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K esä kääntyy syksyksi. Toivottavasti kaikilla on ollut todella 
poikkeuksellisen kevään jälkeen hetki aikaa hengähtää
ja kerätä voimia tulevaa varten. Koronaa emme ole vielä 

voittaneet, ja valmiutta koronapotilaiden hoitoon meidän tulee 
pitää yllä niin pitkään, kun tilanne sitä vaatii. Olen varma, että 
osaava ja kehittyvä terveydenhuollon organisaatio, pohjoinen
yliopistosairaala ja sen ammattilaiset pystyvät kyllä siihen. 

Loman jälkeen huomasin, että sairaalan edessä ollut ramppi on 
nyt purettu. Liikennejärjestelyt ja pysäköinti ovat muuttumassa ja 
koin yllätyksenä sen, että rampin purkamisen jälkeen vanha sairaala-
rakennuskin näyttää paljon paremmalta. Myös uusien tornien kerros-
korkeudet ovat kesän aikana nousseet ja uuden sairaalarakennuksen
valmistuminen alkaa konkretisoitua. Olen viime päivinä pohtinut,
kuinka hyvin olemme tähän mennessä onnistuneet valmistautu-
maan tulevaan muun muassa päivittämällä prosesseja ja toiminta-
malleja. Emmehän ole aikoneet viedä vanhentuneita malleja ja
prosesseja uuteen sairaalaan? Onneksi vielä on aikaa valmistautua
tulevaan, mutta aikaa ei kuitenkaan ole tuhlattavaksi asti. Vuodet,
kuukaudet ja viikot vierähtävät yllättävän nopeasti! 

Sairaanhoitopiirin strategia ja organisaatio uudistuvat. Olen miettinyt,
mitä se käytännössä tarkoittaa ja erityisesti, miten se näkyy potilaille,
henkilökunnalle, opiskelijoille ja muille sidosryhmille? Strategia on 
suunnitelma ja myös eräänlainen lupaus siitä, mitä ja miten olemme 
ja mitä tarjoamme tulevina vuosina. Organisaatiorakenteen pitää 
pystyä tukemaan strategian toteuttamista ja organisaation johtamista. 

Uudella osaamiskeskuspohjaisella organisoitumisella tavoittelemme
parempaa asiakaslähtöisyyttä, vetovoimaisuutta ja tuottavuutta. Syksyn
aikana tulee ratkaista, mikä organisaatiorakenteessa muuttuu ja mikä
säilyy ennallaan. Omalta mukavuusalueeltaan olisi jokaisen välillä hyvä
kurkistaa ulospäin.

Sote-uudistuksen valmistelu tuo jälleen oman vivahteensa
syksyyn. Nykyinen hallitus aikoo saada kokonaisuudistuksen 
aikaan vuoden 2023 alusta lähtien. Jo alkuvuodesta 2021 lait 
pitäisi saada käsittelyyn eduskuntaan ja väliaikaishallinto käyn-
nistyisi syksyllä 2021. Maakuntavaalit pidettäisiin alkuvuodesta 
2022. Aika näyttää, miten käy! En lähtisi veikkaamaan lopputulosta. 

Alueellinen esivalmistelu on jo käynnistynyt 
Tulevaisuuden Sote-keskus- ja Rakenneuudis-
tus-hankkeiden pohjalta, joihin jo aiemmin 
käynnistynyt sairaanhoitopiirin ja kuntien
välinen integraatiohanke on sulautunut. 
Luotan siihen, että ainakin omalla alueellam-
me tahtotilaa ja osaamista löytyy uusien raken-
teiden ja toimintamallien rakentamiseksi. 

Omaa valmiutta ja jaksamista voimme
vahvistaa esimerkiksi luonnossa liikkumalla.
Hyvää syksyä kaikille! 

Olemmeko 
valmiina tulevaan?
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Mitä hallituksen 
esitys pitää 
sisällään tiiviisti?

Esitysluonnoksen mukaan Suomeen 
muodostetaan 21 sote-maakuntaa,
joille siirrettäisiin kuntien vastuulla
nykyisin olevat sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen tehtä-
vät. Uudellamaalla mallista poiketaan
Helsingin osalta. Järjestämis- ja tuot-
tamisvastuuta ei erotettaisi toisistaan. 

Kunnille jäisi tehtäväksi ympäristö-
terveydenhuolto sekä yhteistyössä
maakunnan kanssa hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen. 

Nykyiset erityisvastuualueet 
nimetään yhteistyöalueiksi yliopisto-
sairaala-alueiden pohjalta. 

Miten sote 
esitetään 
rahoitettavaksi?

Valtio rahoittaa ja ohjaa sote-maakun-
tia. Yksittäinen maakunta saa rahaa
tarve- ja asukasperusteisesti. Kuntien
tuloja ja kustannuksia siirretään noin
19,1 miljardia euroa vuoden 2020 
tasolla sote-maakuntien toiminnan
rahoittamiseksi. Lisäksi osa maakun-
tien toiminnasta rahoitettaisiin käyt-
täjiltä perittävillä asiakasmaksuilla.

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

Mitä
& miksiTEKSTI PIRKKO KOIVU

Kuinka etenee 
sote-valmistelu?
Hallitus on laatinut sosiaali- ja terveyspalvelujen 
sekä pelastustoimen järjestämisestä esityksen, 
joka pohjautuu 21 sote-maakuntaan.

Millainen olisi 
yksityisten 
palvelujen rooli?

Sote-palveluja voitaisiin hankkia 
yksityiseltä palveluntuottajalta, jos
se on tarpeen riittävien ja yhdenver-
taisten palvelujen järjestämiseksi
sekä tehtävien tarkoituksenmukai-
seksi hoitamiseksi. 

Missä 
vaiheessa 
valmistelu on?

Loppukesän ja alkusyksyn aikana 
hallituksen esitys on ollut lausunto-
kierroksella eri tahoilla. Vastausaikaa 
on 25.9. saakka. Pohjanpiirin painoon
mennessä PPSHP:n kanta ei ollut
vielä valmiina. 

Tarkoitus on saattaa lakiehdotukset
eduskunnan käsiteltäväksi joulukuus-
sa 2020. Esitykseen liittyvät lait on tar-
koitettu tulemaan voimaan vuoden 
2023 alusta lukien. Ensimmäiset 
sote-maakuntavaalit järjestettäisiin
esitysluonnoksen mukaan vuoden
2022 alkupuolella. 

Mitä 
henkilöstölle 
tapahtuisi 
muutoksessa?

Kunnallisen sosiaali- ja terveyden-
huollon ja pelastustoimen henkilöstö 
siirtyisi liikkeenluovutusperiaatteella
maakunnan palvelukseen. Myös 
tukitoimista kuten ruokahuollosta,
siivouksesta sekä talous- ja henkilös-
töhallinnosta henkilöstö siirtyisi, jos
heidän työstään vähintään puolet on 
kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
tukitehtäviä. 

Mitä Pohjois-
Pohjanmaalla 
tehdään?

Pohjois-Pohjanmaalla uudistuksen 
veturiksi on perustettu POPsote-
hanke. Mukana ovat kaikki alueen 
kunnat ja sote-kuntayhtymät. Kehit-
tämistyötä tehdään yhdessä kunta-
laisten ja useiden sidosryhmien 
kanssa. Hanketta hallinnoi PPSHP.

Mitä 
hankkeita 
POPsoteen kuuluu?

Kaksi toisiinsa kytkeytyvää osaa eli 
tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-
keskus -hanke ja sote-rakennehanke.
POPsote-hankkeen kokonaisbudjetti
on 15,8 miljoonaa euroa, josta valtion-
avustusta 13,6 miljoonaa euroa. POP-
sotessa käytetään aluejakoa: Oulu, 
Oulun eteläinen, Rannikkoseutu, 
Lakeus, Oulunkaari ja Koillismaa. 
POPsote-hankkeeseen tarvitaan 
yhteensä noin 56–66 henkilötyövuo-
den panos ja työhön rekrytoidaan 
tekijöitä avoimena sisäisenä hakuna.

Vastaukset perustuvat perhe- 
ja peruspalveluministeri Krista 
Kiurun esitykseen sote-maakunta-
kierroksella. POPsotea koskeviin
kysymyksiin vastasi hankejohtaja
Jouko Luukkonen
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Sari Kukkamaa
OYS:aan töihin 2009

Neuropsykologi neurokirurgian 
klinikassa

kuka8?

Vakavan liikenneonnettomuuden osallisia Sari 
Kukkamaa tapaa tavallisesti vasta kuukausien
kuluttua. ”Sairaalassa olijaa haastattelen 
tuoreeltaan heti vain, jos tilanne sallii.”
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muustietoinstituutille tutkimus-
käyttöön ja suositusten pohjaksi.

Sari Kukkamaa kertoo miettivänsä
jokaisen potilaan kohdalla tämän ajo-
kykyä, mutta lisäksi hänen vastaan-
otolleen ohjataan potilaita erityisesti 
ajokyvyn arviointia varten. Tutkittavaksi 
voi tulla esimerkiksi kehitysvammainen
nuori, joka haluaisi ajokortin. 

Kukkamaa kantaa huolta siitä, että 
ajokyvyn arvioita ei ole OYS:ssa keski-
tetty. Kukkamaan mielestä OYS:n malli 
voisi olla samanlainen kuin TYKS:ssä 
ja HUS:ssa eli paperipoliklinikka, joka 
voi pyytää tarvittavia jatkotutkimuksia
ja jota esimerkiksi perusterveyden-
huollon lääkärit voivat konsultoida.

”Pohjois-Suomi työllistäisi kirkkaasti
oman ajopoliklinikan”, hän sanoo. Kink-
kisiä voivat olla esimerkiksi ammatti-
autoilijan ajokykyarviot tämän sairas-
tumisen tai vammautumisen jälkeen. 

Miten pelaa muisti 
ja päättelykyky?
Neurokirurgian klinikalla potilaita
hoidetaan esimerkiksi kasvaimen, 
päähän kohdistuneen vamman tai
aivoverenvuodon vuoksi. 

