaalan keittiöstä ostaa ylijää-
märuokaa edullisesti kotiin vietä-
väksi. 

”Kello yksi tehdään jono, ja ihmiset 
ostavat astioihinsa ruokaa. Tämä on 
erittäin järkevää ja kestävän kehityk-
sen mukaista, ruokaa ei mene huk-
kaan. Meillä ylijäämäruoka polte-
taan”, König toteaa.

Toinen yllätys liittyi jääkiekon maa-
ilmanmestaruuden aiheuttamaan 
riehakkuuteen. 

”Olimme jo tottuneita siihen, että 
suomalaiset ovat hiljaisia ja asettu-
vat tyynesti jonottamaan. Ja yhtäkkiä 
tämä latinalaistyylinen purskahdus!”

European Hospital and 
Healthcare Federation HOPE 
järjestää terveydenhuollon hallin-
non tehtävissä työskenteleville 
kuukauden ammattivierailuja 
toiseen Euroopan maahan. 

Uutisia
lyhyesti
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Turhat 
kuvaukset pois

L asten pään magneettikuvauksis-
sa käpylisäkkeen kysta on ylei-

nen sivulöydös. Aiemmin ohjeistettiin, 
että kaikki yli sentin suuruiset kystat 
on otettava seurantaan ja kuvattava 
kasvainriskin poissulkemiseksi. Tä-
mä johti useisiin tarpeettomiin tutki-
muksiin, joista on nyt päästy eroon 
tutkimustietoon nojaavan uuden oh-
jeistuksen ansiosta. 

Magneettikuvauksien vähenemi-
nen lyhentää osaltaan jonoja kuvan-
tamistutkimuksiin. 

”Nyt saamme kuvattua nopeammin
ne lapset, jotka oikeasti kuvausta tar-
vitsevat”, sanoo lastenradiologi Ma-
ria Suo-Palosaari. 

Mitä yleisempiä kuvantamistutki-
mukset ovat, sitä useammin paljas-
tuu myös sivulöydöksiä, joilla ei ole 
yhteyttä potilaan oireisiin. Maria 
Suo-Palosaari ja lastenneurologi 
Päivi Olsén OYS:sta kertovat, että 
yhteisissä palavereissa alettiin kyl-
lästyä runsaisiin turhiin kontrolliku-
vauksiin. Potilaat olivat esimerkiksi 
trauma- tai päänsärkypotilaita. 

”Potilaat olivat kuitenkin aika pie-
niä ja heidät piti nukuttaa kuvausta 
varten, mikä tekee toimenpiteestä 
ison. Perheitä toimenpide stressasi, 

kun he miettivät, onko lapsella pääs-
sä kasvain”, Päivi Olsén kertoo. Anes-
tesiassa tehdyt kuvantamistutkimuk-
set sitovat myös henkilökuntaa. 

Niinpä Maria Suo-Palosaari ehdotti 
Päivi Olsénille tutkimuksen tekemis-
tä siitä, onko käpylisäkkeen kystia ai-
heellista kuvata. Vuosina 2015–17 teh-
dyssä tutkimuksessa lääketieteen 
opiskelija Miro-Pekka Jussila kävi 
läpi 3 851 potilaan aineiston. Neuro-
kirurgian puolelta asiantuntijana oli 
mukana Niina Salokorpi.

”Kaikki vuosina 2010–2015 OYS:ssa 
1,5 Teslan koneella tehdyt lasten pään 
magneettikuvat katsottiin ja niistä 
poimittiin yli sentin kokoiset käpyli-
säkekystat”, Maria Suo-Palosaari ker-
too. 

81 kystaa tutkittiin
Kystia löytyi yhteensä 81 kappaletta. 
Ne analysoitiin ja arvioitiin tilastol-
lisin menetelmin. Tulos oli varsin yk-
siselitteinen, keskimäärin 10 kuukau-
den seurannassa kystat eivät kasva-
neet eikä niissä tapahtunut seinämä-
muutoksia. Yhtään käpylisäkkeen 
kasvainta ei seurannassa löytynyt.

Tutkimuksen perusteella kuvaus-
käytäntöä muutettiin. Kuvauspro-

Lastenröntgenin magneetti-
kuvaushuoneessa lastenradiologi 
Maria Suo-Palosaari, lääketieteen 
kandidaatti Miro-Pekka Jussila 
ja lastenneurologi Päivi Olsén.

tokollaan lisättiin ohutleikesekvens-
sejä, joilla voitiin tarkastella kystan 
seinämää tarkemmin. Jos kystan ra-
kenne ja koko täyttävät kriteerit, niin 
enää niitä ei kontrolloida vaan tode-
taan, että kyseessä oleva käpylisä-
kekysta on normaali sivulöydös, jon-
ka vuoksi potilaat eivät enää tule sai-
raalaan kontrollikäynnille tai kuvan-
tamistutkimukseen.

Tulokset on julkaistu myös kan-
sainvälisessä Neuroradiology-jul-
kaisusarjassa. Tutkimus toi tälle työ-
ryhmälle toisen palkinnon PPSHP:n 
laatupalkintokilpailussa 2018.

Jatkossa aiotaan tarkistaa myös 
kehitysvammaisten lasten kuvanta-
mistutkimuksien käytäntöjä. 

”Selvitämme, millä indikaatioilla 
teemme kehitysvammaisille kuvan-
tamistutkimuksia. Näitä tutkimuk-
sia tehdään aika paljon ja lähes aina 
nukutuksessa, ja ne eivät merkittä-
västi auta diagnostiikassa”, Päivi Ol-
sén kertoo.

