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kokouksiin ja virkistyspäiviin – kysy tarjous!

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät 
AMK-tutkinnot haussa keväällä 2019.

oamk.fi/master

SANO MUA MASTERIKSI

#luotaitseesi

Vauhtia 
ja vaarallisia
tilanteita

Suomen terveydenhuollossa eletään suurten murrosten aikaa. Riippumatta sii-
tä, millaisena tai millä aikataululla kauan odotettu sote-uudistus toteutuu, sosiaa-
li- ja terveydenhuollon organisaatiot kautta Suomen varautuvat muutoksiin ja ke-
hittävät kilvan toimintaansa. OYS-ervan sairaanhoitopiirit eivät halua jäädä katse-
lemaan muutoksia sivusta, vaan ovat päätyneet selvittämään yhteisen osuuskun-
nan perustamista. Osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden avulla on tarkoitus turvata 
Pohjois-Suomen sairaaloiden kilpailukyky pitkällä tähtäyksellä, järkevöittää työn-
jakoa ja mahdollistaa koulutetuille erikoisosaajille joustavat työskentelymahdol-
lisuudet eri sairaaloissa. Viime kädessä hyvin toimiva palveluverkosto parantaa 
myös potilaiden asemaa hoidon laadun, potilasturvallisuuden ja saatavuuden nä-
kökulmasta. Toivotaan suotuisia tuulia tälle hankkeelle, joka kuvataan tarkemmin 
tämän lehden artikkelissa. 

Vielä tätäkin suurempi ja merkittävämpi kehittämisen kohde on Tulevaisuuden 
sairaala 2030 -uudistamisohjelma, jonka aikataulua nopeutettiin ja sisältöä uu-
distettiin viime keväänä. Syksyn kuluessa uuden sairaalan suunnittelutyö jatkuu 
työryhmissä tuttujen palvelumuotoilijoiden ja suunnittelijoiden vetämänä. Vii-
me talvena pidettyjen tuottavuustyöpajojen pohjalta käynnistetään pitkäkestoi-
nen uudistamis- ja kehittämisohjelma, jonka keskeinen tavoite on parantaa hoi-
don sujuvuutta ja karsia pois turha työ, josta eivät hyödy sen paremmin potilaat 
kuin henkilökuntakaan. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää paitsi toimin-
tamallien, tietojärjestelmien ja tilojen samanaikaista uudistamista myös merkit-

täviä investointeja. Uusia teknologisia ratkaisuja kartoitetaan ja ote-
taan käyttöön silloin, kun se on mahdollista ja järkevää. Tätä työ-
tä edistetään nivomalla yhteen useat kehittämishankkeet kuten 
Uute, Virtuaalisairaala ja Laaturekisterit.

Toiminnan kehittämiseen tarvitaan koko henkilökuntaa ja 
kaikkia ammattiryhmiä. Emme väheksy myöskään potilailta ja 
omaisilta tulleita ehdotuksia, jotka saattavat olla varsin raik-
kaita. Kuten moni on varmasti jo huomannutkin, syksyn kyn-
nyksellä sairaanhoitopiirin aloitetoiminta on modernisoitu vas-
taamaan nykyajan tarpeita. Aloitteista on tullut kehittämiseh-

dotuksia, joita jokainen saa esittää uuden Orchidea-järjes-
telmän avulla. Kaikkiin ehdotuksiin saa heti henkilökoh-

taisen palautteen, ja ne viedään eteenpäin innovaatio-
ryhmän toimesta. Ehdotuksia saa myös kommentoida 
ja antaa palautetta vaikka peukuttamalla.

Itse kokeilin tätä ideasampoa viime viikolla en-
simmäistä kertaa ja rehellisesti sanottuna olin posi-
tiivisesti yllättynyt. Esitetyt ideat olivat käytännölli-
siä, monet hauskojakin, ja mikä parasta, järjestelmää 
oli helppo käyttää ja se antoi heti palautetta. Ensim-
mäisen viikon kuluessa olemme saaneet Orchidean 
kautta enemmän kehitysehdotuksia kuin koko vii-
me vuonna yhteensä. 

Olisiko sinullakin joku kehitysehdotus esitettä-
väksi? Haluatko muutosten kyytiin?

FYSIOS KEMPELE Zeppeliinintie 1, 2 kerros, puh. 010 237 7035
FYSIOS KONTINKANGAS Kiviharjunlenkki 7, puh. 010 237 7038
FYSIOS KASTELLI Ranta-kastellin tie 4 B 1, puh. 010 237 7035
FYSIOS KESKUSTA Kansankatu 46, puh. 010 237 7036

Nopeasti
hyvään
hoitoon!

www.fysios.fi
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Mitkä
ovat ISBAR 
-menetelmän hyödyt?

Selkeä runko on kaikilla tiedossa ja 

samassa muodossa. Olennainen tie-

to on selkeässä, priorisoidussa, tiiviis-

sä muodossa. ISBAR mahdollistaa joh-

donmukaisen ja yhtenäisen kommuni-

kaation ja sopii kaikille terveydenhuol-

lon ammattiryhmille. Raportointi te-

hostuu sisällöllisesti ja on järjestelmäl-

listä. Raportoinnin laatu paranee, ajan-

käyttö tehostuu ja potilaan siirtoon liit-

tyvät prosessit kehittyvät tehokkaam-

miksi. Haittatapahtumia tulee vähem-

män ja potilasturvallisuus paranee.

Miten 
sen käyttö 
opitaan? 

ISBAR on yksinkertainen

ja helposti opittavissa.

Muistin tueksi on tehty

taskukortti ja seinäju-

liste.  

Suomessa menetel-

mää ovat jalkauttaneet

Suomen Sairaanhoitaja-

liitto ja Suomen Potilas-

turvallisuusyhdistys. 

Myös WHO ja STM suo-

sittelevat ISBAR-mene-

telmää, ja sen käytöstä 

on mainittu Käypä hoito

-suosituksissa.

Missä OYS:n 
yksiköissä menetelmä 
on jo käytössä?

Medisiinisellä tulosalueella käyttöä 

on opastettu järjestämällä lyhyitä in-

foja yksiköissä. Koulutuksia on jär-

jestetty yhteisesti medisiinisen, ope-

ratiivisen sekä lasten ja naisten tulo-

salueen henkilökunnalle. Myös uu-

sien työntekijöiden perehdytys me-

netelmään on huomioitu. Infojen ja 

koulutuksien jälkeen yksiköt ovat ot-

taneet menetelmää käyttöön. Suun-

nitteilla on myös lyhyitä videoita IS-

BAR-menetelmän käytöstä erilaisissa 

raportoinnin tilanteissa.

Mistä sanoista 
ISBAR tulee ja mihin 
se on tarkoitettu?

Englanninkielisistä sanoista identi-

fy (tunnista), situation (tilanne), back-

ground (tausta), assessment (nykyti-

lanne) ja recommendation (toiminta-

ehdotus). Se on tarkoitettu tehokkaa-

seen, johdonmukaiseen ja yhtenäiseen 

kommunikaatioon ja raportointiin, jol-

la turvataan oikeellisen tiedon välitty-

minen. Menetelmä kehitettiin Yhdys-

valtain merivoimissa suullisen tiedon-

kulun yhdenmukaistamiseksi ja sitä 

on muunnettu terveydenhuoltoon so-

pivaksi. 

Missä 
tilanteissa sitä 
käytetään?

Sitä voidaan käyttää potilaan siirty-

essä yksiköstä toiseen, lääkärin kon-

sultoinnissa, potilasraportoinnissa

työvuoron vaihteessa (hiljainen ja 

suullinen raportointi) ja erilaisten tar-

kistuslistojen pohjana. Suullisessa 

raportoinnissa on tärkeää, että ra-

portin antaja ja vastaanottaja ym-

märtävät omat tärkeät roolinsa. Ra-

portoinnissa käytetään suljetun ym-

pyrän tekniikkaa eli raportin vas-

taanottaja toistaa raportin antajan 

antamat tiedot.

Miksi tarkka 
kommunikointi 
on tärkeää?

Potilas- ja työturvallisuuden vuoksi.

Kommunikaation ongelmat ovat myö-

tävaikuttavana tekijänä noin 70 pro-

sentissa terveydenhuollon haittata-

pahtumista ja ne aiheuttavat vaaran 

hoidon jatkuvuudelle sekä hoitovir-

heiden riskin.
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& miksi

ISBAR-menetelmällä 
raportoit tarkasti

TEKSTI PIRKKO KOIVU

Osuuskuntamallinen yhteistyö voi helpottaa 

erikoissairaanhoidon työnjakoa.
s.18

Terveydenhuoltoon suositellaan ISBAR-menetelmää parantamaan 
kommunikoinnin tarkkuutta ja tehokkuutta. Kliinisen hoitotyön asiantuntija 
Merja Sjöman ja laatupäällikkö Elina Kippola kertovat, mistä on kyse.

ISBAR taskukortin 
ja seinäjulisteen 
voi tilata osoitteesta 
oulu@grano.fi.
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Sanna Salmela
Terveystieteiden tohtori, fysio-
terapeutti, erikoissuunnittelija
Oli mukana PoPSTer-hankkeessa
Hyte-asiantuntija maakuntauudistuksessa
PPSHP:ssä vuodesta 2009

kuka8?
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Monialaisen 
hyvinvoinnin
asialla
Erikoissuunnittelija Sanna Salmelan työssä keskeistä 
on ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
sekä tietoon ja sen laatuun liittyvät tehtävät.

Y htymähallinnon perusterveyden-

huollon yksikössä työskentele-

vä erikoissuunnittelija Sanna Salmela 

on ollut sairaanhoitopiirissä erilaisis-

sa hankkeissa yhdeksän vuotta. ”Kak-

si teemaa painottuu: pohjoispohjalais-

ten ihmisten hyvinvoinnin ja tervey-

den edistäminen (hyte) sekä tietoon ja 

sen laatuun liittyvät asiat.”

Hyteen liittyvät myös tehtävät Poh-

jois-Pohjanmaan maakuntavalmiste-

lussa, jossa hän työskentelee puolet 

työajastaan.  Salmelan mukaan on vai-

keaa, osin tarpeetontakin erottaa sai-

raanhoitopiirin ja maakuntavalmiste-

lun työtä toisistaan. 

”Myös työni perusterveydenhuollon 

yksikössä liittyy hyteen. Jonkinlainen 

jako on silti löydettävissä. Maakunta-

valmistelussa on selkeästi omat teh-

tävänsä, jotka painottuvat monialai-

sen hyte-työn kehittämiseen. PPSHP:s-

sä sen sijaan korostuu yksi työn osa-

alue eli elintavat, kuten ravitsemus- ja 

tupakointikäyttäytymiseen vaikutta-

minen.”

Monialaisemmaksi jatkossa
Sairaanhoitopiirin toimintaympäristö 

on muuttumassa niin, että myös siel-

lä hyte-työ monialaistuu. Lakiesitys-

ten integraatiovelvoite haastaa palve-

luja niin, että sairaalan työssä on yhä 

enemmän nähtävä ihmisen elämä, ar-

ki ja hyvinvointi kokonaisuutena.  ”Jat-

kossa roolejani on entistä vaikeampi 

erottaa toisistaan. Se ei ole ongelma, 

vaan osoitus siitä, että asiat kehittyvät 

oikeaan suuntaan – kohti yhteisömäis-

tä ajattelua ilman organisaatioiden vä-

lisiä raja-aitoja.”    

Maakuntavalmistelussa Salmelan 

työ on verkostomaista ja organisaati-

orajat ylittävää. ”Tämän vuoksi voin 

olla PPSHP:n sisällä hieman tuntemat-

tomampi. Sairaanhoitopiirissä kes-

keisimpiä yhteistyökumppaneitani on 

terveyden edistämisen koordinaattori 

Leea Järvi, joka tuntee talon sisäi-

sen hyte-työn ja sen historian. Tässä 

minulla on vielä opittavaa.”

Huomio tiedon laatuun
Salmela työskenteli aiemmin PoPSTe-

rissä, jossa selvitettiin muun muas-

sa sote-palvelujen järjestäjän tietotar-

peita. ”Tässä työssä tiedon laatuun, 

kuten virheettömyyteen, vertailukel-

poisuuteen, oikea-aikaisuuteen, oleel-

lisuuteen ja saatavuuteen liittyvät ke-

hittämistarpeet nousivat vahvasti esil-

le, myös PPSHP:ssä.”

Viime syksynä tehdyn kartoituk-

sen tulokset kertoivat, että sairaan-

hoitopiirin tiedon laatua pitäisi ajatel-

la ekosysteeminä, jossa kaikki vaikut-

taa kaikkeen. ”Potilastietojen kirjaami-

nen, tietojen hallinta, tiedon jalostus 

ja tiedon hyödyntäminen muodosta-

vat orkesterin, jossa kaikkien tulee tie-

tää oma roolinsa ja vastuunsa ja soit-

taa niin, että lopputuloksena on laadu-

kas tieto”, Salmela vertaa.

Kaikki toimijat ovat riippuvaisia toi-

sistaan. ”Jos yksi soittaa huonosti, ko-

ko orkesterin toiminta vaikeutuu. Tä-

mä konkretisoituu esimerkiksi poti-

lastyössä kirjaamiskäytäntöjen vaih-

televuutena ja johtamistyössä epävar-

muutena siitä, vastaako tieto todelli-

suutta.”

PPSHP:ssä on laadittu alustava suun-

nitelma tiedon laadun kehittämiseksi. 

Suunnitelma odottaa yhtymähallinnon 

johtoryhmän käsittelyä. 