Neuropsykologiseen tutkimuk-
seen potilaat tulevat yleensä viikkoja
akuuttivaiheen jälkeen, kun on aika 
miettiä työkykyä tai kuntoutuksen 
jatkoa. Tutkimus kestää 2–3 tuntia. 
Muistin, päättelykyvyn ja tiedonkäsit-
telyn testaaminen vie aikaa, ja samalla
paljastuu, miten hyvin potilas pystyy 
keskittymään. Aivovamman yksi seu-
raus on potilaan kognitiivinen väsy-
minen. 

”Jos hän ei jaksa pitkää testausta,
hän ei pysty keskittymistä vaativaan
työhönkään.” 

Usein haastatellaan myös omaisia, 
koska esimerkiksi luonnemuutoksia 
ei potilas välttämättä itse huomaa.

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI Työ ja 
tekijä

S ari Kukkamaa on kiinnostunut 
tarkkailemaan, miten ihmiset 
käyttäytyvät liikenteessä. 

”Usein vahinko tulee kello kaulassa”,
hän sanoo. On tavallista, että vaka-
van liikenneonnettomuuden aiheut-
tajasta löytyy riskikäyttäytymiseen 
viittaavia potilastietoja. Hänellä voi
olla oppimisvaikeuksia sekä tarkkaa-
vuus- ja käytöshäiriöitä. Varttuneem-
milla erilaiset sairaudet voivat alentaa
toimintakykyä, mikä heijastuu liiken-
nesuoriutumiseen. 

”Liikenteessä ihminen on saman-
lainen kuin muutenkin. Auktoriteet-
teja uhmaava, impulsiivinen, elämys-
hakuinen ihminen joutuu muita 
helpommin onnettomuuteen. Jos
taas sairaus tai lääkitys on tehnyt
hitaaksi ja hajamieliseksi, ei ehdi
reagoida.” 

Onnettomuuspaikka
kertoo paljon
Kukkamaa kuuluu liikenneonnet-
tomuuksien tutkijalautakuntaan, 
joka selvittää muun muassa kuole-
maan johtaneet ja raskaan liikenteen 
onnettomuudet. Kutsu tähän työhön 
tulee noin kerran kuukaudessa. 

”On informatiivista nähdä onnet-
tomuuspaikan olosuhteet. Minä 
tutkin ihmistä ja inhimillisiä tekijöi-
tä onnettomuuden taustalla. Usein 
syy onkin kuljettajan korvien välissä,
ei tiessä tai ajoneuvossa.”

Sari Kukkamaa tekee onnetto-
muuksien tutkintaa työajallaan, ja
OYS:ssa työskentelevänä ammattilai-
sena hän pääsee käsiksi potilastietoi-
hin ja jo tuoreeltaan myös puhutta-
maan osallisia, jos heitä on sairaa-
lassa hoidettavana ja tilanne sallii. 

Tutkijalautakunta ei luovuta tieto-
ja poliisille tai oikeuteen, vaan tuot-
taa anonyymiä aineistoa onnetto-

Vahinko tulee 
kello kaulassa
Onnettomuuden syy on usein kuljettajan korvien 
välissä, sanoo neuropsykologi Sari Kukkamaa. 
Kiinnostus ihmisten ajokäyttäytymistä kohtaan 
on muovannut hänen työnkuvaansa.
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Y liopistollisen sairaalan kolmas 
vatsaelinkirurgisiin sairauksiin
keskittyvä osasto avattiin 

syyskuun alussa 2019. Syitä avata 
osasto oli monia: hoitotakuuseen 
kuuluvia odottajia oli paljon jonossa
ja vuodeosastot olivat ylikuormittu-
neita. Kiireettömiä leikkauksia jou-
duttiin perumaan päivystysleikkaus-
ten tieltä, mikä haastoi hoitotakuuta.
Potilasmäärä kasvaa yhä ikääntymi-
sen ja vatsan alueen sairauksien
yleistymisen takia. 

Uuden osaston perustamiseen 
vaikutti myös se, että viime vuonna 
avattiin kolme uutta leikkaussalia.

Osasto 4 on ollut koko toimintan
sa ajan käytännössä täynnä. Poti-
laista noin 70 prosenttia tulee 
päivystyksestä, kertoo osaston-
hoitaja Arja Niskanen. 

Uusi osasto 
tuli tarpeeseen

Gastrokirurginen osasto 4 on toiminut 
vuoden ajan. Vatsaelinkirurgisia potilaita
varten perustettu osasto on ollut 
käytännössä koko ajan täynnä. 

Vatsaelinkirurginen osasto 4 on toiminut vuoden. Sappi-, 
maksa- ja haimapotilaita hoitavat muun muassa 
sairaanhoitajat Saija Mattila (vas.) ja Riitta-Liisa Nurmi.

TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVAT TIINA MÄKI
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Uusi osasto 
tuli tarpeeseen ”Aluksi meillä oli sappi-, maksa- ja

haimapotilaiden lisäksi ruokatorvi-
ja mahalaukkupotilaita, mutta pian
huomasimme, että on järkevää kes-
kittää osasto sappi-, maksa- ja haima-
potilaille. Heidän hoitotilanteensa
on nyt hyvä.”

Hoitopäiviä yli 4 000
Osaston vastuulääkäri Minna 
Nortunen kertoo, että pääosin no-
peahoitoisten sappipotilaiden jono 
pystyttiin purkamaan loppuvuoden 
aikana. Osaston 4 perustaminen 
tarkoitti sitä, että koko ajan kasvavaa 
vatsan alueen sairauksien potilasjouk-
koa voidaan hoitaa paremmin oikeas-
sa paikassa oikeaan aikaan. 

”Pystymme hoitamaan oman, 
kapean sektorimme potilaat – myös 
päivystyksen kautta tulevat – parem-
min ja napakammin nyt. Esimerkiksi 
voi ottaa myös sen, että vaikeiden 
haimatulehduspotilaiden pitkät hoi-
tojaksot vaativat erityisosaamista, ja 
se puolestaan lyhentää hoitojaksoja”,
Nortunen sanoo. Juttu jatkuu seuraavalla aukeamalla
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on paperiton osasto. Potilaan ainoa 
asiakirja kotiutuksen yhteydessä on 
hoitotyön yhteenveto. Kaikki muu 
tieto kirjataan sähköisesti kunta-
Eskoon ja Kanta-järjestelmään.

”Joudumme toki välillä keskuste-
lemaan sähköisestä asioinnista terve-
yskeskusten kanssa, mutta koko ajan 
asiat etenevät parempaan suuntaan”, 
osaston esimiehet kertovat.

Mobiili-Esko on ollut käytössä
alusta lähtien. Hoitajat kokevat sen 
helpottavan kirjaamistyötä huomat-
tavasti. Kesän aikana osastolla
aloitettiin työparityöskentely. 

”Työpari-ajatus lähti henkilökun-
nastamme. Kaksi sairaanhoitajaa 
kehitti parityöskentelyä osaston 

työaikaa tekevä farmaseutti. Tukea 
kokonaisvaltaiseen hoitoon tuo 
hospitalisti, joka työskentelee 
kaikilla gastrokirurgisilla osastoilla.

Käytännöt luotiin työn ohessa
Osasto 4:n toiminta alkoi osaston-
hoitajan ja apulaisosastonhoitaja 
Nina Hannun kohtaamisesta. Heillä 
oli pari viikkoa aikaa järjestää toimin-
taa niin, että potilaat voitiin ottaa ja 
uuden henkilöstön perehdyttäminen 
aloittaa. Osasto 5:n esimiehet olivat 
jo suunnitelleet kalustehankinnat.   

”Lähdimme liikkeelle nollasta.
Aloitimme avoimin mielin, ja henki-
lökunta on ollut mukana luomassa
käytäntöjä. Meillä on mukava työ-
ilmapiiri ja uskon sen johtuvan siitä,
että olemme saaneet kehittää toimin-
taamme yhdessä”, Niskanen sanoo.

Nina Hannu vahvistaa: ”Yhteistyö 
on sujuvaa ja motivaatio on korkealla.
Pystymme ketterästi kokeilemaan 
ja muokkaamaan toimintaamme.”

Hoitohenkilöstöä tuli uudelle 
osastolle OYS:n kirurgian tornista,
kaupunginsairaalasta, medisiiniseltä
alueelta ja Raahesta. 

”On rikkaus, että meitä on niin 
monelta puolelta. Me emme ole 
kangistuneet kaavoihin, vaan luom-
me oikeasti uudenlaista toiminta-
mallia”, Niskanen sanoo. 

Nina Hannun mukaan ensimmäiset
 toimintakuukaudet olivat raskaita.
Työ oli jatkuvaa perehtymistä ja
perehdyttämistä. Valmista sapluu-
naa ei ollut, vaan käytännöt muo-
kattiin hoitotyön ohessa.

Minna Nortunen kertoo, että eri-
koisalan ulkopuolelta tulleiden hoito-
työntekijöiden koulutus oli haastavaa
uudenlaisessa arjessa, mutta onnistui
hyvin. Hän kiittää hoitajia siitä, että 
he ottivat vaativan ja usein myös 
nopeaa reagointikykyä vaativan 
erikoisalan tehtävänsä hyvin haltuun.

Edistyksellisiä tapoja
Uusi osasto, jolla ei menneisyyttä
ole, on voinut luoda uusia tapoja 
toimia. Niskanen ja Hannu mainit-
sevat esimerkkinä sen, että yksikkö 

Keskittyminen yhteen potilasryh-
mään oli Arja Niskasen mielestä 
järkevää myös hoitohenkilökun-
nan jaksamisen kannalta. Suuri 
osa potilaista toipuu raskaista
leikkauksista osastolla pitkään. 
Esimerkiksi isoja haimaleikkauksia
tehdään säännöllisesti.

Oman haasteensa hoitotyöhön 
tuo se, että monisairaita potilaita on 
paljon ja heidän määränsä kasvaa. 

”Meillä on myös vierihoitopotilaita, 
jotka tarvitsevat omahoitajaa vuoro-
kauden ympäri. Onneksi saamme 
osaajayksiköstä apua vierihoitoon.”

Kaikkiaan osastolla on ollut hoito-
jaksoja tammi-heinäkuussa 821, 
hoitopäiviä yli 4 000 ja potilaita yli
800. ”Kuormittavuusaste, joka on 
ollut koko ajan 84–95 prosentissa
kertoo, että osasto on vastannut
tarpeeseen”, Minna Nortunen 
havainnollistaa.

Joulun aikaan osasto oli kiinni
kaksi viikkoa. 