Jonot magneettikuvauksiin lyhenivät, 
kun tarpeettomat lasten käpylisäkekystan 
kontrollikuvaukset lopetettiin.
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Ei enää 
paastoa
Potilaan ei enää tarvitse olla 
ravinnotta ennen laboratoriotutki-
musta, jossa mitataan kolesteroli- 
ja triglyseridiarvoja verinäytteestä. 

N ordlab on ottanut käyttöön uu-
den ohjeistuksen laboratori-

oon rasvatutkimukseen tuleville. 28. 
toukokuuta lähtien potilaan ei enää 
ole tarvinnut olla ravinnotta ennen 
näytteenottoa. Laboratoriolähetettä 
tehtäessä tästä kannattaa myös ker-
toa potilaalle.

Aiemmin on edellytetty 10–12 tun-
nin paastoa ennen rasvatutkimusta, 
minkä vuoksi nämä tutkimukset ovat 
ajoittuneet aikaiseen aamuun. 

Muutoksen jälkeen esimerkiksi 
LDL-kolesterolin seurantamittauk-
seen tuleva potilas voi vapaammin 
valita, mihin aikaan päivästä hän 
käy antamassa verinäytteen. Tämän 
uskotaan näkyvän myös laboratorion 
arjessa ja todennäköisesti vähentä-
vän ruuhkia aamuvastaanotolla, sillä 
kolesterolimittaukset kuuluvat labo-
ratorion yleisimpien tutkimusten 
joukkoon. Esimerkiksi huhtikuussa 
2019 NordLab Oulussa tehtiin 5 800 
LDL-kolesterolin pitoisuusmittausta.

Oulun aluelaboratorion johtaja 
Tuija Männistö uskoo, että jatkossa 
aamuaikoja saavat helpommin ne po-
tilaat, joilta edelleen otetaan paasto-
verinäyte. Tähän joukkoon kuuluvat 
esimerkiksi asiakkaat, jotka tulevat 
sokerirasituskokeeseen.

”Näytteitä otetaan aika paljon aamui-
sin ja ajatus on, että tämä muutos vä-
hentäisi painetta aamuista. Sellaista 
viestiä on tullut, että aamuajan saa-
minen on venynyt pitkänkin ajan pää-
hän.”

Ei vaikutusta tulokseen
Paaston ei ole osoitettu merkittäväs-
ti vaikuttavan laboratoriotuloksissa
kokonaiskolesterolin, LDL- tai HDL-
kolesterolin pitoisuuteen. 

”On kohtalaisen vahvaa tutkimus-
näyttöä siitä, että paasto ei vaikuta 
kolesterolimittauksen tulokseen ja 
kansainväliset suositukset ovat jo 
jonkin aikaa olleet sen mukaiset.”

Suomessa yksityisen terveyden-
huollon laboratorioissa on jo paljolti 
luovuttu paastoverinäytteistä koles-
terolimittauksissa ja käytäntö on laa-
jenemassa julkiselle puolelle.  

Ateriointi nostaa veren triglyseri-
diarvoja keskimäärin 0,3 millimoolia 
litraa kohti silloin, jos triglyseridien 
kokonaispitoisuus on alle 5 mmol/l. 
Potilaan ei silti tarvitse paastota en-
nen triglyseridiarvojen mittausta, 
elleivät arvot ole aiemmissa mittauk-
sissa olleet korkeat. 

Jos potilaan triglyseridien koko-
naispitoisuus on yli 5 mmol/l, paas-
toa suositellaan ja potilaalle tilataan 
edelleen paastoverinäyte. 

”Yli viisi millimoolia litrassa on jo 
melko harvinainen triglyseridiarvo. 
Yleensä nähdään pitoisuuksia 1-4”, 
Männistö sanoo. 

Nordlab on ottanut käyttöön uu-
det rasvatutkimusten nimikkeet. Uu-
det tutkimukset voidaan päivittää ti-
lauslomakkeille ja pyyntöpakettei-

hin vastaavien paastoa vaativien tut-
kimusten rinnalle tai niiden tilalle. 
Halutut muutokset lomakkeisiin teh-
dään sairaalan käytäntöjen mukaan 
joko organisaation omana työnä tai 
laboratorio tekee muutokset. 

Kolesteroli, plasmasta
 (P -Kol, nro 6429) 

Kolesteroli, low density 
lipoproteiinit, plasmasta
 (P -Kol-LDL, nro 6433) 

Kolesteroli, high density 
lipoproteiinit, plasmasta 
(P -Kol-HDL, nro 6431) 

Triglyseridit, plasmasta 
(P -Trigly, nro 4530) 

Uudet tutkimus-
nimikkeet
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OYS:n radiologialla tekoälytutki-
muksen sovellusalueita ovat muun 
muassa patologioiden tunnistami-
nen kuvista, jolloin tekoäly voisi aut-
taa esimerkiksi radiologiakuvan tul-
kinnassa. Tekoälyllä on myös mah-
dollista laskea parempia viipaleku-
via tietokonetomografia- ja magneet-
tikuvista. Paremmat laskentamene-
telmät voivat tulevaisuudessa edes-
auttaa muun muassa matalamman
säteilyaltistuksen kuvantamista tai
kuvantamisen nopeuttamista.

OYS:n sädehoidossa tekoälyä voi-
daan käyttää kohteiden rajauksen 
apuvälineenä. Yhdistämällä sädehoi-
tolaite magneettikuvauslaitteeseen 
(MR-linac) saadaan uusia näkökul-
mia sädehoidon toteuttamiseen. Tu-
levaisuudessa magneettikuvauksen 
tuottama hyvä pehmytkudoskontras-
ti yhdessä tekoälyn kanssa tukee eri-
tyisesti hoitojen muovaamista päivit-
täisillä hoitokäynneillä ja hoitokoh-
teen seurantaa hoidon aikana.