Suurimmaksi haasteeksi Salmela ko-

kee sen, että hyte ja tiedon laatu ovat 

aiheina niin isoja, että työaika on kor-

tilla. ”Pidän silti valtavasti työstäni, se 

on oman hyvinvointini peruspilareita. ”

Sanna Salmela sanoo, että maakuntavalmistelu 
on antanut valtavasti: uuden työyhteisön ja 
kavereita, koko ajan vahvistuvan verkoston, 
uusia näkökulmia ja ennen kaikkea mahdol-
lisuuden oppia ja uudistua sekä luoda uutta 
osana valmistelua. 
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Oulaskankaalla
katse eteenpäin

Oulaskankaan sairaalan potilaat ovat tyyty-
väisiä synnytysosaston saamaan jatkoaikaan. 
Henkilökunnan mielestä oikeus tapahtui, sillä 
vastasyntyneiden hoitoa on määrätietoisesti 
kehitetty jo vuosia. 

O ulaskankaan synnytysosaston 

henkilökunta oli jo alistunut ti-

lanteeseen, että synnytykset sairaa-

lassa päättyvät tämän vuoden lopus-

sa, kuten korkein hallinto-oikeus oli 

linjannut. Siksi kaikki yllättyivät, kun 

heinäkuussa tuli tieto sosiaali- ja ter-

veysministeriön myöntämästä poikke-

usluvasta. Synnytysosasto sai jatkoai-

kaa vuoden 2021 loppuun.

Airi Rankinen oli valmistautunut 

luopumaan kätilön työstä ja ajatteli 

pyrkiä sairaanhoitajan tehtäviin toi-

selle osastolle. 

”Tällainen muutos olisi kuitenkin 

stressaavaa, joten olihan tämä helpo-

tus.” 

Oulaskankaan sairaalan lastenlää-

käri Hannu Paajanen sanoo, että oi-

keus voitti. 

”Varsinkin hallinto-oikeuden päätös 

tuntui suoranaiselta oikeusmurhalta, 

kun se ei lainkaan huomioinut niitä pa-

rannuksia, joita täällä oli tehty.”

Paajanen voi taas toivottaa kotiutu-

vat synnyttäjät tervetulleiksi palaa-

maan takaisin. 

”Näin minulla on ollut tapana sa-

noa, mutta tässä välillä näin ei ole voi-

nut toivottaa.” 

Osastonhoitaja Päivi Perttu sanoo, 

että epävarmuuden vuosina osa hen-

kilökunnasta ehti tehdä uranvaihdok-

sia. 

”Muutamia kätilöitä on lähtenyt jat-

kokoulutukseen hankkimaan toista 

ammattia. Poikkeusluvan saamisen ve-

nyttyä osa on ottanut puolen vuoden 

virkavapaata, sillä yksittäisillä ihmi-

sillä ei ole ollut aikaa jäädä odottele-

maan. On täytynyt tehdä omia ratkai-

suja.”

Myös työssä jaksamista epävarmuus 

on haitannut, mutta työilmapiiri on 

Pertun mukaan silti pysynyt yllättävän 

hyvänä. 

Monta muutosta tehty
Oulaskankaan synnytysosastolla on 

kehitetty hoitoa ja korjattu Valviran 

aiemmin nimeämiä vastasyntyneiden 

tehostetun hoidon epäkohtia. Vasta-

syntyneiden siirrot OYS:aan ovat näi-

den toimien ansiosta vähentyneet. 

Henkilökunta on saanut täydennys-

koulutusta ja vastasyntyneiden hoi-

toon on perustettu valvontayksikkö 

VaaVila eli kaksi tehovalvontahuonet-

ta ajanmukaisine välineistöineen. 

Oulaskankaalla voidaan hoitaa vasta-

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVAT TIINA MÄKI

Saara-Maria Tölli on iloinen, että 
tyttövauva syntyi Oulaskankaan 
synnytysosastolla.
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nytyksestä. OYS:n synnytysosastossa-

kaan ei hänen mielestään ole moitti-

mista, mutta isossa sairaalassa on ison 

sairaalan kiireet. 

”Olen tosi hyvillä mielin siitä, että

Oulaskangas sai jatkaa. Itselläni on 

kokemusta raskausaikana äitipolilla 

kontrolleissa käymisestä ja synnytyk-

sen käynnistyksistä.”

Hän sanoo, että pidempi matka sai-

raalaan rasittaisi arkea enemmän ja li-

säisi riskejä, että vauva syntyy kotiin 

tai matkalla sairaalaan.

”Nivalasta jo tänne Oulaisiin on tun-

nin matka ja Ouluun tuplasti. Matka on 

sama kuin jos lähtisi Ylläkseltä Rova-

niemelle synnyttämään.”

Saara-Maria Tölli asettelee kahden 

vuorokauden ikäistä tyttövauvaansa

sinivalon alle saamaan hoitoa kohon-

neisiin bilirubiiniarvoihin. Hän tuli 

Oulaskankaan synnytysosastolle Ni-

valasta, jonne muutti perheineen en-

nen kuopuksensa syntymää. Odotus-

aikana hän kuuli nivalalaisilta paljon 

hyvää Oulaskankaan synnytysosas-

tosta. Tyytyväinen hän on nyt itsekin.

”Tämä on kodinomainen ja empaat-

tinen paikka, koko henkilökunta on 

tuttavallista. Synnytyksen jälkeen tuo-

tiin oikein leivoskahvit pitsiliinalle ka-

tettuna.”

Tyttövauva syntyi vesialtaaseen, ja 

tätäkin kokemusta Saara-Maria Tölli 

kehuu. Lämmin vesi rentouttaa ja kel-

luttaa, mikä helpottaa kipuja. Äiti koki 

hallitsevansa synnytystä itse sen si-

jaan, että olisi muiden hallittavana. 

Vauva oli tyytyväinen ja rauhallinen 

vedessä. 

”Vasta kun noustiin vedestä, vau-

va alkoi kunnolla huutaa.”

Äidillä on kokemusta OYS:n synny-

tysosastosta neljästä aiemmasta syn-

Tyytyväinen
vauva syntyi veteen

nyskoulutusjaksolla OYS:ssa.

Airi Rankinen on yksi täydennys-

koulutukseen osallistuneista. Hän pe-

rehtyi työparin kanssa lisähapen an-

tamiseen vauvoille sekä suonensisäi-

seen antibioottihoitoon.

”Nuoria ja uusia kätilöitä perehdy-

tämme kalibroimaan laitteita ja koko-

amaan niitä eli kun tulee kiiretilanne, 

he pystyvät auttamaan. Osa lastenhoi-

tajistakin on perehtynyt lasten hapen 

tuen seurantaan.” 

Varsinaista hengityskonehoitoa Ou-

laskankaalla ei anneta. 

”Hengityskonehoitoa tarvitsevat po-

tilaat siirretään uuden siirtorespiraat-

torin tukemana OYS:aan ja lastenlää-

käri on saattamassa.”

Lastenlääkärit päivystävät
Lastenlääkärien saatavuutta parannet-

tiin aloittamalla laastenlääkärien päi-

vystysrinki 3,5 vuotta sitten. Useat päi-

vystävistä lääkäreistä ovat OYS:n las-

tenlääkäreitä, mutta heitä on myös 

muualta Suomesta.

”Näin lastenlääkäri on jatkuvasti saa-

tavilla puolessa tunnissa”, sanoo Han-

nu Paajanen. 

”Ihanteellista olisi, jos voisimme vie-

lä vahvistaa neonatologista osaamis-

ta.”

Paajanen kertoo, että kokemusta 

huonokuntoisten vauvojen hoidosta 

kertyy Oulaskankaalla harvakseltaan, 

sillä riskisynnyttäjät ohjataan jo var-

haisemmassa vaiheessa OYS:aan. 

Synnytysosaston sijainti Oulaskan-

kaalla on perusteltua, sillä syntyvyys 

alueella on Suomen vilkkainta ja väes-

tö nuorinta. Alueella on paljon moni-

synnyttäjiä, ja lapsi saattaa tulla maa-

ilmaan nopeastikin. 

”Pitkällä matkalla kasvaa matkasyn-

nytyksen mahdollisuus, eikä sekään 

turvallinen vaihtoehto ole. Synnyttä-

jistä monet ovat 90-luvulla syntyneitä 

ja he hankkivat monta lasta”, Paajanen 

sanoo.

Synnytyssairaalana Oulaskangas 

on ollut edistyksellinen pitempään-

kin, muistuttaa Päivi Perttu. 

”Vesisynnytykset ovat olleet mah-

dollisia vuodesta 1997 alkaen. Vasta 

viime aikoina monet muut synnytys-

sairaalat ovat mahdollistaneet sen.”

Vastasyntyneillä 
on kaksi teho-

valvontahuonetta 
ajanmukaisine 

välineistöineen.

17.7.2018 Sosiaali- ja ter-
veysministeriö myönsi 
Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayh-
tymälle poikkeusluvan 
synnytysten jatkamisel-
le Oulaskankaan sairaa-
lassa vuoden 2021 lop-
puun. PPSHP haki poik-
keuslupaa vuoden 2017 
keväällä. 

Poikkeusluvan myön-
tämistä puoltavat alueen 
pitkät välimatkat, suuri
synnyttäjien ja erityisesti 
monisynnyttäjien määrä.

Valtioneuvoston ase-
tuksen mukaan synny-
tyksiä hoitavassa sairaa-
lassa täytyy hoitaa vähin-
tään noin 1 000 synny-
tystä vuodessa. Sosiaali- 
ja terveysministeriö voi 
kuitenkin myöntää poik-
keusluvan, jos se on tar-
peen palvelun saavutet-

Usean 
vuoden 
taistelu

syntyneen lievempiä hengitysvaikeuk-

sia ja kosteakeuhkoisuutta nasaali-

ylipaineella tai korkeavirtausviiksillä 

sekä suonensisäisesti alhaista veren-

sokeritasoa ja infektioita. 

Jo aiemmin aloittanutta vieripolikli-

nikkatoimintaa on jatkettu entistä 

näkyvämmin. Vieripoliklinikka palve-

lee ja tukee varhain kotiutuneita sekä 

myös OYS:ssa syntyneitä, seurantaa 

tarvitsevia vauvoja. 

Seitsemän kätilöä on osallistunut 

OYS:n vastasyntyneiden osastolla 55 

puolen vuoden koulutukseen vasta-

syntyneen valvontayksikön vastaa-

vaksi hoitajaksi. Päivi Perttu sanoo, et-

tä täydennyskoulutus keskitettiin tie-

tylle osalle henkilökunnasta, jotta hei-

dän osaamisensa pysyisi kokemuk-

sen kautta yllä. 

”Työvuoroja järjestämällä vuoroon 

on aina saatu täydennyskoulutuksen 

hankkinut henkilö.”

Vastasyntyneiden valvontayksiös-

sä on jatkuva lastenlääkäri- ja hoitaja-

valmius huonokuntoiselle vastasynty-

neelle. Lisäksi kätilöt käyvät kaksi ker-

taa vuodessa kaksiviikkoisella täyden-

Jatkuu seuraavalla aukeamalla.

Synnytysosaston käytävällä marssivat Miina Hirvikangas, 
Marja Tokola, Airi Rankinen, Salla-Maarit Niemelin, 
Milla Hyvärinen, Kari Korvela ja Riina Laine. 

Saara-Maria Töllin tyttövauva saa keltaisuuteen sinivalohoitoa.
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muutoksista ja heidän äänensä kuulu-

vat muutoksia tehtäessä. Tutkitusti tä-

mä lisää työhyvinvointia ja jaksamis-

ta. 

Sairaanhoitopiirin viestintäsuunni-

telmassa linjataan, että sairaanhoito-

piirin viestintää tulee edelleen kehit-

tää ja toukokuussa hallitus päätti ava-

ta viestintäpäällikön toimen. Viestin-

nän osalta on tehty jo hyvää kehittä-

mistyötä, kuten vastikään uudistetut 

sairaanhoitopiirin nettisivut ja sosiaa-

lisen median kanavat. Asiakkaiden nä-

kökulmia on huomioitu muun muas-

sa lasten ja naisten sairaalan suunnit-

telussa ja näistä tiedotettu nettisivuil-

la. Potilasraatiarvioissa erityisesti viih-

tyisyyden ja perhekeskeisyyden huo-

mioimista on kiitelty kovasti. 

Tulevaisuuden sairaalan visio (asia-

kaslähtöisyys, hyvin johdettu, haluttu 

työpaikka ja tiloiltaan toimiva) toteu-

tetaan yhdessä. Tulevaisuuden sairaa-

lan mahdollistavat osaava, tavoitteel-

linen ja jaksava henkilöstö.

Tanja Tiainen

PPSHP:n hallituksen varapuheenjohtaja

Muutokset 
toteutetaan yhdessä

Päättäjän
paikalta

Koko seudun
yhteinen asia
PPSHP:n hallituksen puheenjohtaja

Antti Huttu-Hiltunen ja Oulaisissa 

asuva PPSHP:n hallituksen jäsen Kai 

Pajala kertovat kumpikin saaneensa 

kansalaisilta poikkeuksellisen paljon 

myönteisiä reaktioita synnytysosas-

ton saamasta jatkoajasta. Ilo on ollut 

yhteistä paikkakunnasta riippumat-

ta. Huttu-Hiltusen mukaan päätös on 

merkittävä koko eteläiselle alueelle ja 

OYS:lle.

”Haluan kiittää Oulaskankaan sai-

raalan henkilökuntaa siitä, että he ovat 

jaksaneet tehdä töitä epävarmuuden 

keskellä”, Pajala sanoo.

Kumpikin luottaa synnytysosaston 

tulevaisuuteen myös 2021 jälkeen. 

”Tilanne pitää katsoa, kun maakun-

ta- ja soteuudistus lähtee liikkeelle. 

Itselläni tahtotila on yhtä vahva kuin 

se oli tämän kujanjuoksun alkaessa 

2014”, Antti Huttu-Hiltunen sanoo. Us-

ko ei loppunut edes huhtikuussa 2018 

KHO:n päätöksen tultua.