”Sinä aikana muilla osastoilla
hoidettiin yhden osaston verran
vatsan alueen potilaita. Kyllä
tämä sairaala kolme maha-alueen 
erikoisosastoa tarvitsee”, Niskanen
painottaa.

Osastolla on 22 vuodepaikkaa. 
Henkilöstöstä 7 on erikoislääkäreitä
ja 30 hoitohenkilöstöä. Lisäksi osas-
tolla on fysioterapeutti ja puolta 

Nyt pystymme 
hoitamaan kapean 

erikoisalamme 
potilaat paremmin 

ja napakammin.” 
Minna Nortunen

Osaston vastuulääkäri Minna Nortunen sanoo, 
että kapean erikoisalan potilaat hoidetaan nyt 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Nortusen 
kanssa potilastyössä sairaanhoitaja Päivi Venkula.
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Uuden osaston ansiosta hoitoon pääsyn viivettä ja leikkaus-
jonoja on saatu vähenemään, joskaan ei ihan kokonaan, toteaa 
vs. pehmytkudoskirurgian vastuualueen johtaja Mika Mäenpää.

Osastolle suunniteltiin vähän enemmän nopeasti kotiutuvia
potilaita, mutta tarvetta on ollut myös raskaamman hoitoisuuden
potilasryhmille, joten siihenkin on pyritty vastaamaan. 

”Edelleen kuitenkin kehitämme nopean kotiutuksen prosesseja
niille potilaille, joille se sopii. Perustunnelma tässä on, että uusi
osasto on täyttänyt tarvetta. Työt uudella osastolla saatiin suju-
maan nopeasti, kiitos siitä motivoineelle ja asioihin tarttuvalle
henkilöstölle”, Mika Mäenpää sanoo.

Jonoa saatu 
purettua

toimintaan sopivaksi”, Hannu kertoo. 
Jokaisessa aamu- ja iltavuorossa 

on työpari, jolla on omat vastuupoti-
laansa. Työtehtävät jaetaan työparin 
kesken ja päiväsuunnitelma tehdään 
yhdessä. Pitkin päivää pidetään 
pieniä väliraportteja, koska työparien 
välinen kommunikaatio on tärkeää. 

Hospitalisti Sini Rintalalla on 
tärkeä rooli. Hän hoitaa potilasta 
tämän kokonaistilanteen huomioi-
den. Monisairaat potilaat tarvitsevat 
monipuolista apua ja eri erikoisalojen
tukea. Arja Niskasen ja Nina Hannun 
mielestä hospitalisti on erinomainen
linkki erikoisalojen välillä ja moni-
ammatillisen tiimin osana.
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Näkö-
kulma

Tuomas Lohi, FT
Kunnanjohtaja
Omistajaohjauksen 
koordinaatioryhmän pj

Suurten odotusten 
uusi sairaala

O ulun yliopistollisessa 
sairaalassa elettiin loppu-
vuonna 2019 historiallinen 

hetki, kun uuden sairaalahankkeen 
peruskivi muurattiin pääministeri 
Antti Rinteen johdolla. Tapahtuman 
ainutlaatuisuudesta kertoo se, 
että edellisen kerran peruskiveä 
muurattiin joulukuussa 1968. Lastan 
varressa hääri tuolloin presidentti
Urho Kekkonen. Muurausten välissä
ehti vierähtää reilut 50 vuotta, 
mutta tavoite on pysynyt samana: 
peruskiven päälle rakennetaan 
aikansa modernein sairaala.  

Sairaanhoitopiirin valtuusto
päätti vuonna 2012 käynnistää 
Tulevaisuuden Sairaala OYS 2030 

-uudistusohjelman. Suunnittelun 
taustalla oli 50 vuotta vanhojen 
sairaalakiinteistöjen huono kunto 
ja nykyaikaiseen erikoissairaanhoi-
toon soveltumattomat kiinteistöt. 
Matalissa ja laajalle rakentuneissa
tiloissa toiminnot ovat hajallaan, 
ripoteltuna pitkän käytäväverkoston
varrelle. Päättäjän näkökulmasta 
vaihtoehtoja ei juuri jäänyt, sairaala-
toiminnot oli siirrettävä tilojenkin
osalta uudelle vuosituhannelle. 

Sairaalahankkeissa ei ole koskaan 
kyse nappikaupasta. Tälläkin kertaa 
pelkästään uuden sairaalan rakenta-
minen on noin miljardin euron inves-
tointi tiloihin, laitteisiin ja teknolo-
giaan. Taakka jakautuu pääosin 
omistajakuntien kannettavaksi.
Summat ovat tähtitieteellisiä, joten 
ei ole lainkaan ihme, että ilma on 
sakeana uteliaisuutta ja huolta-
kin. Niin oli reilut 50 vuotta sitten-
kin. Mutta selvitty on, ja selvitään 
tästäkin. Mammuttihankkeen 

ensimmäiset työnäytteet valmistu-
vat parin kolmen vuoden kuluessa. 

Oulun yliopistollisen sairaalan
toiminta-alue kattaa yli puolet 
Suomen pinta-alasta, sen vaikutus-
piirissä on reilut 700 000 ihmistä ja 
sen katon alla työskentelee yli 6 000 
ammattilaista. Voidaan siis oikeute-
tusti puhua puolen Suomen sairaa-
lasta, ja siten myös puolen Suomen 
rakentamishankkeesta. Odotukset 
ovatkin suuret ja rima korkealla.
Omistajakunnat vaativat suursijoi-
tukselleen tuottoa. Tämä koskee 
niin laadukasta hoitotyötä, henkilös-
tön työhyvinvointia kuin toiminnan 
taloudellisuuttakin. Tavoitteena on 
puolittaa kustannusten kasvutahti, 
lisätä työn tuottavuutta ja vähentää 
kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. 
Säästöpotentiaali liikkuu vähintään-
kin kymmenissä miljoonissa euroissa
vuositasolla. Juuri näistä syistä sat-
saus uuteen sairaalaan on järkevää,
vaikka nyt kipeää tekeekin.

Uudesta yliopistollisesta sairaa-
lasta halutaan tehdä maailman 
älykkäin. Kyse ei ole vain uudesta 
teknologiasta ja moderneista tilois-
ta, vaan ennen kaikkea tekemisen 
asenteesta, kehittävästä toiminta-
kulttuurista ja korkeasta osaamises-
ta. Nämä kaikki yhdessä takaavat 
tehokkaan ja vaikuttavan hoidon. 
Ja sitä ei voi kuin peukuttaa.
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TEKSTI PIRKKO KOIVU

S yksyn tullen jonot koronavirus-
testeihin ovat venyneet koko 
maassa. Myös OYS-ervalla 

päivittäin näytteenottoon hakeutu-
neiden määrä on moninkertaistu-
nut kesästä, näytepyyntöjä on ollut
elo-syyskuussa keskimäärin pari-
tuhatta ja enimmillään yli 3 000
vuorokaudessa. 

Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen 
kertoo, että kävijät ovat OYS-ervalla 
päässeet koronavirustestiin samana
tai seuraavana päivänä. 53 prosenttiin
näytteistä on vastattu vuorokaudessa 
ja 95 prosenttia on saanut vastauksen
kolmen vuorokauden sisällä. 

THL:n tavoite on, että Suomessa 
otettaisiin vuorokaudessa 20 000
koronavirustestiä. Väestöön suhteu-
tettuna tämä merkitsee OYS-ervalla
2 700 testiä vuorokaudessa. Tavoite
saavutetaan, sillä kapasiteetti on
syyskuussa 2800–3000 testiä
päivässä. 

OYS toimii tällä hetkellä lähes
normaaliin tapaan. 

”Elo-syyskuun taitteessa henkilö-
kuntaa oli vielä lomilla. Lisäksi toi-

OYS purkaa jonoja
Koronaviruksen testausmäärissä OYS-erva on väestöön 
suhteutettuna Suomen kärjessä. OYS toimii normaaliin 
malliin ja purkaa keväällä kertyneitä hoitojonoja.

mintaa supistaa se, että keskus-
leikkausosaston pohjoispää on
remontissa. Mutta koronavirus ei
leimaa toimintaa.”

Koronaviruksen olemassaolo 
näkyy lähinnä yhteispäivystyksessä
ja lasten päivystyksessä, joissa 
otetaan koronavirusnäytteitä ja 
suojaudutaan tavallista tarkemmin. 

Keväällä kertyneiden hoitojonojen 
purku on hyvässä alussa ja näyttää 
varsin suotuisalta, Korpelainen sanoo. 

”Syksyn aikana jonojen purkami-
sessa päästään täyteen vauhtiin.”

Suunnitelmat valmiina
Valmius reagoida koronaviruksen
leviämiseen on hyvä, Juha Korpelai-
nen sanoo. 

”Suunnitelmat ovat olemassa, 
henkilökunta on koulutettu ja tilat
katsottuna sairaalaan tulevia potilaita
varten.”

Myös johtamisjärjestelmä on 
mietitty yhdessä erityisvastuualueen
ja kuntien kanssa. Oulun kaupungin
kanssa käydään päivittäin vuoropu-
helua.

Suojavarusteita on nyt riittävästi 
sekä erityisvastuualueella että 
valtakunnallisesti, ja valmistus on 
kotimaista. Eniten tällä hetkellä 
käytetään näytteenoton välineistöä,
ja sitäkin on saatavilla. 

”Korkean kulutuksen tasolla varus-
teita riittää neljäksi kuukaudeksi.
Erityisvastuualueella varasto on
yhteinen.”

OYS-ervan sairaaloissa on elo-syys-
kuun taitteessa ollut hoidettavana
yksittäisiä koronaviruspotilaita, kun
tartuntojen määrä on hiukan noussut
kesään verrattuna. 

Parhaillaan väestössä on jonkin 
verran koronavirusta. Juha Korpelai-
nen sanoo, että esimerkiksi Pohjois-
Pohjanmaalla todetut tartuntata-
paukset eivät kaikki ole ulkomailta,
vaan kotoperäisiä, ja kaikkien alku-
perää ei ole pystytty jäljittämään.