Alan ammattilaisille tekoälysovel-
lukset ovat tulevaisuuden työvälinei-
tä. Vankkaa ammattiosaamista ne 
eivät korvaa.

Henkilöstön
asialla

Pertti Henttu

JUKO KVTES pääluottamusmies

Teknologia ei 
korvaa osaamista

T eknologia on kehittynyt hui-
masti 1600-luvun höyry- ja ku-

tomakoneista nykyaikaisiin tieto-
tekniikkaa, mekaniikkaa ja elek-
troniikkaa hyödyntäviin laitteisiin. 
Oma lukunsa on ohjelmistot ja tieto-
kannat, joiden kehitys on ollut erit-
täin nopeaa. Nyt viime aikoina on 
alettu tutkia ja käyttää yhä enem-
mässä määrin hyväksi digitalisaa-
tion, robotiikan ja keinoälyn tuomia 
mahdollisuuksia sairaanhoidossa. 
Tästä syystä osaamisen ylläpitämi-
sen haaste on suurempi kuin kos-
kaan ennen. 

Uusien tekniikoiden hyödyntä-
minen vaatii positiivista asenne-
ilmapiiriä, kouluttautumista ja to-
tuttelua, jotta tekniikoiden tehokas 
hyötykäyttö saavutetaan.

Työntekijät odottavat tekniikan 
kehityksen tekevän heidän työnte-
ostaan vähemmän stressaavaa, en-
tistä joustavampaa ja luovempaa. 
Työelämässä luovuus tulee esiin ky-
kynä yhdistellä asioita uudella taval-
la sekä taitona oppia tulkitsemaan 
oikein tekoälyn tuottamaa tietoa. Ko-

ne saattaa selvitä yksittäisistä, sen
vahvuusalueella olevista asioista te-
hokkaammin kuin ihminen, mutta 
ihminen tarvitaan edelleenkin hallit-
semaan kokonaisuutta ja toimimaan 
vuorovaikutustilanteissa potilaan 
kanssa. Vuorovaikutustilanteissa ko-
rostuu ihmisten empatiakyky, mitä 
tekoälylle on erittäin vaikeaa opettaa. 

Tulevaisuuden työssä korostuu en-
tisestään suuremman ja monimut-
kaisemman tietomäärän hallinta 
ja sen tulkinta. On kyettävä tiedosta-
maan mikä tieto on olennaista, jotta 
tekoäly pystyy tuottamaan luotet-
tavia tuloksia. Uusi teknologia tuo 
myös uudenlaisia eettisiä kysymyk-
siä, joihin pelkkä teknologinen tie-
tämys ei riitä. Tarvitaan laajemmin 
keskustelua yhteiskunnallisista ja 
humanistisista kysymyksistä.

Uuden teknologian käyttöönotto 
ei vielä saa aikaan parempia palve-
luita, tyytyväisempiä asiakkaita ja 
toimivampia työyhteisöjä. Vasta 
uuden teknologian soveltaminen 
yhdessä uusien toimintatapojen 
kanssa tuo tavoitellut tulokselli-
suushyödyt.
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Juttusarjassa työkaverimme 
kertovat inspiraation lähteistään.

Minua
innostaa

T yö innostaa minua, hakeu-
duin 30 vuotta sitten tänne 
sairaalaan saadakseni työn, 

jota pidän arvokkaana ja jolla on 
merkitystä. Olen tekniikan ihminen,
en tulisi hoitopuolella toimeen, 
mutta voin teknisellä puolella auttaa 
potilaiden hoitoa hakemalla hoito-
henkilökunnalle hyviä ratkaisuja 
ja pitämällä laitteet kunnossa. 
Kiireinen työ vaatii vastapainoa. 
Perhe on tärkeä ja olen kuuden 
lapsen pappa, se on palauttavaa. 
Lisäksi olen luonnon sekaharras-
taja. Syksyn ja loppuvuoden täyttää 
kanalintujen ja hirvien metsästys,
 johon kaikki vapaa-aika menee. 
Metsästyksessä parasta on metsän 
hiljaisuus ja yksinäisyys, itsensä 
ja luonnon kanssa oleminen. Voin 
vaikka yöpyä metsässä koiran kanssa. 
Saaliin saaminen ei ole se ykkösjuttu. 
Lempivuodenaikaani luonnossa 
on syksy, mutta oikeastaan rakas-
tan kaikkia vuodenaikoja metsässä. 
Tylsintä aikaa luonnossa on kuuma
keskikesä, luonto näyttää parhaat 
puolensa viileällä säällä.”

KAUKO 
HALMETOJA

Huoltomestari

Pertti Henttu

JUKO KVTES pääluottamusmies

Teknologia ei 
korvaa osaamista

KUVA PEKKA HUOVINEN
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Essi Salonen pohti paljon syn-
nytystä Edith-tytärtään odotta-

essaan. Hän pelkäsi, ettei pysty itse
hallitsemaan tilannetta, kun ei tien-
nyt, mitä edessä on. 

”Nyytti-ryhmässä huomasin, että 
muillakin ensisynnyttäjillä oli erilai-
sia pelkoja, ja että se on ihan luonnol-
lista. Oli iso asia tajuta, etten ollut 
pelkojeni kanssa yksin”, Iissä Edithin 
kanssa perhevapaata viettävä Essi 
Salonen kertoo.