Kai Pajala on samaa mieltä, ja uusia

vaatimuksia sairaalalle ei ole tiedos-

sa. ”Jos Valviralla tulee vielä vaatimuk-

sia niin ne täytetään. Asia on meille 

tärkeä.” 

Elinvoimaan uskotaan
Kai Pajala uskoo, että Oulaisten elin-

voimaisuus säilyy ja syntyvyys pysyy 

korkeana huolimatta siitä, että synny-

tysten määrä vähenee kaikkialla. 

”Asukkaille synnytysosasto on tär-

keä. Kaksi kolmasosaa synnyttäjistä

on monisynnyttäjiä ja lähellä oleva 

sairaala tuo turvallisuuden tunnetta.”

Pajala sanoo, että intressi puolustaa

Oulaskankaan synnytysosastoa on 

selvästi ollut koko maakunnan yhtei-

nen. Yksimielisyys saattoi vaikuttaa 

siihen, miksi perhe- ja peruspalvelu-

ministeri Annikka Saarikko kääntyi 

sairaalan jatkoajan kannalle. 

”Ministeri vakuuttui Oulaskankaan 

kokonaisuudesta, jossa sairaalan li-

säksi alueella ovat alan oppilaitokset 

ja kuntoutusmahdollisuudet. Synny-

tysosasto on Oulaskankaan sydän.”

Antti Huttu-Hiltunen kiittelee Saa-

rikon perehtymistä Oulaskankaan 

asiaan. Hän kävi useita neuvotteluja 

PPSHP:n luottamushenkilö- ja viran-

haltijajohdon kanssa vielä kuluneena 

kesänä ja tutustui Oulaskankaaseen 

myös paikan päällä. 

”Vaikka toiminta on ollut ennestään-

kin laadukasta, niin taso on vain pa-

rantunut. Potilasturvallisuuteen liitty-

viin vaatimuksiin vastattiin ja vasta-

taan prikulleen.”

”PPSHP:n johtaja Ilkka Luomalle 

kuuluu myös iso kiitos tästä työvoi-

tosta. Johtajahakuprosessin aikana

korostin kaikille hakijoille, että tämä

case on erittäin tärkeä asia meille. 

Luoma otti tämänkin asian tosissaan, 

Huttu-Hiltunen sanoo.”

tavuuden tai potilastur-
vallisuuden vuoksi.

Oulaskankaan sairaa-
lan synnytysten määrä on 
viime vuosina vähenty-
nyt. Viime vuonna synny-
tyksiä oli 864. Tänä vuon-
na on 27.8. mennessä syn-
tynyt 509 vauvaa.

Sairaalassa on STM:n 
mukaan riittävä määrä
tarvittavaa henkilökun-
taa, tilat, välineet ja lait-
teet sekä nopeasti saata-
villa synnytyksiin ja anes-
tesiologiaan perehtyneitä 
lääkäreitä. Näiden kohen-
tuneiden laatutekijöiden 
on arvioitu täyttävän kor-
keimman hallinto-oikeu-
den aiemman päätöksen 
mukaiset edellytykset. 

Kesäkuussa 2016 Val-
vira määräsi Oulaskan-
kaansairaalan synnytys-
toiminnan lopetettavak-
si vastasyntyneiden poti-
lasturvallisuuteen vedo-
ten. Tämän jälkeen sairaa-
lan potilasturvallisuutta 
on kehitetty. 

PPSHP valitti synnytys-
osaston lakkautuspäätök-
sestä hallinto-oikeuteen 
ja korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 

Vuonna 2015 Valvira 
aloitti omaehtoisen va-
vontaprosessin, joka kos-
ki vastasyntyneiden hoi-
don asianmukaisuutta 
Oulaskankaalla.

Lastenlääkäri Hannu Paajanen sanoo, että 
olisi ihanteellista, jos Oulaskankaalla voitaisiin 
edelleen vahvistaa neonatologista eli vastasyn-
tyneiden hoidon osaamista.

Tulin mukaan uutena hallitusjäse-

nenä vaiheeseen, jolloin Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä pu-

haltavat muutoksen tuulet. Tuulien 

suunnat vaikuttaisivat olevan monien 

mielestä oikean suuntaiset. Tulevai-

suuden sairaala OYS 2030 on näistä 

muutoksen tuulista puhutuin ja odo-

tetuin ja syystä – onhan sen tavoittee-

na uudistaa sairaanhoitopiirin sairaa-

loiden toimintaa, parantaa toiminnan 

tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta 

sekä uudistaa kiinteistöt vastaamaan 

nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuu-

den haasteita. Sairaalarakentamisen 

aikataulu nopeutui usealla vuodella, 

kun PPSHP:n kuntayhtymän valtuusto 

hyväksyi kesäkuussa päivitetyn yleis-

suunnitelman. 

Omaan toiveiden tynnyriini Tulevai-

suuden sairaalan osalta kuuluvat, et-

tä lastenpsykiatria vihdoin saisi oman 

pysyvän paikkansa viihtyisissä ja toi-

minnoiltaan toipumista ja kuntoutu-

mista edistävissä tiloissa ja ympäris-

tössä. Toinen toiveeni on ikuisuusky-

symyksenäkin pidetty selviämisase-

ma yhteispäivystyksen yhteyteen tai 

hyvät selviämispalvelut päihdeasiak-

kaiden kohtaamiseen ja hoitoon, jot-

ta yhteispäivystyksen tilat rauhoittui-

sivat ja päihdeasiakkaat saisivat tilan-

teeseensa parhaiten sopivaa osaamis-

ta ja kohtaamista. 

Olen työskennellyt aiemmin 10 vuot-

ta mielenterveyspuolella ja sen vuok-

si tiedän, että nämä asiat vaativat eri-

tyistä huomiota. Viime vuosien kehi-

tyssuunta on ollut oikean suuntainen, 

mutta lisää aktiivista kehitystyötä tar-

vitaan. 

Muutosprosesseissa viestinnän on-

nistumisella on suuri merkitys. Erityi-

sesti sisäisen viestinnän on syytä olla 

kunnossa. Viestintäalan ammattilaiset 

usein sanovat, että jos sinusta tuntuu, 

että olet viestinyt tarpeeksi, niin olet 

väärässä. Onnistunut muutosprosessi 

edellyttää, että kehittämiseen pääse-

vät osallistumaan asiakkaat, henkilös-

tö sekä johto. On tärkeää, että työnte-

kijät ovat ajan tasalla heitä koskevista 

Nuppineulat osoittavat, minkä 
verran vauvoja on Oulaskankaalla 
syntynyt tänä vuonna. 
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työntekijä tietää, miten asiat voitai-

siin tehdä paremmin, tehokkaammin 

ja järkevämmin, mutta silti helposti 

mennään totuttujen tapojen mukaises-

ti. ”Leanissa kaikki ovat mukana kehit-

tämisessä, muutoksessa ja ylläpidos-

sa. Näin jokainen saa myös omaa mo-

tivaatiotaan ja työn sisältöään parem-

maksi.”

Seuranta tärkeää
Tekonivelkirurgiassa kehitystyötä on 

tehty toistakymmentä vuotta tuloksel-

lisesti. Aiemmin prepoli-toiminnan ja 

nopean hoitoketjun järjestelmä paran-

si hoidon laatua. ”Kun oltiin tyytyväi-

siä tuloksiin, kävi kuten usein käy, jär-

jestelmä rapistui. Emme tuolloin seu-

ranneet toimintaa. Nyt seurantaa teh-

dään koko ajan”, Puhto korostaa.

Kaksi kertaa vuodessa otetaan sään-

nöllisesti seuranta tietyin mittarein. 

”Näyttää siltä, että olemme jopa pysty-

neet kirimään tavoitteissa reilun vuo-

den aikana”, Conlin kertoo.

lee, että hoitoketju ja hoitajien työnku-

va ovat selkeämmät. Osaston toiminta 

on paremmin ennakoitavissa, mikä vä-

hentää hoidon ammattilaisten henkis-

tä kuormaa. 

”Aiemmin hoidimme 11 eri erikoisa-

lan potilaita. Työ oli sekavaa, kun lää-

kärit tulivat yhtä aikaa kierroille, ja jo-

kaisella erikoisalalla oli omat hoito-

ohjeensa. Nyt kun meillä on pääasi-

assa tekonivelpotilaita sekä selkäor-

topedisiä ja neurologisia potilaita, ti-

lanne on selvempi ja ohjeistus yhte-

näisempi.”

Osastolle on luotu kotiutuskriteerit

ja tarkennettu lääkitys-, sairauslomi-

en ja mobilisointiohjeistuksen kirjaa-

mista. ”Potilaille on tehty myös usein 

kysytyt kysymykset -lista, mikä helpot-

taa potilaan pärjäämistä kotona ja vä-

hentää soittoja osastolle”, Conlin to-

teaa. 

Osallistamisen kautta
Leanin periaatteisiin kuuluu, että työn-

tekijät osallistetaan kehitykseen mu-

kaan. ”Tärkeää on, että jokainen ym-

märtää, ettei kyseessä ole ruoska tai et-

tei uudistusta revitä työntekijän selkä-

nahasta, vaan oikeasti päästään pois 

turhan työn tekemisestä ja voidaan 

keskittyä hoitotyöhön”, Puhto koros-

taa.

Uudistuksen onnistuminen edellyt-

tää henkilöstön sitoutumista. ”Aluk-

si sitoutuminen oli hyvä, mutta sitten 

tuli kyllästymistä. Siinä tilanteessa me 

muistutimme ja perustelimme asioita 

henkilöstölle. Tulos parani heti. Kou-

lutus ja tiedon jakaminen ovat erittäin 

tärkeitä muutoksessa”, Puhto ja Mä-

ki-Rautila kertovat. 

Päivi Conlin toteaa, että työohjeiden 

päivittäminen oli isossa roolissa hen-

kilöstön sitouttamisessa. ”Työnteki-

jöistä hyvin moni on päässyt mukaan 

lean-työryhmiin, joissa ongelmien rat-

kaisuun on voinut vaikuttaa.” 

Puhto muistuttaa, että useimmiten

sena leikkauksen jälkeisenä päivänä. 

Tekonivelkirurgian vastuulääkäri,

apulaisylilääkäri Ari-Pekka Puhto

pitää muutosta valtavana, sillä 93 pro-

senttia kaikista leikatuista lähtee kol-

mantena päivänä leikkauksesta.

”Ostopalvelupaikkoja ei enää ole 

tarvittu, olemme pystyneet hoitamaan 

kaikki potilaat vuodeosastollamme.”

Toiminnan hyödyt potilaalle ovat 

kiistattomat. Nopeamman kotiutumi-

Määrittele asiakkaan arvo.

Tunnista arvovirta, eli kaikki 
toiminnot, jotka tarvitaan tuot-
teen tai palvelun tuottamiseen. 

Muodosta toimintojen välille 
jatkuva virtaus ja pyri pääsemään 
eroon osastoista, jotka suorittavat 
yksittäistä tehtävää suurissa 
eräkoissa. 

Muodosta imuohjaus, jossa 
tuotteen tai palvelun tuottaminen 
lähtee aina asiakkaan tarpeesta.

Tavoittele täydellisyyttä jatkuvien 
pienten parannusten avulla.

Womack, J. P. & Jones, D. T. 1996. Lean 
Thinking: Banish waste and create wealth 
in your corporation. Great Britain, Bath. 
Simon & Schuster. 

Leanin viisi
periaatetta

Lean-toiminta
 syntyi Japanin 

autoteollisuudessa 
jo 1950-luvulla.

L okakuussa 2016 OYS:n tekonivel-

kirurgian jälkeen 32 prosenttia

potilaista lähti toisena leikkauksen 

jälkeisenä päivänä kotiin tai jatkohoi-

toon – 27 prosenttia meni terveyskes-

kukseen ja vain 5 prosenttia kotiin. 

Vuosi sitten toukokuussa kotiin lähti 

toisena leikkauksen jälkeisenä päivä-

nä 60 prosenttia potilaista ja jatkohoi-

toon 17 prosenttia potilaista. 77 pro-

senttia potilaista poistui osastolta toi-

sen lisäksi potilaan pelot kotiuttami-

sesta ovat vähentyneet ja hoitoon ol-

laan tyytyväisiä. 

Yksi monista muutoksista oli se, et-

tä leikkausten anestesiaa kevennettiin 

niin, että selkäydinpuudutuksen vai-

kutus poistuisi nopeammin. Tämän 

ansiosta heräämöaika lyhenee ja po-

tilas saadaan aktivoitua toipumiseen 

nopeammin. 

”Koetamme panostaa varhaisen vai-

heen toipumiseen. Fysioterapeutin 

työtä polilla on vähennetty ja työpa-

nosta on kohdennettu osastolle, jot-

ta potilas pääsee heti leikkauksen jäl-

keen kuntouttamiseen kiinni ja hyötyy 

näin enemmän.”

Kun potilaat alkavat harjoitella kyy-

närsauvakävelyä jo leikkausta seuraa-

vana päivänä, kynnys kotiin lähtöön 

madaltuu ja pärjäämisen mahdolli-

suus paranee. 

”Osastolla potilas voi myös seurata, 

miten kotiuttamisen kriteerit hänen 

kohdallaan toteutuvat.”

Nyt tekonivelpotilaalla kuluu 5-8 

kuukautta aikaa lähetteen saapumi-

sesta kotiutukseen leikkauksen jäl-

keen. ”Jatkolle olemme asettaneet kah-

den kuukauden tavoitteen ja keski-

tymme nyt siihen, miten potilaalle vai-

keita odotusaikoja voidaan lyhentää”, 

Puhto sanoo.

Puhton mukaan tavoitteeseen pääs-

tään, kun jono saadaan sellaiseksi, et-

tei se aiheuta puskuria. ”Prosessia on 

viilattava niin, että päivystyspotilai-

den hoitamiselle on pelivaraa.” 