”Pohjois-Pohjanmaalla tartunnat
ovat edelleen vain yksittäisiä, ja 
uusia tapauksia ei ole todettu 
edes päivittäin.”
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B iopankkitoiminta ketjuttuu
useiden toimijoiden yhteis-
työksi. Ilman suostumuksia

ei kerry näytteitä, joiden kautta 
voidaan tehdä kansanterveyttä 
edistävää tutkimusta. Konkreettisia 
tuloksia biopankkitoiminnan mer-
kittävyydestä joudutaan kuitenkin
odottamaan vuosia.

Pohjois-Suomen biopankki Borea-
liksen uusi johtaja Raisa Serpi toteaa, 
että yhteistyö hoitohenkilöstön 
kanssa sujuu hyvin, koska henkilöstö
on erittäin tutkimusmyönteistä.

”Siitä olemme kiitollisia. Tämä 
asenne on toiminnallemme äärim-
mäisen välttämätöntä. Tehtävämme 
on tehostaa omaa toimintaamme 
niin, että suostumukset ja näytteen-
otot voidaan tehdä napakasti arjen 
työssä”, Raisa Serpi korostaa.

Biopankkitoiminnan merkitykselli-
syys voi arjessa vaikuttaa vähäiseltä,
koska sen kautta tehtävä tutkimustyö
on harvoin näkyvää ja hyöty saadaan 
pitkällä viiveellä. Tutkimushoitaja 
Tanja Seitaniemi kuitenkin muistut-
taa, että yksikin vastaanotossa tai 
tutkimuksen yhteydessä otettu 
näyte tuo biopankin holviin uuden 

Yhteistyö on 
biopankin perusta

Onnistunut biopankkitoiminta vaatii hyvää 
yhteistyötä sairaalan hoitohenkilöstön kanssa. 

mahdollisuuden tutkimukselle 
ja terveyttä edistäville tuloksille.

Tähän mennessä suostumuksia 
on noin 32 500 henkilöltä. Biopankin 
näytteitä on käytetty vajaassa 50
tieteellisessä tutkimuksessa, esi-
merkiksi syöpä- ja harvinaissairauk-
sia koskevassa tutkimuksessa. Myös
poikkitieteellistä tutkimusta on 
tehty yhdessä tieto- ja sähköteknii-
kan tiedekunnan kanssa. 

Näytteenotot yhtenäisiksi?
Haaste, jota biopankissa pyritään 
kellistämään on se, että hoitohenki-
löstön arjessa erilaisia näytekeräyksiä
on paljon. Suostumusten ja näyttei-
den keräämistä on siis muutakin
kuin biopankille tulevia. Usein 
näytteenotto-ohjeet ovat erilaisia, 
kullekin tutkimukselle räätälöityjä.  

”Biopankin näytteet otetaan aina
samalla tavalla, ja toivottavasti
pystymme tulevaisuudessa yhte-
näistämään kaikki näytteenotto-
prosessit paremmin. Biopankin 
näytemäärän kasvaessa tarve eril-
lisille tutkimuskohtaisille keräyksille
vähenee”, suunnittelupäällikkö
Pia Nyberg toteaa.

Paperisuostumuslomakkeen oheen 
on kehitteillä sähköinen suostumus-
lomake, joka virtaviivaistaisi prosessia
huomattavasti. Toiveissa on, että
sähköinen lomake otettaisiin käyt-
töön vielä tälle vuodelle.

Koulutus avainasemassa
Biopankki Borealis perustettiin
kesällä 2015 ja ensimmäiset näytteet
varastoitiin loppuvuonna 2016. 
Toiminta on siis nuorta niin Pohjois-
Suomessa kuin kansallisessa bio-
pankkiverkostossakin. 

Hoitohenkilöstön ja yksiköiden
yhdyshenkilöiden koulutuksen
merkitys on suuri, ja koulutuksen
on oltava jatkuvaa. Yhteistyötä 
tehdään laajalla alueella Kainuusta 
Lappiin. ”Tavoitteena on järjestää 
yksiköissä koulutusta vähintään 
kerran vuodessa. Sitä järjestetään 
esimerkiksi toiminnan aloittami-
sessa ja ylläpitävänä tai uuden 
näytetyypin keräämisen aloittami-
sen yhteydessä,  sillä biopankkiin 
kerätään muutakin kuin verinäyt-
teitä”, kertoo Tanja Seitaniemi. 

Raisa Serpin mukaan biopankkien
kansallisessa yhteistyössä työn alla 
on toimintojen yhtenäistäminen. 
Valtakunnallisesti pohditaan myös 
potilasdatan käyttöä lainsäädännön
näkökulmasta. Voimassa oleva 

TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVA KUVAPANKKI
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dessä haluan antaa kiitosta meidän 
sairaanhoitopiirin koko organisaati-
olle ja henkilöstölle. Julkinen tervey-
denhoito ja erikoissairaanhoito ovat
hoitaneet tehtävänsä kiitettävällä
tavalla. Koska emme vielä ole selättä-
neet virusta, toivon terveydenhuollon
ammattilaisille voimia tähän poik-
keukselliseen aikaan.

Parhaillaan kunnilla on mahdollisuus 
kertoa näkemyksiään lakiluonnok-
sista sote-maakunnista. Toivottavasti 
uudistus saataisiin vihdoinkin etene-
mään. Uudistus on mittava ja toteu-
tuessaan Suomeen syntyisi valtion 
rahoittamat itsehallinnolliset alueet 
eli sote-maakunnat. Uudistuksen 
etuna on, että sosiaali- ja terveys-
palveluille saataisiin nykyistä vah-
vemmat hartiat. Samalla palvelu-
ketjut olisi mahdollista järjestää 
saumattomiksi ja integraatio perus-
terveydenhoidon ja erikoissairaan-
hoidon välillä toteutuisi. Uudistus 
on toteutettava ihmisten ehdoilla. 

Lähivuodet tulevat olemaan työn-
täyteisiä meillä Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirissä. Esimerkkinä 
voisin mainita Tulevaisuuden sairaa-
lan, joka on meille megaluokan 
investointi. Olemme asettaneet sen
tavoitteeksi: ”OYS 2030 – maailman
älykkäin sairaala”. Tämän saavutta-
minen edellyttää meiltä kaikilta
luottavaisuutta tulevaisuuteen
ja yhdessä tekemistä!

Päättäjän
paikalta

Avohoitotalon ja urologian 
poliklinikalla biopankkisuostu-
muslomakkeiden kerääminen 
ei ylimääräistä työtä aiheuta. 
Biopankin toiminnasta keskus-
tellaan potilaan kanssa, jos tämä 
sitä haluaa ja tilanne sallii.

Osastonhoitaja Marja 
Niskasaari kertoo, että suostu-
muslomake lähtee kaikille
potilaille ajanvarauskirjeen
mukana. Asiakas ratkaisee,
täyttääkö hän sen vai ei. Asiak-
kaalta allekirjoitetut suostu-
muslomakkeet kerätään tämän 
saapuessa vastaanotolle. Suos-
tumukset lähetetään biopank-
kiin. 

Tiettyjen potilasryhmien osalta
biopankkisuostumus otetaan 
esiin hoitajan haastattelun 
yhteydessä. ”Tilanteen salliessa
ja aina potilaan kysyessä jaam-
me tietoa. Aina se ei ole helppoa,
koska osa hoitajista kokee, ettei
tiedä asiasta riittävästi”, Marja
Niskasaari toteaa.

Tiedonpuute ei johdu siitä,
etteikö koulutuksia olisi ollut
 ja tietoa olisi haettavissa. ”Re-
surssistahan se johtuu, aina ei 
ehditä asiaan hoitotyön ohessa
paneutua.

Poliklinikoilla ei tehdä näyt-
teenottotilauksia, eikä potilasta
juoksuteta keräyksen takia erik-
seen laboratoriossa. Biopankin 
näytteet kerätään pääosin poti-
laan hoitoon liittyvän näytteen-
oton yhteydessä.

Lomake 
ajanvaraus-
kirjeessä

Määrätietoisuutta 
sote-valmisteluun

Kai Pajala
PPSHP:n hallituksen 
puheenjohtaja

S ote-uudistuksen tärkein 
tavoite on laadukkaiden
 sosiaali- ja terveyspalvelui-

den turvaaminen kaikille, koko
Suomessa ihmisläheisesti. Uudis-
tuksen tulee vahvistaa erityisesti
peruspalveluja ja arjen sujuvuutta.
Sopiva tuki asiakkaan tarpeeseen
pitää saada oikeaan aikaan. Lähi-
palvelujen toimivuus ja niiden 
yhteistyö paikallisyhteisöjen 
kanssa takaavat parhaimmat
tulokset ihmisten hyvinvoinnissa,
lasten oppimisessa, työkyvyn edis-
tämisessä ja ikäihmisten toiminta-
kyvyssä.

Sote-uudistus on välttämätön 
kuntien talouden kannalta. Kuntien 
rahoituspohja ei kestä kasvavia
kustannuksia. Sote-uudistus 
antaa näkymän ja välineet hillitä 
kustannusten kasvua. Ikääntyvässä 
Suomessa sote-kustannusten
kasvu uhkaa julkisen talouden 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. 
Palvelujärjestelmämme on uudis-
tettava sellaiseksi, että myös tulevat 
pienet ikäluokat pystyvät pitämään 
siitä huolta. Kustannusten nousua 
on hillittävä ja tuottavuutta lisättävä 
tekemällä asiat paremmin, ei madal-
tamalla palveluiden tasoa. Palveluita 
ja tukea on järjestettävä uudella 
tavalla, prosesseja hiottava, työhyvin-
vointia ja johtamista vahvistettava
 ja digitalisaation mahdollisuudet 
otettava käyttöön täysimääräisesti.

Tulevaisuuden ennustaminen on 
tällä hetkellä vaikeaa. Koko maailma
tuli yllätetyksi kevään aikana ja koro-
navirus muutti hetkessä meidän 
jokaisen arkea. Juuri nyt jännitäm-
me koronan mahdollisesti aiheut-
tamaa toista aaltoa. Valitettavasti 
tilanne näyttää huolestuttaval-
ta. Teemme kaikkemme, jotta 
pandemia ei pääsisi laajenemaan 
hallitsemattomaksi. Tässä yhtey-

toisiolaki ja valmistelussa olevat 
biopankki- ja genomilaki vaikut-
tavat potilasdatan käyttöön. 