Essi kuuli OYS:n synnytyspelkojen
hoitamiseen keskittyvästä Nyytti-
ryhmästä neuvolasta. Hänelle ryh-
mää ehdotettiin, kun neuvolassa to-
dettiin, että VAS-pelkoseulonnan lu-
kema oli korkea. Terveydenhoitaja 
voi tehdä lähetteen ryhmähoitoon, 
jos äidin pelot kouluasteikolla ovat 
kuusi pistettä tai enemmän.  

”Suurimman hyödyn sain hengitys- 
ja rentoutumisharjoituksista: sain 
tilanteenhallintaa synnytykseen. Iso 
asia oli sekin, kun pääsimme etukä-
teen tutustumaan synnytyshuonee-
seen. ”

Vertaistuki oli tärkeää, mutta sitä-
kin merkittävämpää oli, että Essi sai
kerran viikossa keskittyä miettimään
raskauttaan ja tulevaa synnytystä. 

”Kun sai jutella asiantuntijoiden ja 
toisten äitien kanssa, valmistautu-
minen oli helpompaa.”

Edith syntyi reilu vuosi sitten. Syn-
nytys oli rauhallinen. ”Pystyin syven-
tymään synnytykseen. Minua kuun-
neltiin ja sain vaikuttaa siihen, mitä 

Synnytyspelot 
hallintaan

Neljä Nyytti-ryhmää 
kokoontui OYS:ssa viime 
vuoden aikana. Kokemukset 
ensisynnyttäjien synnytys-
pelkojen ryhmähoidosta 
kannustavat eteenpäin. 
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Essi Salosen mukaan Nyytti-ryhmästä 
saatu tuki auttoi synnytyksessä.
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tapahtuu seuraavaksi. Uskon, että 
synnytys sujui paremmin Nyytti-ryh-
män ansiota.”

Tukea pelkojen voittamiseen
Synnytyspelkojen ryhmäterapiaa 
annetaan vain HUS:ssa ja OYS:ssa. 
Oulun malli poikkeaa helsinkiläises-
tä siinä, että ryhmiä vedetään pari-
työskentelynä, mukana on aina käti-
lö ja yleissairaalapsykologi.

Parityöskentely on koettu erino-
maisena työskentelymuotona, ker-
tovat kätilö Johanna Pietikäinen 
ja psykologi Anu Oilinki.

”Tiedon ja tunteen asiantuntemuk-
sella pystymme tukemaan odottajia 
niin, että he voivat työntää pelkoaan 
syrjään ja pystyvät synnytyksessä 
keskittymään ja ottamaan vastaan 
tukea”, ryhmän vetäjät sanovat.

Ryhmähoito on vertaistukea, mut-
ta se on ennen kaikkea oikean tie-
don jakamista ja synnytykseen liitty-
vien asioiden läpikäyntiä peloista, 
rentoutusharjoituksiin ja kivunlie-
vitykseen. Ryhmässä vauvan kehitys
ja kasvu on myös vahvasti esillä.

Tuloksellista hoitoa 
Merkittävistä synnytyspeloista kärsii 
6-10 prosenttia synnyttäjistä. 

Synnytys pelottaa lähes kaikkia, 
mutta merkittävää synnytyspelko 
on, kun tulevalle äidille tulee psyyk-
kisiä tai fyysisiä oireita, kuten ahdis-
tusta tai unettomuutta. 

”Ensisynnyttäjien pelot ovat usein 
yhtenäisiä: pelätään kipua, omaa tai 
lapsen vammautumista, tuntematon-
ta tai hallinnan menetystä. Siksi he 
sopivat ryhmämuotoiseen hoitoon”, 
kertoo osastonylilääkäri Hilkka Ijäs 
äitiyspoliklinikalta. 

Nyytti-ryhmät ovat todettu kustan-
nustehokkaaksi hoidoksi verrattu-
na perinteiseen kätilön ja lääkärin 
vastaanottokeskusteluihin. Synny-
tykset sujuvat paremmin ja äidit ovat
 tyytyväisempiä kokemukseensa. 

”Synnytyspelon hyvällä hoidolla voi-
daan myös turvata varhaisen vuoro-
vaikutuksen syntymistä lapseen jo 
raskauden aikana”, Ijäs toteaa.

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa 
ennen synnytystä ja kerran synny-
tyksen jälkeen. Ihanteellisin aika 
aloittaa ryhmähoito on raskauden 
puolivälissä.

Terveydenhuollon tukisäätiön apurahat 
jaettiin kesäkuun alussa. Tilaisuudes-

sa julkistettiin myös Vuoden tutkija ja ku-
kitettiin uudet tohtorit ja dosentit. 

Terttu-apurahan saajat ovat: Riitta Kaar-
teenaho: Perinnöllinen keuhkofibroosi, 
30 000 euroa, Outi Aikio: Parasetamoli 
pienten keskosten hoidossa, 30 000 euroa, 
Markku Savolainen: Tehokkaan elämänta-
paohjausmenetelmän vaikutukset perus-
terveydenhuollon potilaiden sydän- ja veri-
suonitautitapahtumien riskitekijöihin, 30 
000 euroa sekä Anne-Mari Moilanen: 
Biopankin syöpänäytekeräykset osaksi sai-
raalan arkea, 30 000 euroa.

  Terttu-säätiön hallitus valitsi vuoden 
tutkijaksi LT, dosentti, erikoislääkäri Jussi 
Koivusen. Hänet palkittiin 1 000 euron 
stipendillä. Vuoden tutkijan tunnustuk-
sella säätiö haluaa muistaa sairaanhoito-
piirissä työskentelevää tutkijaa, joka oman 
potilastyönsä ohella tekee aktiivisesti tut-
kimustyötä, toimii innostavana esimerkki-
nä, opettaa ja tukee muita sekä tutkimus- 
että potilastyössä. 