Tulevaisuuden visiona on, että teko-

nivelpotilas pääsisi lähetteen saatu-

aan poliklinikalle kuukaudessa. ”Li-

säksi toivomme, että potilas saisi leik-

kausajan jo polikäynnin aikana.”

Työviihtyvyys parani
Asiakashyödyn ja kustannussäästö-

jen lisäksi osasto 10:n henkilöstö voi 

paremmin. ”Vuonna 2016 soittorum-

ba muille osastoille potilaspaikkojen 

saamiseksi oli ihan mahdoton. Soit-

tojen määrä on huomattavasti vähen-

tynyt. Työviihtyvyys on parantunut ja 

pitkät sairaslomat ovat vähentyneet. 

Uusi työntekijäkin on helpompi pereh-

dyttää, kun ohjeistukset ja toiminta-

mallit ovat selkeät”, kertoo osaston-

hoitaja Anne Mäki-Rautila.

Sairaanhoitaja Päivi Conlin kiitte-

Lean toi hurjan 
muutoksen
Tekonivelkirurgiassa lean-toiminnalla on saatu erinomaisia 
tuloksia. Osasto 10:llä potilaat kotiutuvat nopeammin, hoito 
on tehostunut ja laatu parantunut. Työviihtyisyys on kohentunut.
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Aarno Peltonen odotteli kotiutumista osasto 10:llä. Lonkan tekonivelleikkaus oli hänelle yksi monista. 
”Nyt on hyvä. On sairaaloita ja on OYS, joka on kunnon korjaamo. Työntekijöiden asenne on kohdallaan. 
Minulla on vain valtavan hyviä kokemuksia täältä osastolta ja aiemmiltakin käynneiltäni.”  Kuvassa myös 
Anne Mäki-Rautila (vas.), Ari-Pekka Puhto, ja Päivi Conlin.
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Antti Jaatinen lähetti kesän aika-

na ystävilleen kuvaviestejä uima-

hetkistään ja otsikoi viestinsä: Oululai-

sen osaamisen tulos. Näin hän halusi 

kertoa hyvästä fyysisestä ja henkises-

tä voinnistaan ja samalla jakaa kiitos-

taan julkiselle erikoissairaanhoidolle.

”OYS:n ammattilaisten ansiosta saan 

jatkaa elämää. Sairaalassa on töissä 

älyttömän sitoutuneita ihmisiä. He te-

kevät työtään potilaan parhaaksi vii-

konpäivää tai kelloa vilkuilematta. Kun 

heidän on aika lähteä levähtämään, ti-

lalle tulee toisia yhtä hyviä ja työlleen 

omistautuneita taitajia.”

Jaatinen sanoo, että hyvin sairaas-

ta ihmisetä tehtiin OYS:ssa terve en-

siluokkaisen hoidon ja huolenpidon 

avulla. Inhimillisyys, jota sairaalassa 

hänelle ja hänen läheisilleen osoitet-

tiin vetää hänet sanattomaksi.

”He poistivat minun ja läheisteni 

pelkoja. He saivat minut potilaana tun-

temaan oloni hyväksi, turvalliseksi ja 

luottavaiseksi.  Nämä ammattilaiset ei-

vät tee numeroa osaamisestaan, joka 

on käsittämättömän kovaa. Ja täytyy-

hän heillä oli valtava henkinen kapasi-

teetti, kun jaksavat koko ajan tehdä 

henkeä pelastavaa työtä.”

Joulukuussa jysähti
Joulukuisena iltana yrittäjä ja it-am-

mattilainen Antti Jaatinen nousi ylös, 

sammutti television ja meni vessaan. 

Siellä sydän pysähtyi. Onneksi vaimo 

oli kotona ja soitti heti hätäkeskuk-

seen. Hätäkeskuspäivystäjä oli koko 

ambulanssin odotusajan puhelimen 

toisessa päässä. 

Ensihoito saapui 4-5 minuutissa. Hy-

vä niin, sillä Anttia elvytettiin 18 mi-

nuuttia, ja sen jälkeen alkoi matka sai-

raalaan. ”Sairaalassa alkoivat sitten sy-

dänlääkärit miettiä, miten kammiovä-

rinässä ollut sydämeni saataisiin toi-

mimaan oikein? Sydän pumppasi ver-

ta vain 15 prosenttia siitä, mitä sen oli-

si pitänyt.”

Sepelvaltimotauti on Antin suvun 

rasitus. ”Äitini kuoli sydäninfarktiin 

60-vuotiaana. Jälkiviisaana voi nyt 

sanoa, että olisihan se ollut minun-

kin hyvä ymmärtää jo vuosi sitten, et-

tä oma askel oli lyhentynyt ja rasituin 

fyysisesti helposti.”

Iso ammattilaisten porukka pohti 

Antin tilannetta. Sydämensiirtoakin 

harkittiin. ”Pitivät minua sen verran 

hyväkuntoisena muilta sisäelimiltäni, 

että kehnon sydämen vaihtaminen oli 

vaihtoehto. Pallolaajennus ei auttanut 

riittävästi: kaksi päivää sydänpysäh-

dyksestä minulle tehtiin kolmen sy-

dänvaltimon ohitusleikkaus, joka pe-

lasti minut.”

Läheiset huomioitiin
Teho 2:lla Antti oli pari viikkoa, pää-

asiassa nukutettuna. ”Jossain vaihees-

sa minua heräteltiin, jotta saataisiin 

selville, onko hapenpuute vaurioitta-

nut aivoja. Minulle oli jo laitettu EC-

MO-laite, joka hapettaa verta. Laitteita 

on sairaalassa kaksi. Onneksi toinen 

oli vapaana ja pelastuin.”

Herättelyn jälkeen lääkitys sai hori-

semaan. ”Puhelin joutavia viiden päi-

vän ajan. Muistan, että joku teholla 

kertoi tosi rauhallisesti, mitä on tapah-

tunut ja missä olen. Olin pyytänyt saa-

da soittaa kotiin, että tietäisivät minun 

olevan elossa. Minulle kerrottiin, että 

kotona tiedetään, mutta halusin silti 

soittaa kotiin vaimolleni.”  

Antti kertoo, että kotijoukot oli-

vat hirvittävän peloissaan, jääkö isä 

ja pappa höppänäksi. ”Kotiväellähän 

henkinen hätä puolestani oli alus-

sa paljon isompi kuin minulla, joka 

olin vain ihan pihalla.” Ammattilaisil-

la oli kuitenkin aina aikaa keskustella 

omaisten kanssa.

Antti kiittää, että asioita on priori-

soitu julkisessa erikoissairaanhoidos-

sa. ”Minun ja monen muun onni ja au-

tuus on, että tehohoito toimii 24/7, ja 

kardiologi on paikalla kaikkina vuo-

rokauden aikoina. Ei näitä asioita tu-

le ajatelleeksi ennen kuin asiakkaak-

si joutuu.”

Joku ajoi parran ja pesi tukan
Teholta Antti siirrettiin ICCUun eli te-

hostetun sydänvalvonnan yksikköön. 

”En pystynyt kävelemään ja paino oli 

pudonnut kahdessa viikossa 35 kiloa. 

Muistan, miten upealta tuntui, kun jo-

ku ajoi parran ja pesi tukan.”

Suurin osa Anttia hoitaneista ja huo-

lehtineista henkilöistä on hämärän 

peitossa. Antti miettii, että kaivaisi ni-

met esiin, mutta ei hän oikein tiedä, 

miten voisi heitä riittävästi kiittää. 

Kun tilanne koheni, edessä oli toi-

pumista kardiologian vuodeosastol-

la 35. ”Siellä söin jo itse, pääsin vai-

poista eroon, kävin eka kertaa Eva-te-

lineen kanssa suihkussa. Enpä ole kos-

kaan aiemmin ollut vessa- ja suihku-

käynneistä yhtä innoissani. ”

Anttia alettiin myös patistella liikku-

maan. ”Sydänosaston väellä on verevä 

ote elämään. He osaavat ottaa tällaisen 

hädissään olevan potilaan huomioon. 

Heidän reipas otteensa rohkaisi kun-

toutumaan. ”

Antille asennettiin defibrilloiva ryt-

mihäiriötahdistin. ”Jos syke nousee 

liikaa tai laskee liian ala, se antaa säh-

kötujauksen sydämelle, ettei sydänpy-

sähdystä enää tulisi. Tieto laitteen toi-

minnasta menee myös etänä sairaa-

laan.  Laite on minun henkivakuutuk-

seni. ”

OYS:n jälkeen Antti vietti vielä pari 

viikkoa kaupunginsairaalassa ennen 

kotiutumista. Kotona kuntoutuminen 

jatkui Kärppien liigajoukkueen kera.

Kävellen kuntoutumaan
Antti katsoi Kärppien liigapelit tele-

visiosta ja kuntoili erätauot. Aluksi 

hän jaksoi 18-20 minuutin tauosta kä-

vellä vain 3 minuuttia, mutta pian hän 

käveli 10 minuuttia ja levähti sen jäl-

keen. ”Onneksi Kärpät pelasi keväällä 

pitkään, sillä pudotuspelien aikana kä-

velin jo koko tauon.” 

Antti kokee olevansa nyt paremmas-

sa kunnossa kuin ennen sydänpysäh-

dystä. Hän voi ja pystyy tekemään mi-

tä vain – ainakin omasta mielestään. 

”No, jääkiekkoon ei taida olla paluuta, 

koska kontaktilajeja pitää tahdistimen 

takia välttää, mutta taisi se ura lajissa 

loppua jo jokin vuosi sitten”, 56-vuoti-

as Antti nauraa.

Kardiologin toinen kontrolli on edes-

sä. Tahdistimen takia hän jatkaa OYS:n 

asiakassuhdettaan. Mielellään. ”Sairaa-

lan tekemiseen on tullut hirmu luotta-

mus. Nyt on suuren kiitoksen paikka.” 

Kiitoksen aika
Sydänpysähdys vei Antti Jaatisen joulukuussa 
viiden viikon sairaalareissulle. OYS:n ajalta hänelle 
jäi vain hienoja muistoja ja kiitollinen mieli. 

Antti Jaatinen uskoo olevansa pian työkykyinen.
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Osuuskunnasta 
ratkaisu 
työnjakoon
Pohjois-Suomessa haetaan keinoja sitouttaa Pohjois-Suomessa 
koulutetut erikoisosaajat oman erityisvastuualueen sairaaloihin. 
Kehitteillä on sairaanhoitopiirien yhteinen osuuskunta.

P ohjois-Suomessa koulutetuista

osaajista halutaan pitää kiinni ja

erikoissairaanhoito turvata. Näistä

syistä OYS:n erityisvastuualueella har-

kitaan entistä laajempaa ja syvempää 

yhteistyötä sairaanhoitopiirien kes-

ken. Toteuttamistavaksi on valikoitu-

massa sairaanhoitopiirien yhteinen 

osuuskunta, sanoo PPSHP:n johtaja 

Ilkka Luoma.

”Tavoitteena on perustaa sairaanhoi-

topiirien yhteinen osuuskunta, jonka 

alla voisi olla yhteisesti tuotettuna ja 

organisoituna osa erikoissairaanhoi-

toa.”

Kysymyksessä voisi Luoman mu-

kaan olla aluksi pieni yhteistyökuvio. 

Osuuskunta olisi sairaanhoitopiirien

yhteisesti omistama, mukana ei ole 

yksityistä omistusta eikä tarkoitus ole 

tuottaa voittoa. 

Kyseessä olisi yleishyödyllinen jul-

kisomisteinen alaorganisaatio, joka 

olisi poliittisessa ohjauksessa. 

”Jos kokemukset osoittautuvat hy-

viksi ja keskinäinen luottamus lujit-

tuu, yhteistyö voisi laajentuakin.”

Selvittely alkanut
Osuuskuntamuotoisen toiminnan tar-

vetta ja muotoa on syyskuun alusta 

alkaen selvitellyt pehmytkudoskirur-

gian vastuualuejohtaja Heikki Wiik 

OYS:sta. Työn aloittavassa projekti-

ryhmässä on myös henkilöstöhallin-

non, talouden ja juridiikan osaamista. 

Wiik toimii lääketieteellisenä asian-

tuntijana sekä yhteyshenkilönä OYS:n 

ja erityisvastuualueen kliinikoiden 

suuntaan. 

”Kartoitan, mitä kentällä tarvitaan. 

Kuuntelen, millaisia ajatuksia, ideoi-

ta ja toiveita on keskussairaaloissa ja 

millaisia OYS:ssa.”

Wiik sanoo, että OYS:n ja muiden 

keskussairaaloiden tuella voitaisiin 

muodostaa eri erikoisaloille liikkuvien 

osaajien pooli. Se voi käytännössä tar-

OYS:n ja muiden keskussairaaloiden tuella osuuskuntaan voitaisiin perustaa erikoisosaajien pooli.

Sairaanhoitopiirit 
päättävät, ovatko 
ne sitoutumassa 

osuuskunta-
ratkaisuun.
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voi tulla potilaalta, perheeltä, koulul-

ta, neuvolasta, isovanhemmilta, ystä-

viltä tai vaikka työpaikalta. Koulutet-

tu huolisoiton vastaanottaja kokoaa 

hoitotiimin niin, että potilas saa avun 

nopeasti, 1–3 päivässä. Näin lähetejo-

noa ei synny eikä potilas putoa laavin 

rakoon odottelemaan pitkäksi aikaa.  