”Lakien yhteensovittaminen ja 
tulkinta vaativat vielä kansallista
yhteistyötä. Biopankissa teemme
tiivistä yhteistyötä sairaanhoito-
piirin tietohallinnon kanssa luo-
daksemme käytäntöjä, jottei
datan keräys olisi käsityötä,
kuten se nyt vielä paljon on”,
Raisa Serpi sanoo.
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Äidinmaidolle 
jatkuva tarve

Äidinmaidon saanti nopeuttaa keskosvauvan 
kehitystä verrattuna korvikemaitoon. Erityisesti 
pitkään sairaalaosastolla olevat keskoset 
tarvitsevat luovutusmaitoa kipeästi. 

O YS:n äidinmaitokeskus 
toivoo jatkuvasti lisää 
äidinmaidon luovuttajia,

sillä äiti voi luovuttaa maitoa 
vain 4–6 kuukautta synnytyksen 
jälkeen. Maitoa voidaan säilyttää 
pakastimessa kolme kuukautta. 

Luovutetun äidinmaidon varasto 
on käynyt niukaksi. Sairaanhoitaja 
Kirsi-Marja Huhta äidinmaitokes-
kuksesta toivoo viestin leviävän
myös OYS:ssa. Hän sanoo, että 
ratkaisevaa ei ole luovuttajien
määrä sinänsä, vaan luovutetun 
maidon määrä. Sekin vaihtelee 
muutamasta litrasta jopa 40 litraan 
kuukaudessa luovuttajaa kohti. 

Toistakymmentä vuotta sitten
maidosta oli jopa ylitarjontaa ja

sitä myytiin ulkopuolellekin, Huhta
muistaa.

200–250 litran varasto vastaisi 
hyvin nykyistä tarvetta. ”Luovutetun 
äidinmaidon määrä ja tarvekin 
vaihtelevat aalloittain. Tätä nykyä 
varasto on noin 180 litraa”, hän sanoo. 

Kuluvan vuoden aikana luovuttajia 
on ollut enimmillään yli 30 kuukau-
dessa, mutta tavallisemmin 20–30. 
Keskimääräiset luovutusmäärät ovat 
pienehkojä, alle 5 litraa kuukaudessa. 

”Jopa kertaluovutus on avuksi”,
Huhta sanoo.

Äidinmaitoa voidaan vastaan-
ottaa laajaltakin alueelta, muuta-
man tunnin linja-automatkan 
päästä. Oulun kaupunkialueella
maito noudetaan luovuttajilta. 

”Tornio, Kuusamo, Kalajoki ja 
Nivala ovat kaukaisimpia paikko-
ja, joista äidinmaitoa saadaan. 
Pakastettu maito pysyy jäisenä, 
kun se pakataan kylmälaukkuun
hyvin.”

Luovutettua maitoa annetaan 
sekä keskosille että sairaille vasta-
syntyneille, jotka ovat sairaalassa
hoidettavina. Vauvojen koti saattaa
olla kaukana ja kotona muitakin
sisaruksia, joten äiti ei välttämättä
pääse aina itse osastolle. Myös 
terveet vastasyntyneet saattavat
tarvita luovutettua äidinmaitoa
lisämaidoksi. 

Suojaa tulehduksia vastaan
Oikea äidinmaito on erityisen 
tarpeellista keskosille, sanoo OYS:n 
vastasyntyneiden tehon osaston-
ylilääkäri Timo Saarela. Jos keskos-
vauva saa äidinmaitoa, hänelle 
tulee hoitojakson aikana vähem-
män infektioita. Nämä vauvat 
myös pääsevät kotiin aikaisemmin 
kuin korviketta saavat keskoset.

Normaalisti äidistä siirtyy istukan 
kautta valmiita vasta-aineita sikiöön 

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI
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Äidinmaito annostellaan 
keskoselle turvaruiskulla. 
Luovuttamisesta kiinnostu-
neet voivat ottaa yhteyttä 
OYS:n äidinmaitokeskukseen. 

PPSHP:n kuntayhtymän valtuusto
valitsi kunnallisneuvos Kai Pajalan
(66) sairaanhoitopiirin hallituksen
uudeksi puheenjohtajaksi kesä-
kuussa. Pajala on toiminut halli-
tuksen jäsenenä seitsemän vuo-
den ajan.

”Sairaanhoitopiirin strategian 
mukaisesti toiminnan ja talouden
tulee olla tasapainossa. Suunnitte-
lemme sairaanhoitopiirin toimin-
taa ja taloutta tiiviisti yhdessä 
jäsenkuntien kanssa. On strategi-
sesti erittäin tärkeää, etteivät eri-
koissairaanhoidon kustannukset
ylitä jäsenkuntiemme taloudel-
lista kantokykyä”, Kai Pajala linjaa.

Kunnallisneuvos Pajala on
oulaisten kunnanvaltuuston 
pitkäaikainen puheenjohtaja.
Valtuutetun tehtävissä hän on
ollut yli 30 vuoden ajan. Kotikau-
pungin luottamustehtäviä on 
vuosien varrella ollut monia. 

Kai Pajala hallituksen 
puheenjohtajaksi

Hän on muun muassa pitkäaikai-
nen kirkkoneuvoston varapuheen-
johtaja sekä kaupungin ja Oulaisten
yrittäjien elinkeinotoimikunnan
puheenjohtaja.

Hän oli Oulaisten osuuspankin
johtaja vuosina 1999-2018. Pajala 
toimii myös yrittäjänä: hän omistaa 
Oulaisten Lakipalvelut sekä Taide-
galleria Pajalan, jossa on kokoelma
Juhani Palmun teoksia. 

Hevosurheilu on hänen sydän-
tään lähellä, ja hän on Pohjois-
Pohjanmaan hevosjalostusliiton
hallituksen puheenjohtaja ja Suo-
men Hippoksen valtuuskunnan
jäsen.

Vapaa-aikanaan hän viihtyy
golf in, hiihdon ja pyöräilyn parissa. 

Kai Pajala seuraa tehtävässä
Antti Huttu-Hiltusta, joka toimi
hallituksen puheenjohtajana 7
vuoden ajan.

Uutisia
lyhyesti

raskauden viimeisen kolmanneksen
aikana. Keskoset ehtivät saada 
vähemmän näitä vasta-aineita,
joten äidinmaidon mukana tulleet
vasta-aineet ovat tarpeen. Keskos-
äidin maidossa näitä vasta-aineita
on vielä enemmän.

”Keskosten on erityisen tärkeää 
päästä nopeasti suonensisäisestä 
ravitsemuksesta normaaliin maito-
ruokintaan. Keskosten epäkypsä
suoli sietää äidinmaitoa paljon 
paremmin kuin keskoskorvikkeita 
ja äidinmaito siten vähentää suo-
nensisäisen ravitsemuksen kestoa. 
Oikea äidinmaito vähentää merkit-
tävästi nekrotisoivaa enterokoliittia. 
Tämä suolistosairaus on merkittävä
keskoskuolleisuuden aiheuttaja.”

Äidinmaito myös suojaa ripulitau-
teja, keuhkokuumetta ja korvatuleh-
duksia vastaan niin keskosia kuin 
täysiaikaisinakin syntyneitä vauvoja. 

Luovuttajiksi voivat alkaa tupakoi-
mattomat äidit, jotka eivät käytä
säännöllistä lääkitystä. Kilpirauhasen 
vajaatoiminnan lääkitys ja diabetes
eivät kuitenkaan estä luovuttajaksi
alkamista. 
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L isääntymislääketieteen 
yksikössä sukusolujen vastaan-
ottajia on jo haastateltu. Alkioita 

on saatu pariskunnilta, jotka ovat 
aiemmin olleet hoidossa ja joiden 
hoitosopimus on päättymässä. 

Erikoislääkäri Maarit Niinimäki
kertoo, että alkioita on saatu yllättä-
vänkin hyvin. 

”Nyt rekrytoimme munasolujen ja
siittiöiden lahjoittajia, jotta voisimme
aloittaa varsinaiset hoidot ensi vuo-
den alusta.”

Sukusolupankin kautta OYS:ssa 
voidaan aloittaa naisparien ja itsellis-
ten naisten hedelmöityshoidot. Sen 
avulla voidaan tukea myös lapsetto-

Tervetuloa 
lahjoittajat
OYS:n lisääntymislääketieteen yksikössä on 
nyt sukusolupankki, johon voi lahjoittaa suku-
solujaan hedelmöityshoidoissa käytettäväksi. 

TEKSTI HANNELE LAMUSUO  KUVA TIINA MÄKI
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muushoitoja niille pariskunnille, 
joilla ei ole omia sukusoluja tai ne 
toimivat heikosti. Julkisella puolella
koeputkihedelmöityksiä voidaan 
tehdä korkeintaan kolme eri kertaa.

OYS:n sukusolupankkiin varastoi-
daan vain OYS-erityisvastuualueelta 

Vapaaehtoiset 
sukusolujen lahjoittajat 
mahdollistavat lapsen-

saannin niille, joilla 
se ei onnistu omilla 

sukusoluilla.

Lahjoittajien rekrytoimiseksi sukusolupankista tehtiin esittely-
video elokuussa. Kuvissa lisääntymislääketieteen yksiköstä 
Terhi Leppänen ja Pekka Pinola, kuvaajana Marko Korhonen.

kerättyjä lahjasoluja, eikä sukusoluja
osteta yksityisiltä toimijoilta. Lahjoit-
tajien ja yliopistollisten sairaaloiden
välillä pidetään tiiviistä yhteistyöstä,
jolloin sukusoluja voidaan tarpeen
mukaan luovuttaa toisille julkisille
sukusolupankeille. 

Yliopistolliset sairaalat ovat myös 
virittämässä yhteistä eettistä forumia
sukusolupankkien keskustelualus-
taksi.

Munasolujen lahjoittajille makse-
taan kulukorvaukset, sairaalakäyn-
neistä Kelan päiväraha ja 250 euron 
kertakorvaus. Siittiöiden luovuttajan
erilliset kulut korvataan ja sairaala-
käynneiltä saa Kelan päivärahan.

Alkioiden luovuttamiseen tarvitaan
molempien osapuolten suostumus.
Kaikki sairaalakäynnit ja lääkkeet
ovat maksuttomia.

Lahjoitettuja munasoluja ja siitti-
öitä käytetään enintään viidelle 
saajalle, ja lahjoituksen voi tehdä 
myös vain tietylle, tutulle saajalle.