PPSHP:n palveluksessa olevat vuoden 
2018 dosentit Oulun yliopiston lääketie-
teellisestä tiedekunnasta ovat: Laura Huila-
ja (ihotaudit), Jani Katisko (operatiivinen 
tulosalue, tietopalvelu), Janne Liisanantti 
(anestesia ja tehohoito), Maarit Niinimäki 
(synnytykset ja naistentaudit), Eila Suvanto 
(synnytykset, naistentaudit ja genetiikka) 
sekä Juha Väyrynen (patologian osasto).

Vuoden 2018 tohtoreita on 13:  Viivi Ala-
raudanjoki (hammas- ja suusairaudet), 
Minna Honkila (lapset ja nuoret), Pia Härkin 
(lapset ja nuoret), Sakari Karhula Sakari 
(sädehoidon yksikkö), Tero Klemola (orto-
pedia), Minna Kraatari (perinnöllisyyspo-
liklinikka), Hanne Kuitunen (syöpätaudit ja 
hematologia), Ulla Lantto (korva-, nenä- ja 
kurkkutaudit), Pekka Peroja (gastrokirurgia), 
Teija Puhto (Infektioiden torjuntayksikkö), 
Tero Pääkkö (sisätaudit ja keuhkosairaudet), 
Suvi-Päivikki Sinikumpu (ihotaudit), Ville 
Vuollo (hammas- ja suusairaudet).

Terttu-säätiön ja 
PPSHP:n juhlahetki  

Uutisia
lyhyesti
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T utkimusryhmän tavoitteena 
on tuottaa uutta, perustavan-

laatuista, sovellettavaa tietoa hoi-
don tueksi. Potilasaineistojen kautta
ryhmä yhdistää kliinisen ja perus
tutkimuksen. Siinä hyödynnetään
muun muassa lääketieteellistä me-
tallurgiaa, jossa yhteistyökumppani
on Tokio Dental and Medical Uni-
versity.

Ryhmään kuuluvat professori, or-
topedian ja kirurgian erikoislääkä-
ri Petri Lehenkari, professori Ju-
hana Leppilahti, ortopedian eri-
koislääkäri Tomi Nousiainen, tut-
kijatohtori Sanna Turunen ja lää-
ketieteen kandidaatti Inari Avila.

Petri Lehenkari kertoo, että tutki-
mus on tavallista monitieteisempi.

”Meillä on ennennäkemätön mah-
dollisuus tutkia metallireaktioita ih-
miskudoksessa. Saatavalla tiedolla 
voimme merkittävällä tavalla vaikut-
taa siihen, miten metalli-implantit 
suunnitellaan ja millainen metalli-
seoksen pitäisi implanteissa olla.”

Tutkimuksessa on noin kymmenen 
vuotta sitten koboltti-kromi-molyb-
deeni -liukupintaisen lonkkaprotee-
sin saaneita potilaita. Suomessa täl-
laisia tekoniveliä on THL:n rekiste-
rissä noin 18 000 potilaalla. OYS-er-
vassa heitä on noin 2 400, ja näistä 
reilu 1200 on tutkittu OYS:ssa hank-
keeseen liittyen.

Metalli-metalli-tekonivelten asen-
taminen lopetettiin vuonna 2012, kos-
ka osalla potilaista havaittiin niin sa-

Metallien haitat 
kudoksessa haltuun
Professori Petri Lehenkarin johtama metalli-implanttien 
haittavaikutuksiin pureutuva tutkimus yhdistää kliinisen 
lääketieteen, biologian, solubiologian ja biokemian.

nottuja valekasvaimia eli pseudo-
tuumoreita kudoksessa. Ne ovat pai-
kallisesti aggressiivisia, mutta hy-
vänlaatuisia kasvaimia, jotka voivat
siirtyä nivelestä limapussien alueel-
le, nivuseen tai pakaraan aiheutta-
en kudosvauriota. Potilaat voivat 
joutua kasvaimen takia uusintaleik-
kaukseen.

”Lähetimme metalli-metalli-lonk-
kaproteesin saaneille potilaille oire-
kyselyn, minkä lisäksi heistä otettiin 
röntgenkuvat ja mitattiin veren seeru-
min koboltti- ja kromipitoisuudet. 
Näin kartoitimme valekasvaimen tai 
muun haitan riskissä olevia potilaita”, 
kertoo Tomi Nousiainen.

Ensivaiheen seulonnan tuloksena 
34 prosentilla potilaista oli oireita 
ja/tai kohonneet metallipitoisuudet:
kaikille näille potilaille tehtiin lon-
kan magneettitutkimus. ”Valtaosal-
la potilaista MRI oli normaali. Ne po-
tilaat, joiden MRI oli poikkeava, oh-

jattiin uusintaleikkaukseen. Näistä 
60 ensimmäistä valittiin biologiseen 
jatkotutkimukseen.”

Perustutkimuksen kautta
Tutkimusryhmä käy läpi nyt eri me-
tallien reaktioita kudoksessa. Aina 
kun metallipintaisessa proteesissa 
syntyy hankausta, kudokseen vapau-
tuu mikro- ja nanopartikkeleita. Par-
tikkelit kulkeutuvat makrofageihin 
eli syöjäsoluihin aiheuttaen tuleh-
duksia, jotka häiritsevät normaalin 
sidekudoskapselin muodostumista. 