Länsi-Pohjassa on suurin investoin-

titarve juuri psykiatriassa. Suunnitte-

lutyö on käynnissä ja tavoitteena on, 

että jo vuonna 2021 uusi, somatiikan 

yhteyteen sijoittuva psykiatrian yksik-

kö olisi valmis. Nykyinen psykiatrian 

sairaalarakennus on liian suuri, erit-

täin huonokuntoinen, turvaton se-

kä potilaiden että henkilökunnan nä-

kökulmasta – ja kaukana somaattisen 

hoidon palveluista. Olemme nyt ko-

vin toiveikkaana, että psykiatria saa 

asianmukaiset ja terveet toimitilat lä-

hivuosien aikana. Sen ansaitsevat psy-

kiatrian potilaat ja toimintaa laaduk-

kaasti kehittänyt henkilökunta.

Muutosten keskellä toivotan luki-

joille kaunista, kuulasta syksyä ja jak-

samista.

ER
VA

N MATKASSAMitä
kuuluu?

Riitta Luosujärvi

sairaanhoitopiirin johtaja

Länsi-Pohjassa 
katse psykiatriaan

L änsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 

somaattinen erikoissairaanhoito

on siirtynyt 18. kesäkuuta 2018 luki-

en Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n eli yh-

teisyrityksen tuotantovastuulle. Yh-

teisyrityksen ovat muodostaneet Me-

hiläinen, Kemi, Tornio, Keminmaa ja

Simo. Kaksi jäsenkunnista ja sairaan-

hoitopiiri eivät ole yrityksen osakkai-

ta. Sairaanhoitopiirille on jäänyt pal-

jon omaa toimintaa, suurimpina psy-

kiatria, ensihoito ja tekniikan ja tuki-

palvelut kuten laitoshuolto sekä tie-

tojärjestelmät. 

Kokemus toiminnasta on vielä lyhyt 

ja monenlaiset käytännön asiat ovat 

vielä sopimatta. Uskon kuitenkin, et-

tä potilaiden hoito on sujunut kuten 

ennenkin tuottajavaihdoksesta huo-

limatta. Palvelujen järjestäjänä sai-

raanhoitopiiriä sitovat lait ja asetuk-

set ja myös erikoissairaanhoidon pal-

velujen järjestämissopimus. Seuran-

tajärjestelmää ollaan luomassa niin, 

että palvelujen tuotannossa säädök-

set ja sopimukset tulevat huomioon 

otetuksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri

Annika Saarikko oli elokuussa Länsi-

Pohjan vieraana. Kyse oli luonnolli-

sesti synnytystoiminnan poikkeus-

luvan lobbauksesta. Sairaanhoitopii-

ri on hakenut poikkeusluvalle jatkoa 

1.1.2019 alkaen. Ministeri ja seuru-

eensa halusivat tutustua myös psy-

kiatrian hoitoon, perhe- ja verkosto-

keskeiseen Keroputaan malliin. Vie-

railu Keroputaalle oli ministerin sa-

noin voimaannuttava. Ministerin ky-

symys oli, minkä vuoksi tätä mallia ei 

ole saatu levitettyä koko maahan. Ky-

symys on aiheellinen, vastauksen an-

taminen vaikeampaa. 

Perhe- ja verkostokeskeisen mallin 

toteuttaminen on pitkä prosessi. Se 

edellyttää henkilökunnan laajaa kou-

luttamista niin, että terapiakoulutetut 

työntekijät voivat turvallisesti ottaa 

vastuun asiakkaista yhteydenoton jäl-

keen. Se edellyttää yhteistä näkemys-

tä siitä, millä tavalla psyykkiset sai-

raudet nähdään, koulukuntia on psy-

kiatriassa useampia. Perhe- ja verkos-

tokeskeisen hoitomallin ideana on yk-

sinkertaistettuna se, että potilaan lä-

hiyhteisö on alusta pitäen mukana 

hoidossa.  

Hoitomalliin kuuluu myös lähettee-

tön käytäntö. Yhteydenotto huolesta 

ka Etelä-Suomessa kouluttautuneet 

harvoin muuttavat töihin pohjoiseen, 

mutta päinvastaista muuttoliikettä on. 

Lisäksi terveydenhuollon ammattilai-

sia on jäämässä eläkkeelle.

Uudenlaista työnjakoa
Osaajapooli voi hyödyttää esimerkiksi 

kirurgiaa. Heinäkuun alussa voimaan 

tullut työnjakoasetus edellyttää, että 

sairaala, jossa tehdään lonkan ja pol-

ven tekonivelleikkauksia, tekee niitä 

vähintään 600 vuodessa. Esimerkiksi 

rintasyöpäleikkauksissa raja on 150. 

”Kyseisen asetuksen raja-arvot ylit-

tyvät lonkan ja polven tekonivelten 

osalta Oulaskankaan aluesairaalassa ja 

Lapin keskussairaalassa. Rintasyöpä-

leikkauksissa päästään Rovaniemel-

lä niukin naukin yli raja-arvojen”, Luo-

ma sanoo. 

Hän uskoo, että osuuskuntaratkai-

sun kautta leikkaushoitojen työnjaos-

sa voitaisiin saavuttaa rakentavampi ja 

paremmin toiminnat turvaava malli.

”Ellemme tee uudenlaista työnjakoa, 

niin oikeus moniin työnjakoasetuk-

sen 7§ mukaisiin leikkauksiin OYS-er-

va-alueen keskussairaaloissa päättyisi. 

Seurauksena olisi kirurgisen toimin-

nan merkittävä supistuminen, jolloin 

työ ei välttämättä enää kiinnostaisi ki-

rurgeja. Toisaalta järkevän työnjako-

mallin jäädessä toteutumatta iso poti-

lasvolyymi siirtyisi OYS:aan aiheutta-

en haasteita sen toiminnalle.”

Erikoissairaanhoidon kysyntä vaih-

telee kausittain. Ruuhkahuippuja esiin-

tyy usein esimerkiksi lokakuussa, mut-

ta henkilöstömäärää ei valitettavas-

ti voi mitoittaa ruuhkahuippujen mu-

kaan. Silti ruuhkat lisäävät jonoja, mi-

kä valinnanvapauden laajentuessa hei-

kentää sairaalan kilpailukykyä ja hou-

kuttelevuutta potilaan näkökulmasta. 

”Osuuskunnan kautta henkilökunnal-

ta voisi vapaaehtoisuuteen perustuen 

ostaa lisää työpanosta, mikä auttaisi 

tasaamaan ruuhkia”, Luoma sanoo.

Etelä-Suomessa 
kouluttautuneet 

harvoin muuttavat 
töihin pohjoiseen, 

mutta päinvastaista 
muuttoliikettä on.

koittaa vaikkapa sitä, että ammattilai-

set myyvät osuuskunnan kautta osan 

työajastaan toiselle keskussairaalalle. 

Järjestely perustuisi vapaaehtoisuu-

teen ja siitä tehtäisiin työntekijöil-

le houkutteleva erilaisin kannustimin. 

”Osa kilpailukykyä on joustava työn-

antajapolitiikka. Annamme osaajille 

mahdollisuuden asua siellä, missä he 

haluavat”, luonnehtii Ilkka Luoma. 

Heikki Wiik korostaa, että monta a-

siaa on auki. Ensin muut sairaanhoi-

topiirit päättävät, ovatko ne valmiita 

sitoutumaan osuuskuntaratkaisuun 

yhteisesti päätetyn selvityshankevai-

heen jälkeen. 

”Sitten kun työhön oikeasti lähde-

tään, otetaan ilman muuta asiantunte-

musta mukaan kentältä ja OYS:n yk-

siköistä.”

Tiivis aikataulu
Osuuskunnan muodostamisessa on 

tarkoitus edetä varsin tiiviillä aikatau-

lulla. Aikataulua kiristää erikoissai-

raanhoidon työnjakoasetus, joka tuli 

voimaan heinäkuun alussa.

Lokakuun loppuun mennessä eri-

tyisvastuualueen sairaanhoitopiireil-

tä odotetaan alustavaa sitoutumista 

osuuskuntaratkaisuun. Lopullisia pää-

töksiä on tavoitteena tehdä vuoden-

vaihteeseen mennessä. 

”Sopimukset olisi tarkoitus tehdä 

vuoden loppuun mennessä ja osuus-

kuntamuotoinen työ alkaisi jo ensi 

vuonna”, Ilkka Luoma sanoo.

Muualla Suomessa on meneillään 

vastaavanlainen kehitys, jossa erikois-

sairaanhoidon palveluja organisoi-

daan yliopistosairaaloiden ympärille. 

Kelkasta ei kannata jäädä, esimerkiksi 

Kanta-Häme ja TAYS ovat jo pidemmäl-

lä asiassa Wiik sanoo.

”Pohjois-Suomessakin olisi yksi ai-

nakin osittain yhteinen erikoissairaan-

hoidon tuotantorakenne osallistumas-

sa kansalliseen kilpailuun sen sijaan, 

että viisi pienempää yksikköä olisi kan-

sallisessa kilpailussa”, Ilkka Luoma ha-

vainnollistaa. 

Taustalla huoli palveluista
Ilkka Luoma ja Heikki Wiik korostavat, 

että suunnitelman taustalla on huo-

li keskussairaaloiden palvelujen tule-

vaisuudesta sekä tavoite turvata yli-

opistollisen sairaalan asema kansalli-

sella tasolla ja hoidon laatu koko Poh-

jois-Suomessa. 

Jos jonkin erikoisalan harvalukuisis-

ta erikoisosaajista osa, vaikkapa lonk-

kaleikkauksia tekevä kirurgi menete-

tään, sairaala ei voi välttämättä enää 

tarjota kyseisen alan palveluja. 

”Siitä seuraisi alan osaamispääoman 

menetys keskussairaalassa. Kyky yllä-

pitää sovitut erikoisalat kattava yhteis-

päivystys vaarantuisi”, Luoma kertoo.

Heikki Wiik painottaa, että hankkees-

sa ei ole kyse yksittäisistä erikoisalois-

ta ja esimerkiksi vain kirurgiasta, vaan 

koko erikoissairaanhoidosta ja sen ta-

salaatuisuudesta.

”Potilaan etu on, että koko pohjoisel-

la alueella hoitokäytännöt ovat mah-

dollisimman yhteneväiset”

Nykyisin sairaanhoitopiireillä on 

runsaasti ostopalvelusopimuksia, ja 

Wiikin mukaan nyt mietitään, millaiset 

henkilöstöresurssit tarvittaisiin hoita-

maan omana työnä esimerkiksi kes-

kussairaaloiden viikonloppupäivys-

tykset ja erikoisalojen konsultaatiot.

Osaajista halutaan pitää kiinni, kos-

heli.pyhaluoto@plusmark.fi | puh. 044 033 0429 
Hallituskatu 11 C 38, 90100 OULU | plusmark.fi
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lääketieteellisessä tutkimuksessa. Ta-

voitteenamme on, että mahdollisim-

man moni biopankkinäytteen luovut-

taja tietäisi myös FinnGen-tutkimus-

hankkeesta. Siksi pyrimme viestimään 

hankkeesta ja sen etenemisestä avoi-

mesti ja monia eri kanavia käyttäen. 

Biopankkien kautta hanke kattaa ko-

ko Suomen ja toiveena onkin, että lo-

pullisessa tutkimusaineistossa kaik-

ki Suomen maantieteelliset alueet ovat 

hyvin edustettuina. Pohjois-Suomen 

biopankki Borealis on yksi hankkee-

seen aktiivisesti osallistuvista biopan-

keista ja on kerännyt jo useita tuhan-

sia näytteitä. 

Tasaisen näytevirran kertyminen 

biopankkeihin onkin yksi hankkeen 

kulmakivistä ja siksi FinnGen tukee 

biopankkien toimintaa eri tavoin. Ter-

veydenhoitohenkilöstö on avainase-

massa, kun potilaille kerrotaan bio-

pankkitoiminnasta. Siksi toivomme, 

että myös PPSHP:n henkilökunta ottaa 

FinnGenin yhteiseksi asiaksi! 

Näkö-
kulma

Mari Kaunisto

Vanhempi tutkija, FinnGen-tutkimuksen viestintäjohtaja, Helsingin yliopisto

FinnGen: Löytöretki 
genomitietoon

S yksyllä 2017 käynnistynyt Finn-

Gen-tutkimus on kiistatta yksi 

Suomen mittavimmista ja kunnianhi-

moisimmista lääketieteellisistä tut-

kimushankkeista. Hankkeemme ta-

voitteena on tuottaa ja kerätä genomi-

tietoa (eli perimästä saatavaa tietoa) 

500 000 suomalaisesta ja yhdistää si-

tä erilaisista terveydenhuollon kan-

sallisista rekistereistä saatavaan tie-

toon. Näin syntyvän tietomassan avul-

la voimme tutkia geenien yhteyttä sai-

rauksiin tai vaikkapa lääkeainevastei-

siin aivan uudessa mittakaavassa.

Tutkimushankkeen toivotaankin 

johtavan läpimurtoihin sairauksien 

syntymekanismien ymmärtämisessä

ja sitä kautta uusien hoitojen kehit-

tämisessä. Lisäksi saamme arvokasta

tietoa tulevaisuudessa yhä yksilölli-

semmiksi käyvien hoitojen perustaksi. 

Laboratoriotutkimuksien tapaan myös 

geenitutkimukset tarvitsevat viitear-

vonsa. Geenitiedon osalta nämä vii-

tearvot tarkoittavat tietoa omassa vä-

estössämme esiintyvästä geneettises-

tä vaihtelusta ja sen merkityksestä.

FinnGen on konkreettinen esimerkki 

siitä, mitä yritysten ja akateemisten 

tutkijoiden välinen yhteistyö parhaim-

millaan voi olla. Tutkimuksen käynnis-

tymistä edelsi useiden vuosien valmis-

teluvaihe, jonka aikana sopimusneu-

votteluja käytiin laajalla rintamalla.