KHO:n linjaus taustalla
Sukusolupankit toimivat jo HUS:ssa, 
Taysissa ja Tyksissä. Oulu aloittelee 
toimintaa ja Kuopio on hakemassa
lupaa. OYS sai Valviran luvan toimin-
nalle helmikuussa. 

Yliopistollisiin sairaaloihin suku-
solupankit päätettiin perustaa sen
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Laboratoriossa lahjoitetut 
sukusolut pakastetaan 
nestemäiseen typpeen 
odottamaan käyttäjiä.
Kuvassa  Siri Lehtonen.

 jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus
linjasi, että yliopistolliset sairaalat 
syrjivät naispareja ja itsellisiä naisia, 
koska eivät heitä hoida. KHO velvoitti
yliopistosairaalat järjestämään hoidot 
sakon uhalla. Yliopistosairaaloiden 
perusteluna aiemmin oli, että nais-
parien hedelmöityshoidot eivät ole 
sairauden hoitoa eivätkä näin ollen
kuulu julkiseen erikoissairaanhoitoon.
Sukusolu- tai alkiopankkejakaan
lahjahoitoja varten ei ollut.

OYS:ssa sukusolupankki perustettiin
vuosi sitten. Koronakevät viivästytti
aloitusta, mutta syyskuun aikana 
toiminta pyörähtää täysin käyntiin.

Kysyntä vielä arvoitus
Sukusolujen tarve on vielä mysteeri. 

”Emme osaa arvioida, kuinka paljon 
kysyntää voisi olla, mutta on hienoa, 
että pääsimme aloittamaan. Ainakaan 
hedelmöityshoitojen takia ei tarvitse 
muuttaa pois pohjoisesta. On tärkeää, 
että alueellinen tasa-arvo toteutuu 
terveydenhuollossa”, Maarit Niinimäki
toteaa.

Sukusolupankin toiminta on osa 
lisääntymislääketieteen yksikön toimin-
taa. Se kuluttaa etenkin hoitajaresurssia, 
koska hoitajat vastaavat toiminnan
koordinoimisesta. 

Ei tietoja lahjoittajasta
Vastaanottaja ei saa tietää luovuttajan
henkilöllisyyttä, mutta hedelmöitys-
hoidoista syntyvällä lapsella on lakiin 
pohjaava oikeus saada täysikäisenä
tiedot luovuttajasta. Tämä tarkoittaa 
sitä, että lahjoittajan tiedot kirjataan 
Valviran ylläpitämään luovutusrekiste-
riin. Lahjoittaja saa halutessaan tietää, 
onko hoidoista syntynyt lapsia. Tar-
kempia tietoja mahdollisten lapsien
määrästä tai syntymäajankohdasta
ei anneta.

Lahjoittajaa valittaessa huomioidaan
vastaanottajan ulkoiset ominaisuudet,
lähinnä etninen tausta, pituus sekä
silmien ja hiusten väri.

Munasolujen lahjoittaja on 20–35-vuotias ja 
siittiöiden lahjoittaja 20–45-vuotias. Lievät 
sairaudet kuten astma tai allergiat eivät 
välttämättä ole este luovutukselle. 

Alkioiden lahjoittajilta edellytetään, että he 
ovat hoidon ajankohtana alle 36-vuotiaita
 nainen) tai alle 45-vuotiaita (mies). 

Sekä munasolujen, siittiöiden että alkioiden 
lahjoittajilta vaaditaan terveitä elämäntapoja.
Heidän on oltava perusterveitä eikä lähisuvussa
saa olla vakavia perinnöllisiä sairauksia. 

Lapsettomien 
auttajaksi
soveltuu, kun:
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Heikki Wiik
Asiantuntijaylilääkäri, PPSHP
Tervia osaajat Oy:n 
lääketieteellinen johtaja

Ervan
matkassa

Oulun yliopistolliseen sairaalan erityisvastuualueeseen eli ervaan kuuluvat Lapin sairaanhoitopiiri,
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. OYS:n erityisvastuu-

alueella on noin 741 000 asukasta ja pinta-ala on hieman yli 50 prosenttia koko Suomesta.

S yksyllä 2018 kirjoitin 
Pohjanpiiri-lehteen kolum-
nin perusteilla olevasta OYS:n 

erityisvastuualueen osuuskunnasta.
Tuolloin vielä alustava suunnitelma
on nyt muuttunut todeksi.

Olemme yhdessä perustaneet
Pohjois-Suomen sosiaali- ja tervey-
denhuollon osuuskunnan ja sen
ensimmäisen tytäryhtiön, Tervia 
osaajat Oy:n, jonka toiminta on 
käynnistynyt kesällä 2020.

Osaaminen keskittyy entistä 
suurempiin ja harvempiin keskuk-
siin, ja erikoislääkäreistä moni on 
jäämässä eläkkeelle. Eläköityminen 
sekä osaamisen keskittyminen vai-
keuttavat toiminnan jatkuvuuden
turvaamista erityisesti pienemmis-
sä sairaaloissa. 

Tervia osaajat Oy kokoaa erikois-
alakohtaisia osaajapooleja ja toi-
mittaa erikoislääkäripalveluita 
sinne, missä niitä kulloinkin tarvi-
taan. Toimenpidealoilla, kuten 
vaikkapa verisuonikirurgiassa, 
tämä pääsääntöisesti tarkoittaa 
paikan päällä oloa. Monissa muissa 
tapauksissa kuten teleradiologiassa, 
patologian näytteiden lähettämi-
sessä tai psykiatrian videokonsul-
taatioissa osaamista voidaan jakaa 
ilman, että osaaja siirtyy minnekään.

Lääkäreille osallistuminen osuus-
kunnan tai osaajapoolien toimintaan

Osaajapoolit tukevat 
pohjoisen sairaalaverkkoa

on täysin vapaaehtoista. Edellytyk-
senä osaajapooliin kuulumiselle
on kutenkin se, että on virassa tai
toimessa jossakin pohjoisen viidestä
sairaanhoitopiiristä.

Tällaisen laajemmin kokonaisuuk-
sia huomioivan toimintatavan edut
ovat ilmeiset.

Pohjois-Suomeen kyetään luomaan
selkeä kokonaiskuva alueen erikois-
lääkäritarpeesta, ja koordinoitujen
osaajapoolien avulla kyetään hallit-
semaan tätä kokonaisuutta.

Samalla kyetään paremmin hillitse-
mään kustannuskehitystä. Nykyisen 
monenkirjavan konsulttiviidakon 
ominaispiirteitä ovat olleet laadun 
voimakas vaihtelu ja jatkuvasti nou-
sevat hinnat. Kustannusten hillintä
on paitsi yksittäisten potilaiden 
myös veronmaksajien yhteinen etu.

Osuuskunnan kautta tehdään julki-
sen sektorin toimijoille mahdolli-
seksi hankkia lisäansioita ja samalla 
tarjotaan joustavampia malleja 
tehdä työtä. Yhtenä tarkoitukse-
na onkin saada työntekijöitä 
sitoutumaan työskente-
lyyn Pohjois-Suomessa. 
Jatkossa myös muita 
ammattiryhmiä voidaan 
tarvittaessa rekrytoida 
mukaan toimintaan.

Kun konsultit toimi-
tetaan yhdestä poolista, 

standardoidaan samalla erikois-
sairaanhoidon hoitokäytäntö-
jä alueella. Yliopistosairaala pystyy 
tällä tavoin paremmin auttamaan 
alueen keskussairaaloita tarjoa-
malla syväosaamista eri aloilla.
Järjestelmässä mahdollistetaan 
myös keskussairaaloiden kollega-
kunnan työjaksot yliopistosairaa-
lassa ja näin lisätään yhteistyötä 
laajalla rintamalla. Myös opetus ja 
tutkimus integroidaan mukaan.

Osaajapoolin kautta keskussai-
raalalle avautuu myös mahdollisuus 
rekrytoida pysyviä työntekijöitä siellä 
käyvistä lääkäreistä. Kun työolot on 
hyvin järjestetty, toimii se näyteikku-
nana sairaalan toiminnasta.

Pohjoinen osuuskuntayhteistyö
on käynnistynyt erinomaisesti.
Tästä on hyvä jatkaa!
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8-vuotias Jooa Pirhonen 
käy koulua ja viihtyy 
kavereiden kanssa. 
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Hyvässä
hoidossaJuttusarjassa potilaat tai läheiset

kertovat kokemuksistaan sairaalassa.

H uuli-suulakihalkioisina synty-
neiden lasten kasvua seuraa 
OYS:ssa moniammatillinen 

tiimi. Se tuntee hyvin myös 8-vuoti-
aan Jooan, joka käy alakoulun toista 
luokkaa Limingassa. Jooan äiti 
Marjo Pirhonen on tyytyväinen, että 
näiden lasten korjausleikkaukset ja 
hoidon seuranta tehdään OYS:ssa. 

Suomessa syntyy vuosittain toista-
sataa vauvaa, joilla todetaan jonkin-
asteinen huulien, suulaen tai molem-
pien halkio. OYS:n alueella heitä
syntyy vuosittain 20–30. Korjausleik-
kaukset on keskitetty HUS:aan ja 
OYS:aan, jossa näitä leikkauksia on
tehty vuodesta 1998 alkaen.

”Onneksi nämä leikkaukset ovat
OYS:ssa ja toivon, että ne pysyvät 
siellä vastakin. Minulle äitinä on
tärkeä asia, että jälkikontrollit ja
leikkaukset ovat samassa paikassa
 ja lähellä.”

Halkiohoitaja, suu- ja leukakirurgi,
hammaslääkäri, korvalääkäri, puhe-
terapeutti ja foniatri ovat hoitaneet 
Jooaa. Huuli-suulakihalkiolapset 
tapaavat myös lastenpsykiatrin pari
kertaa lapsuuden ja varhaisnuoruu-
den aikana. 

”Halkiotiimiin olen ollut tyytyväinen,
hoito on tiivistä. Vastauksia saa 
hyvin, jos on jotakin kysyttävää. Var-
sinkin alkuvaiheessa oli iso apu, kun
halkiohoitaja oli puhelinsoiton 
päässä”, Marjo Pirhonen kertoo.