Syöjäsolut tuottavat myös vetype-
roksidia ja suolahappoa, jotka pysty-
vät liuottamaan metallia ja vapautta-
maan sitä kudokseen. Reaktion jatku-
essa saattavat myös luunsyöjäsolut 
alkaa työnsä.

”Jotta saamme uutta tietoa, meidän 
on analysoitava partikkeleiden kokoa 
ja koostumusta sekä ionipitoisuuksia 
kudoksessa. Sen lisäksi täytyy tutkia 
tarkemmin solun mekanismeja, jotta 
voimme pohtia, voidaanko vierasaine-
reaktioita vaikkapa rauhoittaa lääk-
keellä”, Lehenkari taustoittaa.

Biologisessa tutkimuksessa käyte-
tään solujen immunologisia värjäys-
menetelmiä, mutta apuna on myös 
hiukkaskiihdytinsäteilyyn liitty-
viä materiaalitekniikan menetelmiä. 

”Niiden avulla voimme tehdä alkuai-
neanalyysejä biologisista näytteis-
tä. Analyysin pohjalta taas saamme 
tietoa metallien jakautumisesta ku-
doksessa”, kertoo Sanna Turunen.

TEKSTI  HANNELE LAMUSUO

Ryhmällä 
on uniikki 

mahdollisuus 
tutkia metalli-

reaktioita ihmis-
kudoksessa.



31Pohjanpiiri 3/2019  | 

Uutisia
lyhyesti

Dosentti, infektiolääkäri Terhi Tapiainen selvittää 
tutkimuksessaan, voisiko äidin elinympäristön ja sikiön 
mikrobiomin eli bakteerikannan kautta löytää keinoja 
vaikuttaa lapsen kehittyvään immuunijärjestelmään ja 
siten myös lapsen myöhempään kasvuun ja terveyteen. 

OYS:n lasten ja nuorten yksikössä työskentelevä tut-
kija Terhi Tapiainen sai Lastentautien tutkimussäätiön 
400 000 euron apurahan. Senioritutkijalle myönnetty 
apuraha on kolmevuotinen.

Tapiaisen tutkimusryhmä on kerännyt tutkimusai-
neiston 500 vastasyntyneen lapsen lapsivedestä, istuk-
kanäytteistä ja ensimmäisestä ulosteesta. ”Tutkimme si-
tä, voiko elämän ensimmäisestä ulosteesta tai kohdun 
sisäisistä mikrobiominäytteistä ennustaa lasten myö-
hempää terveyttä, esimerkiksi koliikkia, allergisia saira-
uksia tai ylipainoa.”

”Apurahan turvin voimme palkata lisäresurssia ja käyt-
tää uusimpia menetelmiä. Minulle se merkitsee sitä, 
että voin olla osan vuotta päätoimisena tutkijana ja 
keskittyä hankkeeseen.”

Terhi Tapiaisen tutkimusryhmään kuuluvat: LT, in-
fektiolääkäri Niko Paalanne, tutkimushoitaja Leena 
Okkonen, väistökirjaopiskelijat, LL Katja Korpela 
ja FM, biologit Jenni Turunen ja Petri Vänni sekä 
tilastotieteilijä Tytti Pokka.

Uusia näkökulmia 
lasten terveyteen

Terhi Tapiainen vastaanotti Lastentautien tutkimussäätiön
 apurahan professori Mikko Hallmanilta. Lastenklinikan
 onnittelut toi ylilääkäri Päivi Tapanainen.

Tyypin 2 diabeteksen esiaste eli niin sanottu 
esidiabetes ei lisää sepelvaltimotautia sai-
rastavan sydänriskiä. Diabeteksen esias-
teen vaikutuksia sepelvaltimotautipotilai-
den sydänriskiin selvitettiin Oulun yliopis-
ton johtamassa laajassa tutkimuksessa, jos-
sa seurattiin noin 2000 sepelvaltimotau-
tipotilaan terveyttä kuuden vuoden ajan. 
Kyseessä on ensimmäinen laajamittainen 
seurantatutkimus aiheesta.

”Osoitimme ensimmäistä kertaa, että esi-
diabetes ei lisää sepelvaltimotautia sairas-
tavien sydänkuoleman ja haitallisten sydän-
tapahtumien riskiä”, kertoo tutkijatohtori 
Antti Kiviniemi Oulun yliopiston sisätau-
tien tutkimusryhmästä.

Aiemmissa, normaaliväestöön painottu-
vissa tutkimuksissa esidiabetesta sairas-
tavilla henkilöillä on havaittu enemmän 
sydäninfarkteja ja sydänperäisiä kuolemia. 
Esidiabeteksen merkitystä sepelvaltimo-
tautipotilaiden ennusteessa on kuitenkin 
tutkittu vasta vähän.

”Tulokset ovat rohkaisevia ja kannustavat 
paitsi sepelvaltimotaudin hyvään hoitoon, 
myös diabeteksen ennaltaehkäisyyn”, Kivi-
niemi sanoo.

Arvostetussa Diabetes Care -lehdessä jul-
kaistu tutkimus toteutettiin Oulun yliopis-
ton ja Oulun yliopistollisen sairaalan sisä-
tautien tutkimusyksikössä, ja sitä johti Ou-
lun yliopiston professori Heikki Huikuri.  