Hankkeen tieteellistä johtajaa Aar-

no Palotietä Helsingin yliopistosta voi-

daan hyvällä omallatunnolla titulee-

rata hankkeen isäksi. Lopputulokse-

na saatiin aikaan konsortio, jonka par-

tnereita ovat 7 kansainvälistä lääke-

yritystä ja biopankkien isäntäorgani-

saatiot (sairaanhoitopiirit, yliopistot 

ja tutkimuslaitokset). Yrityspartnerei-

den lisäksi Business Finland (entinen 

Tekes) toimii hankkeen rahoittajana. 

Yritykset hyötyvät nimenomaan tut-

kimusten tulosten kautta eivätkä saa 

omistusoikeutta dataan.

FinnGen-tutkimuksessa käytettävät 

näytteet saadaan biopankeista. Osal-

listujat antavat biopankkisuostumuk-

sen eli suostumuksensa näytteiden-

sä ja tietojensa käyttämiseen laajasti 

Osastonylilääkäri Tuija Männistö

NordLabista toivoo, että kansa-

laiset löytäisivät ohjeet apuvälineek-

si ja näin ne ehkä helpottaisivat myös 

terveydenhuollon ammattilaisten työ-

tä. Erikoissairaanhoidon verkkopalve-

lussa, Terveyskylässä on jo noin 30 eri 

sairauksiin teemoitettuja virtuaalitalo-

ja. Yksi uusimmista on Tutkimukseen 

tulijan talo.

”Lähes kaikki suomalaiset käyvät la-

boratorio- ja kuvantamistutkimukses-

sa jossain elämänsä vaiheessa. Tutki-

mukset ovat hyvin erilaisia ja myös 

niihin valmistautuminen vaihtelee. Si-

vuston sisältöihin voi tutustua ennen 

tutkimusta, niiden aikana tai jälkeen. 

Toivomme, että sisällöistä on apua ja 

tukea tutkimukseen tulijalle tai omai-

sille”, kertoo Tuija Männistö.

Potilaalle tai hänen läheiselleen verk-

kopalvelu tarjoaa mahdollisuuden löy-

tää selkeää, konkreettista ja luotet-

tavaa sisältöä erilaisista laboratorio-

tutkimuksista. Terveydenhuollon am-

mattilaiselle palvelu voi toimia työka-

luna potilaan ohjauksessa. 

”Voisi olla ihan kannattavaa ajatel-

la, että potilaita ohjattaisiin tutkimuk-

seen.fi -sivustolle. Sivusto voisi olla

osana potilaskirjettäkin. Tämä voisi

vähentää puheluita hoitoyksikköön ja 

laboratorioihin, koska sivustolla on 

konkreettisia ohjeita helposti löydättä-

vällä tavalla.”

Tuija Männistö ja ylihoitaja Sirpa

Kuopus NordLabista aloittivat valta-

kunnallisen ja HUS:n koordinoiman 

sisällöntuotannon sivustolle vuoden 

alussa oman työn ohessa. ”Olemme 

koonneet ohjeistusta vastaamalla esi-

merkiksi niihin yleisiin kysymyksiin, 

joita laboratoriotutkimuksiin liite-

tään. Niitä ovat esimerkiksi se, pitääkö 

Tutkimusohjeet 
Terveyskylään
Terveyskylän tutkimukseen tulijan talossa on nyt 
myös laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin 
tulijoille selkeät ja luotettavat ohjeet. 

paastota, miten kipua voi välttää jne.”

Asiakkaan avuksi sivustolta löytyy 

myös suora linkki NordLabin ajanva-

raukseen. ”Näin asiakkaan on helppo 

käyttää sivustoa ja hoitaa sen kautta 

omat tarpeensa”, Männistö perustelee. 

Uutta sisältöä tulossa
Työ jatkuu syksyn aikana. ”Meidän 

on tarkoitus pohtia, miten sivus-

to palvelisi myös terveydenhuol-

lon ammattilaisia. Järkevää voi-

si esimerkiksi tehdä yleistajuiset 

ohjeet näytteen otosta. Näin käy-

täntöjä saataisiin yhtenäisem-

mäksi koko Suomessa.”

Syksyn aikana mietitään   

myös sitä, miten laboratorio- ja 

kuvantamisen ohjeistusta lin-

kitetään järkevällä ja resurs-

seja säästävällä tavalla mui-

hin 

Terveyskylän taloihin. Selkeä 

esimerkki synergiaeduista on 

esimerkiksi Diabetestalo 

ja glukoosimittaukset.

Männistö toivoo, 

että PPSHP:n henkilös-

tö opettelee hyödyntä-

mään sivustoa potilaan 

parhaaksi. ”Mielelläm-

me otamme vastaan ja 

viemme eteenpäin kehi-

tysideoita virtuaalitalon 

uusien sisältöjen raken-

tamiseksi. ”

OYS:n kuvantamisessa 

materiaalia ovat koos-

taneet ja tehneet Leila 

Ukkola, Terhi Nevala,

Heljä Oikarinen, Raija 

Honkanen, Timo Jokela, 

Anna-Leena Manninen 

ja Leila Mäkelä.

TEKSTI HANNELE LAMUSUO
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Hyvät ideat esiin
Arjen oivallukset ja ajatukset uusista työtavoista kannattaa hyödyntää 
siinä missä tuoteideatkin. Alkaisitko sinä innovaatiolähettilääksi?

Tyhmiä ideoita ei olekaan
Kätilö Lotta Vuokila on jo hankkinut kokemusta inno-

vaatiolähettiläänä toimimisesta YSI-hankkeen aikana. 

Hän korostaa, että tyhmiä ideoita ei olekaan – pienet-

kin ideat kannattaa sanoa ääneen ja viedä eteenpäin. 

”Aivan kuka tahansa voi tuoda ajatuksiaan esille ja 

työstettäväksi, riippumatta siitä, missä tehtävässä tai 

missä yksikössä toimii. Myös potilaat, omaiset ja yh-

teistyötahot voivat ideoida Orchidean kautta. Henkilö 

voi itse viedä ajatukset Orchideaan.”

Isossa sairaalassa ongelmana on, että tieto uusista 

hyvistä käytännöistä helposti jää vain oman osaston 

seinien sisälle. Innovaatiokanavan, -koordinaattorei-

den ja -lähettiläiden avulla tieto hyvistä käytännöis-

tä kulkee, ja niitä voidaan ottaa käyttöön muuallakin. 

Vuokilan mielestä innovaatiolähettiläänä toiminen 

avaa uusia näkökulmia ja tekee työstä entistä mielek-

käämpää. Se myös aktivoi näkemään uusia kehittämis-

kohteita ja miettimään prosessien toimivuutta.  

”Lähes jokaisessa meissä asuu pieni kehittäjä. An-

taa kaikkien ideoiden kukkia.”

K ahvipöytäpuheissa tai työn lo-

massa nousee esiin ratkaisuja, 

miten jonkin työvaiheen voisi toteut-

taa kätevämmin, kuinka tieto kulkisi 

tehokkaammin tai millainen teknolo-

gia helpottaisi potilaan hoitoa. PPSHP 

luo nyt keinoja, joiden ansiosta ide-

at eivät enää jää kahvipöytäpuheiksi 

tai yksittäisten osastojen sisälle, vaan 

oivalluksia aletaan koota ja kehittää 

eteenpäin. 

Innovaatioiden esittämiseen ja seu-

rantaan on hankittu sähköinen työ-

kalu Orchidea, ja parhaillaan haetaan 

PPSHP:n henkilöstöstä ihmisiä, jotka 

oman työnsä ohessa alkavat toimia in-

novaatiolähettiläinä. 

Suunnittelija Pauliina Hyrkäs OYS 

TestLabista kertoo, että lähettiläiden 

määrää ei ole rajattu. 

”Koko henkilöstö halutaan mukaan 

innovaatiotoimintaan. Lähettiläiden 

toivotaan lisäksi toimivan erityisen ak-

tiivisina kehittämisideoiden esille nos-

tajina, tiedottavan Orchidea-innovaa-

tiokanavan olemassaolosta ja kannus-

tavan kollegoja ideoimaan.” 

Myöhemmissä vaiheissa henkilöstö 

otetaan mukaan myös ideoiden jatko-

kehittelyyn sekä asiantuntijoiksi vaik-

kapa tuotteita testattaessa. 

Mallia luotiin YSI-hankkeessa
Innovaatiotoiminnan mallia luotiin 

vuonna 2017 Yliopistosairaalat inno-

vaatioalustana eli YSI-hankkeessa. Nyt 

innovaatiotoiminta saatetaan vakitui-

seksi osaksi PPSHP:n strategian toteut-

tamista.

Kehitysjohtaja Pasi Parkkila sanoo,

että ammattilaisilla itsellään on paras 

näkemys siitä, millaisia apuja heidän 

työhönsä olisi hyvä saada. Kyse voi ol-

la teknologisesta ratkaisusta, jonka 

kehittelyyn tarvitaan yhteistyötä yri-

tysten kanssa, mutta yhtä hyvin kyse 

voi olla arkisesta toimintatavasta, jo-

ka parantaa tehokkuutta tai vähen-

tää työn kuormittavuutta. Viime kä-

dessä kaikki ideat palvelevat potilai-

den hoitoa.

”Haluamme nämä asiantuntijoiden 

mielipiteet hyödyttämään sairaalan 

kehittämistä. Tällaisia ideoita on meil-

le tullut satunnaisesti, mutta syste-

maattista ideoiden hakemisen ja hal-

linnan työkalua ei ole aikaisemmin ol-

lut.”

Kaikki Orchideaan kirjatut ideat kä-

sitellään säännöllisesti tulosaluekoh-

taisten innovaatiokoordinaattorien 

sekä muiden vastuuhenkilöiden muo-

dostamassa innovaatioryhmässä ja 

idean esittäjä saa palautteen. Eteen-

päin vietäviksi valittu idea saa yhteys-

henkilön, joka seuraa sen jatkokehit-

telyä. Tarvittaessa kehittelyyn osallis-

tuu yrityksiä tai muita sidosryhmiä, 

kuten oppilaitoksia. 
PPSHP:n innovaatio-organisaa-
tioon kuuluu yhtymähallinnon 
ja kehitysjohtajan ohjauksessa 
toimiva OYS TestLab, joka 
koordinoi ja tukee toimintaa 
koko sairaanhoitopiirin tasolla.

Tulosalueilla innovaatiokoordi-
naattorit aloittivat tehtävässään 
maaliskuussa 2018. Innovaatio-
koordinaattorin rooli on osa laatu-
päälliköiden työnkuvaa. Vastuu-
yksiköissä innovaatiotoimintaa 
kehittävät innovaatiolähettiläät. 

Esimerkki YSI-hankkeen aikana 
edenneestä innovaatiohankkeesta 
on Kipuwex-mittarin kehittely, 
joka on edennyt tutkimus yhteis-
työvaiheeseen. Kyseessä on pieni 
laite ja sovellus, jota käytetään 
lapsen kivun arviointiin.  

Innovaatio
-organisaatio

TIETOA INTRASSA: 
https://intra.oysnet.ppshp.fi/
Tutkimusjaopetus/innovaatiot/
Sivut/default.aspx

Esko on
Suomen paras
Esko-potilastietojärjestelmä oli lääkärei-

den mielestä jälleen paras valtakunnalli-

sissa sairaalajärjestelmien vertailuissa.  

”OYS:ssa tehdään maailman parasta Suo-

men oloihin soveltuvaa potilastietojärjes-

telmää”, toteaa järjestelmäpäällikkö Pasi 

Meriläinen.

Lääkäriliitto on tehnyt kolme laajaa 

käyttäjätutkimusta (2010, 2014 ja 2018) 

Suomessa käytössä olevista potilastieto-

järjestelmistä. Esko on saanut jokaisessa 

tutkimuksessa parhaan arvosanan. Vuo-

teen 2014 verrattuna uusimmat tulokset 

ovat parantuneet tilastollisesti merkittä-

västi.  

”Olemme pitkään panostaneet Esko-ke-

hityksessä yhteistyöhön käyttäjien kans-

sa ja käytettävyyden varmistamiseen. Eri-

tyisen mukava oli huomata, että olemme 

tälläkin kertaa parantaneet omaa tulos-

tamme verrattuna edellisen tutkimuksen 

tuloksiimme”, tietohallintojohtaja Veijo 

Romppainen iloitsee.

Osastonylilääkäri Timo Salomäki

OYS:sta on ollut mukana tietojärjestelmä-

työssä asiantuntijalääkärinä noin kym-

menen vuotta. Salomäen mukaan yksi Es-

kon vahvuuksista on siinä, että järjestel-

män testaamiseen ja käytettävyyden var-

mistamiseen on valjastettu iso joukko 

sairaalan väkeä, jolloin esimerkiksi häi-

riöt tai ongelmat saadaan testaamisen 

aikana kiinni ja korjattua.

”Käytettävyydeltään Esko on erinomai-

nen: käyttäjä näkee yhdellä kertakirjau-

tumisella kaikki potilaan hoitoon liitty-

vät tiedot. Iso asia on sekin, että Eskoa on

luotu käyttäjien tarpeiden pohjalta”, Salo-

mäki listaa potilastietojärjestelmän etu-

ja.

Salomäen mukaan erittäin tärkeää on 

myös se, että järjestelmä on rakennettu

tukemaan hoitoprosessien kehitystä. 

”Esko taipuu prosessien järkevän kehi-

tystyön mukaan eikä päinvastoin.”

Lääkäriliiton tekemien tutkimusten 

lisäksi myös Sairaanhoitajaliiton ja Te-

hyn sairaanhoitajat, terveydenhoitajat

ja kätilöt ovat myös arvioineet Eskon 

parhaaksi. 

Järjestelmä on pärjännyt hyvin myös 

The Healthcare Information and Manage-

ment Systems Society (HIMSS) organisaa-

tion tekemässä kansainvälisessä sairaa-

lan toimintaympäristön kypsyystasoa 

mittaavassa auditoinnissa.