Rakenneultra paljasti
Jooa oli vuoden 2012 ensimmäisiä
vauvoja OYS:ssa, sillä hän syntyi 
uudenvuodenpäivänä. Muuten 
terveellä vauvalla todettiin vasem-

Matkalla 
leikkaukseen
Tänä syksynä Jooa käy vielä yhdessä huuli-suulakihalkion 
korjausleikkauksessa. Ensimmäinen leikkaus hänelle tehtiin 
4 kuukauden iässä.

manpuoleinen huuli-suulakihalkio.
Tilanteeseen oli osattu varautua,
sillä rakennepoikkeamasta näkyivät
merkit jo odotusaikana rakenne-
ultrassa. 

Raskausviikkojen 6–9 aikana sikiön 
suulaki ja ylähuuli sulkeutuvat ja 
vain sauma jää, mutta mahdollises-
ti perinnöllisistä tai muista syistä 
kaikilla vauvoilla näin ei tapahdu-
kaan. Halkio voi olla toispuolinen tai 
molemmilla puolilla, vain suulaessa,
vain huulessa tai molemmissa.
Halkiot korjataan ensimmäisten 
elinvuosien aikana leikkauksilla.
Myös näiden lasten hampaisto
tarvitsee usein oikomishoitoa, ja 
liimakorva on tavallinen vaiva.

Syöminen oli vaikeaa
Vastasyntyneenä Jooan oli hanka-
laa syödä suulaen halkion vuoksi. 
Syödessään vauva hörppi samalla
ilmaa, mikä aiheutti vatsavaivoja.
Maitoa meni 5–10 milliä kerralla. 

Perhe oli osastolla 60, jossa hal-
kiohoitaja Suvi Tainijoki alkoi hoitaa 
Jooaa. Suu- ja leukakirurgi Leena 
Ylikontiola tapasi vauvan, ja hän on 
tehnyt kaikki Jooan leikkaukset. 

”Muutaman viikon iässä Jooa sai
suulakilevyn, jonka ansiosta hän 
pystyi syömään paremmin.”

Ensimmäinen leikkaus Jooalle 
tehtiin 4 kuukauden iässä, jolloin 
ylähuuli korjattiin. 11 kuukauden
iässä leikattiin suulaki. 

”Huulen sulun jälkeen Jooan toinen 
sierain jäi pieneksi ja nenä oli tukkoi-
nen, joten hänelle laitettiin muovi-
stentti avaamaan sierainta. Tämä 
oli noin puolen vuoden iässä.” 

Korvissa Jooalla on ollut tuubit 
liimakorvan takia. Kuluvana syksynä
on tulossa vielä yksi isompi leikkaus,
jossa Jooan ienharjanteeseen ja
nenänpohjaan siirretään luuta
hänen lonkastaan.

”OYS:ssa asiat sujuvat joustavasti.
Pyysin, että irronneen korvatuubin
asennus tehtäisiin saman leikkauk-
sen yhteydessä, kun Jooa on nukutet-
tuna. Onneksi tämä järjestyi ja korva-
lääkäri käy leikkauksessa paikalla.”

Äidin ja Jooan mielestä on muka-
vaa myös se, että leikkaava kirurgi
otti huomioon Jooan jalkapallo-
harrastuksen, kun leikkauksen 
ajankohdasta päätettiin. Syksyllä 
jalkapallokausi on jo takana. 

Arki sujuu hyvin
Pojan asiat ovat äidin mielestä
hyvin. Jooa kertoo kulkevansa 
pyörällä kouluun, samalla luokalla
on 25 oppilasta ja kavereita on.

”Matikka on mukavaa, ja yleensä
on hyvä ruoka”, hän vastaa hiljaisella
äänellä kysymykseen, mikä koulussa
on parasta.

Sairaalakäynneistä parhaat muis-
tot hänellä ovat kahvilasta, jonka 
herkkuja saa maistaa usein kontrol-
likäynnin päätteeksi.

Muiden vastaavassa tilanteessa
olevien perheiden tapaamista Marjo
Pirhonen pitää tärkeänä. Perhe osal-
listui sopeutumisvalmennuskurs-
siin Jooan ollessa pieni. 

Hän sanoo, että huuli-suulakihal-
kiolasten perheet ovat pieni tiivis
piiri. ”Herätimme henkiin Halkio-
lapset ry:n toiminnan ja sitä kautta
sain vertaistukea.” 

TEKSTI JA KUVA PIRKKO KOIVU
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Sujuvampaa 
palvelua
Kokkolan aluelaboratoriossa NordLabin veri-
näytteiden käsittely sujuu nopeammin. Hetassa 
potilas saa terveyspalvelut nyt yhdeltä tiskiltä.

N ordLabin Kokkolan aluelabo-
ratoriossa on kehitetty malli,
jolla verinäytteet saadaan

kuntien terveysasemilta entistä
sujuvammin Kokkolan aluelabora-
torioon. 

Iltapäivisin jokainen minuutti, 
joka jouduttaa näytteen perilletu-
loa, nopeuttaa tulosten saamista ja 
näin potilaiden hoitoa, sanoo aluela-
boratorion johtaja Jukka Saarimies. 

”Kyse voi olla päätöksestä, kotiute-
taanko potilas terveysaseman vuo-
deosastolta tai siirretäänkö hänet
keskussairaalaan.”

Näytteiden kulku saatiin sujuvam-
maksi melko yksinkertaisilla käytän-
nön toimilla: pakkaamalla verinäyt-
teet näytelaukkuihin uudella tavalla 
ja helpottamalla näytteiden kuljetta-
jan pääsyä suoraan aluelaboratori-
oon, ilman kiertoteitä sairaalassa. 

Esimerkiksi kreatiniinin mittauk-
sesta tulokset valmistuivat aikaisem-
min keskimäärin noin kello 13.48,

muutosten jälkeen noin puoli tun-
tia aikaisemmin. 

Potilaiden laboratorionäytteet 
tuodaan Kokkolan aluelaboratorioon 
kahta kuljetusreittiä. Toiseen kuulu-
vat Reisjärvi, Lestijärvi, Toholampi 
ja Kannus, toiseen Perho, Halsua, 
Veteli, Teerijärvi ja Kruunupyy. Kulje-
tusauto käy arkisin jokaisella paikka-
kunnalla hakemassa näytelaukut
 vakioaikataulun mukaan. 

”Nämä ovat pieniä terveysasemia,
joista jokaisesta tulee pääsääntöi-
sesti yksi näytelaukku.” 

Nykyisin kaikki verinäytteet paka-
taan laukuissa samaan järjestyk-
seen samanlaisiin näytetelineisiin. 

”Kun laukut on pakattu yhtenäi-
sellä tavalla, niiden purkaminen 
nopeutuu ja tarvitaan vähemmän 
näyteputkien nostelua näyteteli-
neistä pois. Näin näytteet pääty-
vät nopeammin automaatioradan 
esikäsittelijälle suoraan telineblo-
keissa. Ennen otettiin joka näyte-

putki erikseen näytelaukusta.”  
Näytteiden sujuvampi kuljetus

oli Jukka Saarimiehen kehittämis-
työn aihe Sote Lean Master -koulu-
tuksessa, johon NordLabin henkilö-
kuntaa on osallistunut. 

Toiminnot yhteen
NordLab Rovaniemen aluelabora-
torion johtaja Maria Kunnari puo-
lestaan paneutui kehittämistyös-
sään Enontekiön kirkonkylän 
Hetan laboratorion toimintaan. 

Enontekiön kunta on pinta-
alaltaan iso, mutta asukkaita vain
1 900. Näytemäärät jäävät pieniksi,
esimerkiksi näytteenottokäyntejä 
kertyy 6–12 päivässä. Näytteet 
kuljetetaan Hetasta Muonion 
kautta Rovaniemelle neljänä
päivänä viikossa. 

Aikaisemmin Hetan laboratorio
toimi eri rakennuksessa kuin kirkon-
kylän terveysasema. Muutoksen 
jälkeen laboratorion tominta palasi
terveysaseman tiloihin, ja sama 
sairaanhoitaja sekä hoitaa terveys-
aseman vastaanottoa että ottaa näyt-
teet. Yhden henkilön työaika riittää, 
ja asiakas saa terveyspalvelut yhdeltä 
luukulta. Toiminta on Maria Kunnarin 
mukaan lähtenyt hyvin käyntiin. 

”On haastavaa saada ammattitaitoi-
nen työntekijä pieniin toimipisteisiin. 
Yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin
kanssa saimme rekrytoiduksi uuden
työntekijän, joka työskentelee sekä
laboratoriossa että terveysaseman
vastaanotossa.”

Uusi pakkaustapa helpottaa 
näytteiden käsittelyä.

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVAT JUKKA SAARIMIES
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Uutisia
lyhyesti

Oulun yliopistollisen sairaalan lapsiasiakkaiden
kaveriksi etsitään uutta ja innostavaa hahmoa
kaikille lapsille ja nuorille avoimella ideahaas-
teella. Kaverihahmo lisää turvan ja ilon tunteita
sairaalassa käynnin aikana. Hahmo tulee näky-
mään sairaalan viestintämateriaaleissa ja opas-
tuksessa, seikkailemassa esimerkiksi opasta-
vana tarrana seinillä sekä uuden sairaalan
leikkitiloissa.

OYS:n henkilökunta voi peukuttaa ja kom-
mentoida ehdotuksia innovaatioalustalla
3.–11.10.

Ideahaasteeseen osallistumisesta tarkemmat 
tiedot osoitteessa www.ppshp.fi/kaverihahmo. 

PPSHP:n asiakkaista ja henkilökunnasta
koostuva raati valitsee toteutettavan hahmon.
Yleisöllä on mahdollisuus peukuttaa omaa 
suosikkiaan ennakkoraadin valitsemista
ideoista osoitteessa www.facebook.com/
OYS2030. Toteutettavan hahmon ja yleisön
suosikin ideoija palkitaan Suomalaisen kirja-
kaupan lahjakortilla (arvot 200 € ja 50 €).

Peukuta 
ehdotuksia 
kaverihahmoksiBusiness Finland on myöntänyt rahoituksen Oulun 

yliopiston professori Miika Niemisen tutkimus-
ryhmälle kansainvälistä liiketoimintaa tavoittelevan
hankkeen valmisteluun. Hankevalmistelun kokonais-
budjetti on lähes 90 000 euroa.