Esidiabetes 
ei lisää sepel-
valtimotauti-
potilaan 
sydänriskiä

Metallien haitat 
kudoksessa haltuun

Kiitokset

Valtavan iso kiitos ja 
kumarrus minua parkki-
paikalla 9.5. auttaneille 
aivan ihanille vartijoille 
sekä traktorikuskille. 
”NEITO PULASSA”

LÄHETÄ KIITOKSET SÄHKÖPOSTILLA: 
toimisto@plusmark.fi TAI VIESTILLÄ: 
+358 44 729 8318
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S uomen Röntgenhoitajaliitto ry 
palkitsi Vuoden röntgenhoitaja 

2019 -palkinnolla OYS:n lasten rönt-
genissä työskentelevän Minna Tikka
sen. Tikkanen on erityisen perehty-
nyt lasten kuvantamisen optimoin-
tiin, laadunvarmistukseen, työohjei-
den tekoon ja perehdytykseen.

Hän on valmistunut röntgenhoita-
jaksi Oulussa vuoden 1998 lopussa. 
Hän on työskennellyt koko uransa 
OYS:ssa diagnostiikan puolella. Vii-
meiset 15 vuotta hän on ollut lasten 
röntgenissä.

Tikkanen pitää röntgenhoitajan 
perustyöstä ja toteaa, että asiakkaat 
ja potilaat ovat työn suola. Natiiviku-
vantaminen on hänelle ykkösjuttu, 
koska siinä näkee reaaliajassa oman 
käden jäljen. Tikkanen on ahkera 
luennoitsija ja esiintyy aina pyydet-
täessä paikallisesti, kansallisesti ja 
jopa kansainvälisesti.

Esimies ja työkaverit kertovat, että 
Minna Tikkanen selvittää aktiivisesti 
näyttöön perustuvaan tietoon poh-

Minna Tikkanen on 
vuoden röntgenhoitaja

jautuen tutkimusten laadunhallin-
taan ja kuvantamiseen liittyviä koko-
naisuuksia. 

”Hän käyttää tätä tietoa niin, että 
voimme parantaa kuvanlaatua ja a-
lentaa säderasitusta potilaan par-
haaksi. Hän pitää koulutuksia ja te-
kee laadukasta työtä itsearviointi-
projekteissa. Työskentely on varmaa
ja sujuvaa. Minna auttaa ja tukee 
haastavissa tehtävissä”, kertovat työ-
kaverit. 

Lapsipotilaan kuvauksissa Tikka-
sella on työkavereiden mukaan iha-
na tapa ottaa koko perhe huomioon.

Radiografia-päivillä palkittu Tikka-
nen on myös järjestöaktiivi. Hän on 
kuulunut Tehyn PPSHP:n ammat-
tiosaston hallitukseen ja ollut vuo-
sia kuvantamisen alueen luottamus-
mies. Hän on ollut pitkään mukana
 Pohjois-Pohjanmaan Radiografi - 
yhdistyksen toiminnassa. Luottamus-
tehtäviin on kuulunut myös Suomen 
Röntgenhoitajaliiton hallituksen se-
kä edustajiston jäsenyys.

Professori Miia Turpeinen on valittu klii-
nisen farmakologian eurooppalaisen katto-
järjestön eli European Association of Clinical 
Pharmacology and Therapeutics, EACPT:n 
hallitukseen.

EACPT edustaa kliinisen farmakologian 
ja lääkehoidon kansallisia erikoislääkäriyh-
distyksiä Euroopan tasolla ja on Euroopan 
merkittävin alan järjestö. Kansallisten yhdis-
tysten lisäksi sillä on yli 4000 henkilöjäsentä.

EACPT:n tavoitteena on edistää kliinisen 
farmakologian ja lääkehoidon kehitystä sekä 
tukea ja järjestää alan koulutusta.

Miia Turpeinen 
EACPT:n 
hallitukseen

Tyypin 1 diabeteksen ennustamiseen ja 
ennaltaehkäisyyn liittyvää DIPP-tutki-
musta Oulussa johtava professori Riitta 
Veijola sai kaksivuotisen 69 000 euron 
apurahan DIPP Novum -tutkimukseen, 
joka laajentaa DIPP-tutkimusta odotus-
aikaan ja vastasyntyneen ensimmäisiin 
kuukausiin. 

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan 
epigeneettistä periytymistä kolmen suku-
polven aikana. Tutkimuksen tavoitteena 
on muun muassa tunnistaa ympäristöteki-
jöitä, jotka liittyvät tyypin 1 diabetekseen 
liittyvien vasta-aineiden ilmaantumiseen.

Diabetes- 
tutkimukseen 
apuraha
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V äitöstyö hoitoisuustiedon luo-
tettavuudesta sekä mahdolli-

suuksista hyödyntää kertaalleen kir-
jattua potilaskertomustietoa hoitoi-
suuden arvioinnissa toi kehittämis-
päällikkö, TtT Pia Liljamolle kan-
sallisen eHealth-tunnustuksen. 

Pia Liljamon väitöstyön mukaan 
hoitajat arvioivat yhdenmukaisesti
potilaiden hoitoisuutta, mutta käy-
tössä oleva mittari vaatii sisällön 
kehittämistä.  Tutkimuksen mukaan 
potilaiden hoitoisuus oli yhteydessä 
potilaskertomusmerkintöjen mää-
rään, vaikka kaikki hoitajien tekemä 
työ ei päädykään potilastietoihin. 

Toimenpiteet osataan kirjata hyvin, 
mutta potilaan ohjaamiseen ja emo-
tionaaliseen tukeen liittyvät kirjaa-
miset jäävät hyvin vaillinaiseksi, 
vaikka valmiita luokitustermejä oli-
si käytössä.  ”Ohjaus ja tuki arvioitiin 
kuitenkin vaativimmaksi hoitotyön 
osa-alueeksi hoitoisuusmittarilla”, 
Pia Liljamo toteaa. 