Uutisia
lyhyesti
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Timo Alalääkkölä ja Pauliina Hyrkäs 
antavat lisätietoa ideoinnista.
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KOGNITIIVISEN TERAPIAN
MENETELMÄT JA LYHYTTERAPIAN  

PÄTEVYYS 30 op. 
(Sisältää psykoterapeuttiset valmiudet)  

• 
MINDFULNESS – OHJAAJA (6,5 op.)   

Opinto-ohjelmat alkavat Oulussa marraskuussa 2018. 
Hae verkossa tai tilaa hakulomake: integrum@netti.fi 

Puh. 02-2516 596 

www.integrum.fi 

PERÄPOHJOLAN OPISTO
Kivirannantie 13-15 | 95410 TORNIO

www.ppopisto.fi

SISÄISTÄ VOIMAA?

AVAIMET JAKSAMISEEN

HYVINVOINTIVALMENTAJAN 
OPINNOT (TCA)

HAE!

Aloitus
27.10.2018

Rakentamisen
haitat haltuun
Terveellisen ja turvallisen rakentamisen OYS TTR -projektissa 
on vuoden verran kartoitettu ja työstetty uusien teknologioiden 
mahdollisuuksia sairaalarakentamisen ja sairaalan käytön tueksi. 
Ensimmäisiä yritysratkaisuja on jo pilotoitu TestLabissa.

T TR-projekti on osa Tulevaisuu-

den sairaala OYS 2030 -uudista-

misohjelmaa. Siinä on kyse rakennus-

ten elinkaarelle räätälöitävistä, uutta 

teknologiaa hyödyntävien palvelujen 

ja ratkaisujen ideoinnista ja löytämi-

sestä. Palvelun avulla pyritään mittaa-

maan, analysoimaan, ratkaisemaan ja 

ehkäisemään rakentamisen ja kiinteis-

tön haittoja ja ongelmia asiakkaille ja 

työntekijöille.

Projektissa on toteutettu sairaalara-

kentamisen tarpeisiin fokusoitu työpa-

jasarja yhteistyössä rakentamisen am-

mattilaisten ja muiden sairaaloiden ra-

kentamisprojektien kanssa. Tarvetyö-

pajoihin osallistui lääkäreitä, hoitajia 

ja teknistä henkilökuntaa Suomen kai-

kista yliopistosairaaloista. Norjan sai-

raaloiden rakentamisesta vastaava or-

ganisaatio, SykeHusBygg on myös ol-

lut mukana. 

Yritykset mukana
Tarvekartoitusvaiheen jälkeen siirryt-

tiin yritysten kanssa miettimään tar-

kemmin teknologian tarjoamia mah-

dollisuuksia viidessä eri teematyöpa-

jassa. Työpajojen teemat kattoivat laa-

jasti rakentamisen ja myös sairaalan 

käytön aihealueita. 

Ratkaisuja haetaan erityisesti: 

• Ihmisten ja esineiden 

    paikannukseen ja logistiikkaan

• Sensori- ym. mittaus-

    tiedon hyödyntämiseen

• Sairaalan käyttöön ja 

    rakennustyömaahan liittyvään 

    tiedonhallintaan ja viestintään

• Rakennuksen ja hoitotilojen 

    käytön ja ylläpidon ohjaukseen 

• Mikrobien ja epäpuhtauksien 

    havaitsemiseen ja tunnistamiseen

    ilmasta ja pinnoilta    

Ratkaisujen ja palvelujen löytämi-

sessä tärkeässä roolissa ovat yrityk-

set, joiden osaaminen kattaa raken-

tamisen tarpeita. Pohdintaan osallis-

tui noin 30 yritystä. Yhteiset työpajat 

tuottivat osaamista aiemmin tunnis-

tettujen haasteiden ratkaisemiseen.

Datan tulkinta 
automaattiseksi?
Työpajavaiheen päätösseminaarissa 

syyskuun alussa yhteiseksi teemaksi 

nousivat selkeästi digitalisaation ja 

tiedolla johtamisen mahdollisuudet. 

Dataa tuotetaan jo, mutta sen talteen-

otto ja tehokas tietoon pohjautuva oh-

jaus ja prosessienhallinta tarvitsevat 

vielä uusien ratkaisujen ja palveluiden 

kehittämistä.

Sairaalan potilaspalvelujen ja raken-

tamisen välisen informaation vaihto

perustuu paljolti viestien välitykseen 

puhelimitse tai parhaimmillaan yh-

teisten kalenterien jakamiseen. Infor-

maatiota on jo nyt käytössä useissa 

erillisjärjestelmissä. Sen keskitetty 

tallentaminen ja usean järjestelmän 

tuottaman tiedon yhdistely antaa tule-

vaisuudessa uusia ja monipuolisem-

pia työkaluja rakentamisen prosessien 

valvontaan ja sairaalan eri toiminto-

jen väliseen kommunikaatioon. 

Teknologia mahdollistaa jo nyt pal-

jon pidemmälle menevän datan hyö-

dyntämiseen perustuvan automati-

soidun ja automaattisesti kriittisiin 

seikkoihin tarttuvien järjestelmien ra-

kentamisen. 

Ratkaisuja jo testattu
Yritysten ratkaisuja on myös kokeiltu 

OYS TestLabissa. Älykäs huoneilmaa 

analysoiva ja puhdistava järjestelmä 

on ollut kuukauden TestLabin käytös-

sä. Tulokset ovat parhaillaan käyttäji-

en arvioitavina. 

Toinen mielenkiintoinen TestLab-pi-

lotointi keskittyy ihmisten liikkumisen 

analysointiin ja sensoritekniikan mah-

dollisuuksien arviointiin tilojen käyt-

täjien tyytyväisyyden arvioinnissa. 

Lisäksi syksyn kuluessa toteutetaan 

mahdollisesti kiinteistön käyttöasteen 

reaaliaikaisen seurannan järjestelmän 

koekäyttö. Projekti on jo tässä vaihees-

sa osoittanut, että jatkossa tarvitaan 

muun muassa automatisoitua ja reaa-

liaikaista rakennusprosessin seuran-

taa ja tiedonkeruuta purku- ja uudis-

rakentamisesta sekä nykyisen vanhan 

että uuden sairaalan käytöstä. 

Tietoa keräämällä ja analysoimalla 

saamme todellista faktaa olosuhteista 

ja niiden muutoksista kuin myös nii-

den vaikutuksista rakennusten käyttä-

jien hyvinvointiin ja terveyteen.

Kansainvälisille markkinoille?
TTR:n tavoitteena on aikaansaada 

mahdollisimman terveellinen, turval-

linen ja käyttökelpoinen sairaala hyö-

dyntäen uusia digitaalisia ratkaisuja ja 

palveluja. TTR-toimintamallin ytimes-

sä ovat asiakkaat ja potilaat, sairaalan 

toiminta ja olosuhteet, rakentaminen 

ja kiinteistöhuolto.

TTR-palveluista on yhteistyössä ra-

kentajien, suunnittelijoiden ja tekno-

logiayritysten kanssa mahdollista to-

teuttaa ja jalostaa maailmanluokan 

ratkaisuja kansainvälisille markkinoil-

le. Projekti on luonut jo yhteydet laa-

jaan joukkoon yrityksiä. Tiivistämällä 

yhteistyötä uusien ratkaisujen kehit-

tämiseksi tämä tavoite on saavutetta-

vissa.

Kirjoittajat toimivat OYS TTR 
-projektissa pääasiantuntijoina 
ja koordinaattoreina.

OYS TTR -projekti yhdistää käyttäjät, rakentajat ja yritykset pohtimaan 
uusia, terveyttä parantavia ratkaisuja sairaalarakentamiseen.
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  Lisätiedot
Koulutussuunnittelija Riitta Niku, 
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 
puh. 044 465 2201
Koulutuksen sisällöstä kysyttävää?
hilkka.putkisaari@artera.info 
tai sari@terapiapaja.fi.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä nuorisotyön ja opetustoimen henkilöstölle ja 
muille opintoja työssään tarvitseville. Koulutus toteutuu 
16.1.-22.11.2019 (18 lähiopetuspäivää) Pohjois-Pohjanmaan 
Kesäyliopistossa, Torikatu 22 A, Oulu.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaali-
neuvojana työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvos-
tavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri 
monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden 
parissa. Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen 
seuran auktorisoinnin ja seksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen 
käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille 
muutoin vaadittavat kriteerit ( www.seksologinenseura.fi).

www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

  Ilmoittautuminen
7.12.2018 mennessä Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston 
Oulun toimipaikkaan, 
puh. 044 465 2201  

Seksuaali-
neuvojaksi?
Seksuaalineuvojakoulutus 30 op
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S yksy tulee. Juttua kirjoittaessani 

syksyyn on vielä matkaa. Kesä-

lomakausi on vielä parhaimmillaan 

käynnissä. Kulunut kesä on ollut poik-

keuksellinen. Pitkään kestänyt läm-

min, helteinen kausi on tuonut haas-

teita niin töissä oleville kuin lomalai-

sille. Onko kyseessä poikkeukselli-

nen kesä vai onko tähän suuntaan il-

masto muuttumassa? Aika näyttää.

Kesälomien jälkeen tulee usein mie-

tittyä, mitä sitä seuraavien kuukausien 

aikana työn lisäksi arkeen sisällyttää. 

Aloittaako uusia harrastuksia, opis-

kelua tai jotain muuta, joka voimaan-

nuttaa arjen kiireiden keskellä. Alle-

kirjoittaneella orastavan syksyn ohjel-

mistossa on työsuojelukonsultin tut-

kinnon suorittaminen. Koulutukselta 

odotan paljon, saan lisää oppia tähän 

työsuojeluvaltuutetun tehtävään.

Uusien asioiden ja tehtävien lisäksi

on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, si-

sältyykö arkeen asioita, joista kannat-

taa tehdä inventaario. Tehtävät ja har-

rastukset, onko niillä hyvinvointiin

positiivisia vaikutuksia? Turhien ja 

kuormittavien tehtävien jättäminen 

edesauttaa palautumista. Ainahan ei 

voi aloittaa edellisten lisäksi uusia jut-

tuja. Harrastukset ja tehtävät, jotka 

voimaannuttavat ja auttavat palautu-

maan, on hyvä pitää mukana elämäs-

sä.

Työsuojeluvaltuutetun kauteni ai-

kana olen päässyt tutustumaan eri yk-

siköihin, yhteistyötahoihin ja etenkin 

työntekijöihin. Ilo on ollut nähdä todel-

lisia ammattilaisia, jotka työelämän 

myllerryksessä tekevät ansiokkaas-

ti ja sydämellään arvokasta työtään.

Työelämää voisin kuvailla moottori-

pyöräreissuksi. Päämäärä ei ole tär-

kein vaan se matka. Välillä ajetaan lois-

tavassa säässä mukavan mutkaisella 

tiellä. Välillä vettä tulee taivaan täydel-

tä, mutta sopivalla varustuksella sii-

täkin selviää. Pitää huolehtia riittäväs-

tä polttoaineen saannista ja mootto-

ripyörän huoltamisesta. Ajoittain tu-

lee yllättäviä tilanteita, kärkikolmion

takaa tulee muita tiellä kulkijoita e-

teen. Hyvällä ennakoinnilla ja turval-

lisella ajotavalla tästäkin selviää. Jos-

sakin vaiheessa reissun päätyttyä voi 

muistella kuljettua matkaa, sattunei-

ta sattumuksia ja kuinka perille pää-

dyttiin.  

Syysterveisin, Timo Hannila

työsuojeluvaltuutettu

Työelämä kuin 
moottoripyöräreissu

H
EN

KILÖSTÖNEDUSTA
JAN

Mietteitä

Perheemme harrastaa retki-
purjehdusta. Nautimme merestä, 
löydämme uusia mukavia paikkoja 

ja yleensä myös syömme hyvin. Missään ei 
kahvi maistu niin hyvältä kuin merellä.

Purjehdus irrottaa ajatukset arjesta. 
Silloin on hyvä meripäivä, kun ajantaju 
häviää. Meripäivän taas helposti pilaa liian 
tiukka aikataulu, jossa yritetään onnistua.

Tuulen voimalla liikkuminen on hyvää 
vastapainoa arjen pakkotahtisuudelle. Ei 
kannata kiirehtiä mihinkään eikä asettaa 
minuuttiaikataulua. Olosuhteet ratkaisevat, 
mihin ollaan menossa.

Yleensä se palkitsee, kun on rohkea ja 
irrottautuu tutuista ja turvallisista reiteistä. 
Yleensä sellaisesta tulevat ne parhaat ju-
tut. Purjehduksen hienoin hetki on se, kun 
tuuli tarttuu purjeisiin ja voidaan sammut-
taa moottori. Korvissa tuntuu vain tuulen 
suhina.

Merenkulusta on tullut arkeen sanon-
toja, jotka muuttuvat todeksi merellä. 
On viisasta tehdä muutokset hyvän sään 
aikana, ja vara ei venettä kaada.”

KUVA TIINA MÄKI

Minua
innostaa

Juttusarjassa työkaverimme 
kertovat inspiraation lähteistään.

MERJA 
VAKKALA

Anestesiologian 
erikoislääkäri

Terttu-säätiö nimesi Merja Vakkalan
vuoden kliiniseksi tutkijaksi 2018.
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Uutisia
lyhyesti

T erveydenhuollon tukisäätiön 

apurahojen 9. jakotilaisuus se-

kä tohtorien ja dosenttien kukitusti-

laisuus pidettiin elokuun lopussa. 