Yhtenäisen ja luotettavan tiedon 
keräämisellä hoitotyön sisällöstä ja 
potilaiden hoitoisuudesta on merki-
tystä, kun toimintaa ja palveluita kehi-
tetään. Tiedolla on merkitystä myös, 
kun suunnitellaan hoitajamitoituksia 
ja resurssien kohdentamista. 

”Tämän vuoksi on myös tarpeen ar-
vioida hoitoisuusluokitusmittarilla 

eHealth-palkinto 
Pia Liljamolle

tuotetun tiedon laatua ja pätevyyttä 
kuvata tämän päivän potilashoidon 
todellisuutta.” Liljamo pohtii, että 
tulevaisuudessa tietojärjestelmät ja 
tekoälyratkaisut voisivat tehtyjen 
kirjausten perusteella tarjota auto-
maattisesti valmista hoitoisuusar-
viota. 

Liljamo kuuluu kansalliseen 
FinCC-asiantuntijaryhmään, joka 
pitää yllä ja parhaillaan päivittää 
hoitotyön rakenteisen kirjaamisen
luokituksen seuraavaa versiota. 

”Luokitusta täsmennetään, esimer-
kiksi kokonaan uutena komponent-
tina on kipu ja haavanhoitoon liitty-
vä termistö laajenee.”

Suomen telelääketieteen ja e-
Health seuran hallitus jakaa vuosit-
tain tunnustuksen erityisen ansiok-
kaasta toiminnasta telelääketieteen 
alueella. Vuosi sitten palkinto tuli 
OuluHealthin ekosysteemille.

Pia Liljamon sosiaali- ja terveyden-
huollon tietohallinnon väitöskirja 
tarkastettiin marraskuussa Itä-Suo-
men yliopistossa. Väitöstyön nimi 
oli Kliinisen ja hallinnollisen hoitotie-
don vastaavuus. Hoitoisuustiedon
luotettavuus ja rakenteisen hoitoker-
tomustiedon toisiokäytön mahdol-
lisuudet hoitoisuuden määrittämi-
sessä. 

Pia Liljamon väitöstyö toi 
hänelle eHealth-tunnustuksen.

Uutisia
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Kunniamerkkejä 
ansioituneille
PPSHP:n hallitus jakoi 15. huhtikuuta kunniamerkkejä, 
jotka Tasavallan Presidentti on myöntänyt 6.12.2018.

Suomen Leijonan ritarikunnan komentajamerkin 
sai professori (emeritus) Markku Savolainen. 
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkin sai 
professori Taina Turpeenniemi-Hujanen. Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kul-
taristein saivat pääluottamusmies, sairaanhoitaja 
Juha Honkakoski ja varapääluottamusmies, sai-
raanhoitaja Anneli Näppä.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen 
kiitti ansiomerkkien saajia työstä, jota he ovat Oulun 
yliopistolliselle sairaalalle tehneet. ”Teillä kaikilla 
ansiomerkin saajilla on ollut suuri merkitys maakun-
tamme ja koko Pohjois-Suomen ihmisille ja heidän 
hyvinvoinnilleen.”

LUE TARKEMMIN 

WWW.PPSHP.FI/

SAIRAANHOITOPIIRI/

AJANKOHTAISTA

Kunniamerkkien saajat vasemmalta Anneli Näppä, 
Markku Savolainen, Taina Turpeenniemi-Hujanen
 ja Juha Honkakoski. Kuva Tiina Mäki
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POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

www.terttusaatio.fi

Lahjoita 
terveyttä

Lahjoita ja tue pohjoissuomalaista 
terveydenhuoltoa ja tutkimusta

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

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

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

www.terttusaatio.fi

terttusäätiö.fi

Ilmoitusmyynti: 
heli.pyhaluoto@plusmark.fi 

puh. 044 033 0429 

ILMOITA 
POHJANPIIRISSÄ!

Eturivissä vasemmalta Jenni Hyvärinen,
 Jesse Pirkola, Pekka Heikkilä ja Frans-
Emil Ranta, takarivissä opinto-ohjaaja
Timo Pulkkinen ja apulaisjohtaja 
Susanna Luomala Kaakkurin koulusta.

Lahjoitus

Taksvärkkilahjoitus
Kaakkurin Koulun oppilaat lahjoittivat vuoden 
2018 taksvärkkikeräyksensä tuoton Oys:n lasten-
psykiatrian poliklinikalle ja osastoille. Lahjoitta-
jien toiveiden mukaisesti varat käytetään klinikan 
lasten hyvinvoinnin ja liikunnallisuuden tukemi-
seen hankkimalla yksiköihin leikki-, liikunta- ja 
pelivälineitä. Lahjoituksen kävivät luovuttamassa 
koulun oppilaskunnan reippaat ja iloiset edustajat.
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Pesulan
väki

toivottaa
kaikille

hyvää kesää.

Vahvista asemaasi  
ja kilpailukykyäsi  
työmarkkinoilla

Psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus 
79,5 op, Oulu 2020–2023

Hakuaika päättyy 30.9.2019

Traumapsykoterapeuttikoulutus  
Oulu 2020–2024

Hakuaika alkaa syksyllä 2019

FutureDigiHealth -opintokokonaisuus  
25 op, Oulu 2019–2020

Tarjoaa laajan katsauksen tulevaisuuden terveydenhuolto
järjestelmään, mahdollisuuden uudistaa ja varmistaa 

osaamista digitalisoituvassa maailmassa.  
Opinnot alkavat syksyllä 2019 ja ne toteutetaan  
verkkoopintoina. Hakuaika päättyy 9.9.2019.

 
Lisätietoa hausta ja opinnoista 

www.oulu.fi/taydennyskoulutus