Terttu-apurahoja jaettiin 120 000 

euroa neljälle tutkimusryhmälle. Apu-

rahan saajat ovat: Dosentti Tuula 

Hurtig ja LT Anu-Helmi Halt: Aikui-

siän ADHD Pohjois-Suomen syntymä-

kohortissa, 40 000 euroa. Professo-

ri Kari Majamaa ja tutkimusryhmä: 

Mitokondrioiden toiminta Parkinso-

nin taudissa, 40 000 euroa. Professo-

ri Petri Lehenkari ja tutkimusryhmä: 

Metalli-implanttien haitat, 20 000 eu-

roa. Dosentti Mika Kallio: Magneettis-

timulaatiohoitojen kehittäminen ku-

vantamisen avulla, 20 000 euroa.

Vuoden tutkija valittiin nyt kolmatta 

Perinteinen 
juhlahetki tutkijoille

kertaa. Hän on LT, anestesiologian eri-

koislääkäri Merja Vakkala. Palkintos-

tipendi on 1 000 euroa. Tällä tunnus-

tuksella säätiö haluaa antaa tunnus-

tusta sairaanhoitopiirissä työskentele-

välle tutkijalle, joka oman potilastyön-

sä ohella tekee aktiivisesti tutkimus-

työtä, toimii innostavana esimerkkinä, 

opettaa ja tukee muita sekä tutkimus- 

että potilastyössä. 

Viime vuonna PPSHP:ssä valmistui

9 dosenttia ja 13 tohtoria. Dosentit 

ovat: Laura Huilaja (Ihotaudit), Tuula 

Kaukola (lastentaudit), Juha Koskenka-

ri (anestesia), Elisa Lappi-Blanco (pato-

logian osasto), Tuukka Niinimäki (or-

topedia), Outi Peltoniemi-Ailisto (las-

tentaudit), Tero Rautio (pehmytkudos-

kirurgia), Juha-Jaakko Sinikumpu (las-

tentaudit) ja Marita Valkama (lasten-

taudit).

2017 valmistuneet tohtorit ovat: 

Henri Aarnivala (lastentaudit), Timo 

Autio (korva-, nenä- ja kurkkutaudit), 

Anna-Kaisa Försti (ihotaudit), Juuso 

Heikkinen (ortopedia), Tero Kortekan-

gas (tukielin- ja neurokirurgia), Marjo 

Koskela (pehmytkudoskirurgia), Han-

ne Kuitunen (syöpätaudit), Laura Ky-

tövuori (neurologia), Päivi Lavander 

(syöpätautien ja hematologian va, si-

sätautien ja keuhkosairauksien va), 

Johanna Mäkinen (patologian osas-

to), Jaana Männistö naistentaudit), 

Niina Salokorpi (neurokirurgia) ja 

Outi Uimari (naistentaudit).

Vuoden tutkija Merja Vakkalan aja-
tuksia lisää sivulla 29.

Uutisia
lyhyesti

Lämminhenkinen juhlahetki arjen 
keskellä kirvoitti hymyn huulille. 
Kuva Pekka Huovinen

PPSHP:n viestintäpäällikkö Mervi Tervo, FT, 

aloitti työnsä syyskuun alussa. Viestintäpäälli-

kön tehtävään kuuluvat viestinnän kehittämi-

nen ja suunnittelu sekä erilaisten viestinnän ja 

markkinoinnin toimenpiteiden koordinointi. 

Tavoitteena on hyödyntää erilaiset viestinnän 

kanavat nykyistä tehokkaammin. 

Tervon tehtäviin kuuluu päättäjäviestintä se-

kä sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuus-

ton päätöksien avaaminen ja niistä tiedottami-

nen. Keskeisessä roolissa on myös henkilöstö 

ja sisäinen viestintä, sillä niin maakuntauu-

distus kuin Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 

-hankekin merkitsevät monia muutoksia työn-

tekijöiden arkeen.

”Hallinnon väki on ottanut minut todella hy-

vin vastaan ja toki terveyspalvelut ovat todel-

la mielenkiintoinen toimiala tällä hetkellä! sai-

raanhoitopiirin sisällä viestintää todella halu-

taan nyt kehittää - niin hallinnossa kuin asian-

tuntijoiden ja hoitohenkilökunnankin piirissä. 

Tästä on hyvä jatkaa”, Mervi Tervo toteaa.

Viestintäpäällikkö 
Mervi Tervo aloitti

Elokuun lopulla vietettiin jälleen henkilökunnan 
kesäjuhlaa Areen Terminaalissa. Kuva: Henri Luoma
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Tapahtuma-
kalenteri

Kuulolla

LA 13.10. KLO 18
Hyväntekeväisyyskonsertti 
vähävaraisten lasten hyväksi, 
tenori Petrus Schroderus
ja pianisti Jouni Somero,
Paikka: Oulun Tuomiokirkko

MA 15.10.
mennessä Juuman Hiljaisuuden
retriittiin ilmoittautuminen
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

PE 19.10. KLO 9-16
Asiakkaan sähköiset palvelut 
– Virtuaalisairaala 2.0-hankkeen 
päätösseminaari
Paikka: luentosali 10

KE 31.10. KLO 12-17
Miten nää voit 
-työhyvinvointitapahtuma. 
Testauksia, luentoja ja vinkkejä. 
Oulun alueen liikuntatoimijat 
esittelevät toimintaansa. 
Avoin Vaparin jäsenille.
Paikka: Areena, Tyrnäväntie 16.

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

Kiitokset

Sairaanhoitopiiri toteuttaa yhdessä Työterveyslaitok-

sen kanssa 30.10.-27.11.2018 työhyvinvointikyselyn, 

jonka avulla kartoitetaan työhyvinvoinnin nykytilaa se-

kä kehittämishaasteita henkilöstön näkökulmasta.

Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa johtamisesta ja 

esimiestyöstä sekä voimavaroista, jotka liittyvät työteh-

täviin ja työn järjestämiseen, työyhteisön vuorovaiku-

tukseen ja sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämiseen. 

Tietoa kerätään myös työn muutoksiin sekä kuormitta-

vuuteen liittyvistä tekijöistä. 

Kysely lähetetään sähköpostitse kaikille työntekijöil-

le, jotka ovat työsuhteessa ja työssä PPSHP:ssä. Erilaisil-

la vapailla tai sairauslomalla oleville henkilöille tai alle 

kolmen kuukauden mittaisen työsopimuksen omaavil-

le henkilöille kyselyä ei lähetetä. Vastaukset käsitellään 

luottamuksellisena. Kysely korvaa aiemmin toteutetun 

työolobarometri-kyselyn.  

Kysely on osa sosiaali- ja terveysministeriön tukemaa 

valtakunnallista Maakunta18-konseptin pilotointia. Se 

antaa maakunnalle työhyvinvoinnin tilannekuvan ja 

seurantatietoa. Sen avulla työhyvinvointia voi johtaa ja 

edistää tietoon perustuen ja tulokset ovat maakuntien 

välillä vertailukelpoisia.

Mitä kuuluu – 
työhyvinvointia 
kartoitetaan”Heipä hei, nyt Lahja teille huiskuttaa

Hellurei, voin skopiat nyt jättää taa.
Kohta varmaan, kohta varmaan
starttaan auton tulevaan. Heipä hei, 
voin kasviksia kastella hellurei ja sangot 
täyttää marjoilla. Kohta varmaan, kohta 
varmaan voin jouluistakin ommella.
Ohi on, ohi on, ohi on alan elämässä 
uuden osion

Heipä hei,v aan enhän teitä unohda.
hellurei,o is kiva joskus tavata. Jutut 
monet, jutut monet meitä yhdistää.
Muistan varmaan, muistan varmaan juhlan, 
laulut, tunnelman tuon. Kyllä kiitän, kyllä 
kiitän työelämän muistoista monista.
Ohi on, ohi on, ohi on aika medisiinisellä 
ohi on. Ohi on, ohi on, ohi on alan elämässä 
uuden osion”

Kiitokset vatsakeskuksen väki, gastrokirurgit, 
medisiininen tulosalue, röntgen läpivalaisun 
väki, anestesian yhteistyökumppanit.

LAHJA SIMONEN

Työterveyslaitos aloittaa syyskuussa Aivotyö toimivak-

si hoitotyössä -kampanjan. Hoitoalan organisaatioihin 

haetaan keinoja, joilla aivotyön sujuvuutta hoitotyössä 

voidaan parantaa.

Turhat keskeytykset, huomiokaapparit ja tietotulva

 syövät tuottavuutta ja aiheuttavat turhaa kuormitusta. 

Muistin kuormittuessa virheet lisääntyvät, olennaista 

tietoa hukkuu ja työskentely takkuaa. Ihmisen ja työn 

vuorovaikutus toimii hyvin, kun työssä on otettu huo-

mioon havainto-, tarkkaavaisuus-, muisti- ja ajatteluky-

vyn rajoitukset. Hyvä kognitiivinen ergonomia vähentää 

tarpeetonta aivokuormaa ja auttaa hallitsemaan psyko-

sosiaalista kuormitusta ja sujuvan työn esteitä.

Aivotyö toimivaksi hoitotyössä -luento PPSHP:n hen-

kilöstölle pidetään 23.10.2018 klo 9.00 –10.00 luento-

salissa 1. Luennoitsijana on Työterveyslaitoksen aivo-

työasiantuntija Kirsi Luokkala. Luennon kohderyhmä-

nä on sairaanhoitopiirin henkilöstö, erityisesti hoito-

työssä toimivat työntekijät.

Aivotyö toimivaksi

Kohtauksia baletista

Lahjoitus lapsille
Säästöpankki Optia lahjoitti 2000 euroa lastenpsykiatrian 

klinikalle. Lahjoitusta luovuttamassa konttorinjohtaja Erja 

Bergman (takana) ja vastaanottamassa kuvassa vasemmal-

ta Perttu Säilynoja, Anne Anttila ja Riitta Teppola.

Balettikoulu Sinikello, johtajanaan Päivi Honkakoski, vie-

raili Oulun lastenklinikalla kesällä. Nuoret taiteilijat esitti-

vät klinikan henkilöstölle ja asiakkaille kohtauksia baletis-

ta Prinsessa Ebba, joka sai kantaesityksensä Oulun teat-

terissa toukokuussa. Kuva: Teemu Kemilä

Vaihdan työpaikkaa ja haluan 
lämpimästi kiittää asiakkaitani 
mukavista vuosista.

TIINA VARPU
Parturi Kampaamo Stiina

Sydämelliset kiitokset kaikille 
työtovereille ja ystäville psykiatrian 
tulosyksikössä muistaessanne 
minua lahjoin, lauluin ja kukkasin 
jäädessäni eläkkeelle. Teitte 
juhlapäivästäni upean!                                            
Hyvää syksyn jatkoa ja voimia 
arvokkaaseen työhönne!        
                 
ASTA NIKKO 

Kuvassa Asta Nikko

LAHJOITUKSIA
Terveydenhuollon menetelmien 

arviointityön kansallinen koordi-

nointiyksikkö, FinCCHTA sekä Fimea, 

Duodecim, Hotus ja Palko alkavat kerätä

hoitosuositusten ja menetelmäarvioiden ai-

heita yhteisen Ehdota aihetta –verkkopalve-

lun kautta. 

Arvioitavaksi voi ehdottaa hoitoja, laittei-

ta, lääkkeitä, toimenpiteitä, ennaltaehkäise-

viä toimia sekä hallinnollisia tukijärjestelmiä. 

Uusia aiheita voivat ehdottaa sairaanhoito-

piirit, erikoislääkäriyhdistykset, terveyden-

huollon ammattilaiset ja päättäjät sekä kan-

salaiset. 

FinCCHTAn (Finnish Coordinating Center

for Health Technology Assessment) keskeisiä 

tehtäviä ovat hoitoteknologioiden arviointi-

työn koordinointi Suomessa, kansainvälinen 

HTA-yhteistyö, terveydenhuollon menetelmi-

en arviointi sekä HTA-menetelmäkoulutuksen 

ja -tutkimuksen vahvistaminen.

Palvelu löytyy tällä hetkellä osoitteesta: 

https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/

FinCCHTA/Ehdota-aihetta/

Ehdota aihetta 
arvioitavaksi
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Ristikko

Ristikon ratkaisu
Pohjanpiiri 4/2018

Meiltä uusi KOTI
Tervetuloa Oulun Medikiinteistöt Oy:n

vuokra-asuntoihin – tutustu kohteisiimme.
> www.medikiinteistot.fi

PALVELEMME: ma–pe klo 8–12 ja 14–15.45
Puh. (08) 315 4365

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

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

Kattavat aukioloajat
Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Meille on helppo tulla
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.

Apteekkimme edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.

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

PALVELEMME:
ma-la 8–21

su ja pyhät 10–18

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
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liikku.fi

Paras treeni
on tehty treeni

Tutustu 
ilmaiseksi 

ma–ke 16–19 
Avoinna joka päivä 5–23 | 29 e/kk
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LIIKKU KAARINA |  LIIKKU KAJAANI |  LIIKKU KEMI  |  LIIKKU KOKKOLA  |  LIIKKU MIKKELI  |  
LIIKKU PORI  |  LIIKKU ROVANIEMI  |  LIIKKU SEINÄJOKI  |   LIIKKU YLÖJÄRVI

LIIKKU HAUKIPUDAS  |   Kirkkotie 1
LIIKKU KAAKKURI  |  Metsokankaantie 3
LIIKKU LIMINGANTULLI  |  Alasintie 3–7

LIIKKU RUSKO  |  Tapsitie 5
LIIKKU YLIVIESKA  |  Ollilanojankatu 1

LEXUS SAAPUI POHJOLAAN

MIKKO PELTOLA
Lexus myynti
Yksityis- ja yritysasiakkaat

Puh. 0207 797 775
mikko.peltola@lexusoulu.fi

PIRKKO JOENVÄÄRÄ
Lexus myynti
Yksityis- ja yritysasiakkaat

Puh. 0207 797 771
pirkko.joenvaara@lexusoulu.fi

Tervahovintie 11
90520 Oulu
P. 0207 797 710
www.lexusexperience.fi