Niemisellä on yli 20 vuoden kokemus lääketieteel-
lisen kuvantamisen menetelmäkehityksestä. Hän 
on myös Oulun yliopistollisen sairaalan ylifyysikko.

Tavoitteena on muodostaa monialainen yrityk-
sistä ja tutkimuslaitoksista muodostuva konsortio
kehittämään kansainvälisille markkinoille soveltu-
vaa uudenlaista pään alueen kuvantamislaitteistoa,
jossa hyödynnetään muun muassa tekoälyä. Sopivat
yhteistyökumppanit kartoitetaan syksyn ja talven
aikana Business Finlandin myöntämän co-creation

-rahoituksen turvin.
Niemisen johtaman hankkeen keskiössä on kartio-

keilatietokonetomograf iaksi eli KKTT:ksi kutsuttu 
menetelmä.  KKTT on kustannustehokas kuvaus-
menetelmä, jolla on parempi paikkaerotuskyky kuin 
tavanomaisilla tietokonetomograf ialaitteilla. Siksi 
se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi hampaiston,
leukojen ja raajojen kuvaussovelluksiin. KKTT:n 
haasteena on kuitenkin kuvien diagnostinen laatu, 
joka asettaa rajoitteita kuvantamistutkimuksiin.

Kuvantamis-
tutkimus sai 
rahoitusta

tia, näyttöön perustuvan toiminnan
kehittämistä ja kansallista vertais-
kehittämistä. 

Meriläinen kertoo aloittaneensa 
uuden työn uteliaana ja innostunee-
na. Uuden sairaalan rakentaminen ja 
toimintojen muuttaminen leimaavat 
työnkuvaa. Hän uskoo, että yhteis-
työllä saadaan hyviä tuloksia aikaan. 

”On hienoa olla mukana tekemässä
tätä muutosta ja kehittämässä poti-
laille tarjottavia palveluita entises-
tään. Parasta työssäni on erilaisten
ihmisten ja ammattiryhmien kanssa
tehtävä yhteistyö. Talo on täynnä
huippuosaamista.”

Terveystieteiden tohtori Merja
Meriläinen on nimitetty PPSHP:n
sairaalaylihoitajaksi 1. heinäkuuta
lukien. 

PPSHP:n palvelukseen hän tuli 
90-luvulla, ensin sairaanhoitajaksi
teho-osastolle, jossa hän töiden 
ohessa opiskeli. Välillä hän toimi 
opettajana ja yksityissektorilla sekä 
väitteli terveystieteiden tohtoriksi
tehohoitopotilaan toipumisesta.
Vuodesta 2011 alkaen hän on toi-
minut ylihoitajana ja vuoden 2013 
alusta tutkimusylihoitajana. 

Työhön kuuluu muun muassa 
hoitotyön toimintojen koordinoin-

Merja Meriläinen 
sairaalaylihoitajaksi
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Voimaa
työhön

S yksyllä PPSHP muistuttaa 
henkilöstöä työmatkaturvalli-
suudesta kampanjalla, johon 

sisältyy tietoiskuja ja teemapäiviä. 
”Muistuttaminen on nyt erityises-

ti tarpeen, sillä monilla piha-alueilla 
on purku- tai rakennustöitä ja kulku-
reitit väistyvät niiden alta”, sanoo 
työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala. 

Työtapaturmista, liukastumisista
ja kaatumisista voi aiheutua vakavia
vammoja ja pitkäkestoista työttö-
myyttä. Esimerkiksi vuonna 2019 
PPSHP:n henkilöstölle sattui yh-
teensä 241 työpaikkatapaturmaa,
joista vakuutusyhtiö maksoi kor-
vausta. Näistä yli puolet eli 130 sattui
juuri työmatkalla. 

”Raajojen luumurtumat voivat 
aiheuttaa pitkäkestoisen hoidontar-
peen tai jopa pysyvän työkyvyttö-
myyden. Sairaalatyön eri tehtävissä 
on tärkeä kyetä liikkumaan ja käsiä-
kin tarvitaan”, Oili Ojala sanoo. 

Vaaratilanteita HaiProon
Kaikki tapaukset eivät päädy vakuu-
tusyhtiön tietoihin, vaan vaaratilan-
teita ja vahinkoja kirjataan useam-
min HaiProon eli terveydenhuollon 
vaaratapahtumien raportointijärjes-
telmään. Viime vuonna henkilöstö

Tarkkana 
työmatkalla
Viime vuonna PPSHP:n henkilöstölle sattui keskimäärin 
joka kolmas päivä työmatkatapaturma, josta vakuutus-
yhtiö maksoi korvausta. Sairaalan alueella käynnissä
oleva työmaa lisää tapaturmien riskiä.

ilmoitti sinne 318 kodin ja työpaikan
välisellä matkalla sattunutta tapa-
turmaa. Näistä suurin osa oli liukas-
tumisia ja kaatumisia.  

O jala kertoo, että sairaanhoitopii-
rissä on yhdessä henkilöstön edusta-
jien kanssa päätetty suunnata Kunta-
liiton kultaisten ansiomerkkien han-
kintaan varatut rahat turvallisen
työmatkan kampanjointiin.

”Seuraamme ja käsittelemme 
työpaikalla ja työmatkoilla tapahtu-
vien vaaratapahtumien kehitystä
Haipron työturvallisuusjärjestelmän
avulla sekä hoitoa tai tutkimustar-
vetta aiheuttaneiden työmatkatapa-
turmien esiintyvyyttä vakuutusyh-
tiön raportoinnin avulla. Hienoa on, 
että kaikesta kiireestä ja muutok-
sista huolimatta työpaikalla tapah-
tuvat työtapaturmat ovat vähenty-
neet vuosi vuodelta.”

Ojala sanoo, että turvallisuuskult-
tuuri vaatii pitkäjänteistä työtä. Hän
kiittää henkilökuntaa ja esimiehiä
sekä työhyvinvoinnin verkostoja
aktiivisuudesta. 

Kannattaa liikkua lihasvoimin
Iso osa vakuutusyhtiön korvattavista
vahingoista sattuu pyörällä tai jalan
kulkeville. Silti kävelyn ja pyöräilyn

edut ovat haittoja suuremmat. Ter-
veysliikunnan suunnittelija Minna
Keskitalo kannustaa henkilöstöä
kulkemaan työmatkoja pyörällä
tai jalan. 

”Työmatkaliikunnassa on paljon 
terveyshyötyjä. Kunto kohenee, mieli 
virkistyy, painonhallinta helpottuu
ja jaksaminen paranee. Lyhyet työ-
matkat on helppo liikkua pyörällä
tai kävellen.”

Säännöllisyys tehostaa työmatka-
liikunnan etuja. ”Kun työmatkansa 
kulkee lihasvoimin, tarvittava liikun-
ta-annos on helppoa kerätä työvii-
kon aikana. Töihin kävellessä tai 
pyöräillessä voi valmistautua päivän 
tapahtumiin ja kotiin palatessa voi 
irrottaa ajatukset työpäivän kiireistä.”

Liikunnan, kuten kävelyn ja pyöräi-
lyn terveyshyötyjä on pystytty osoit-
tamaan useissa eri tutkimuksissa. 
Tutkimukset todistavat, että esimer-
kiksi työmatkakävely ja -pyöräily 
vähentävät riskiä sydän- ja verisuoni-
sairauksien sekä 2. tyypin diabetek-
sen, kohonneen verenpaineen ja 
rasvakudoksen lisääntymisen riskiä.

TEKSTI PIRKKO KOIVU JA HANNELE LAMUSUO
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Keskialue 
valmis 
alkusyksyn 
aikana TYÖ-

MATKA
Kantasairaalan keskialue on 
ollut myllerryksessä pitkään. 
Työt saadaan valmiiksi syys-
lokakuun aikana niin sisään-
käyntien, paikoituksen kuin 
liikennejärjestelyjenkin osalta.

Projekti-insinööri, turvallisuus-
koordinaattori Pekka Lappalainen 
kiittää henkilöstöä kärsivällisyy-
destä, koska liikennejärjestelyjen 
jatkuva muuttuminen on aiheutta-
nut ylimääräistä huolta ja kritiikkiä.

”Henkilöstöltä ja asiakkailta on 
vaadittu pitkää pinnaa, tilanne-
tajua ja muuntumiskykyä, koska 
pahimmillaan liikennejärjestelyt
ovat muuttuneet jopa päivittäin.
Urakoitsijoille liikenteen ohjaus 
on myös ollut haastavaa jatku-
vasti vaihtuvassa tilanteessa. 
Nyt olemme kuitenkin pääse-
mässä normaaliin liikennöintiin”,
Lappalainen lupaa.

Oulun kaupunki ottaa uuden,
eteläisen tieyhteyden käyttöön 
syksyn aikana. Uusi liikenneyhteys
kulkee Sairaalarinteen liikenne-
ympyrästä Rauhaparkkiin ja Kivi-
harjuntielle. 

Jos sosiaali- ja terveysministeriö
myöntää OYS 2030 -kakkosvai-
heelle eli C-talojen rakentamiselle 
poikkeusluvan syksyn aikana ja
kun keskuspesulan toiminta 
saadaan siirrettyä Ruskoon, voi 
pesulan purku uudisrakentami-
sen tieltä alkaa alkuvuoden 
2021 aikana. Se tarkoittaa sitä, 
että etenkin jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden on varauduttava 
käyttämään uusia kiertoteitä. 

Rauhaparkin käyttöönotto 
helpotti pysäköintiongelmaa. 
Uutta pysäköintitilaa on tulossa 
vielä noin 280 paikkaa vuoteen 
2023 mennessä. Lisäksi mahdol-
lisen potilashotellin yhteyteen 
on suunniteltu rakennettavaksi
noin 600 paikan parkkihalli vuo-
den 2023 loppuun mennessä. 

Varaa riittävästi aikaa työmatkaan

Muista heijastin

Valitse hyvät jalkineet

Pidä myös oma kotipihasi 
hiekoitettuna ja valaistuna 

Turvallinen työmatka -kampanjan
teemapäivät alkoivat 8. syyskuuta.

Turvallisesti 
töihin ja töistä
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söstä itsestään. Pelkkä luento aiheesta 
kehittämispäivässä ei riitä, vaan työyh-
teisön ilmapiiriin parantamiseksi tarvi-
taan avointa keskustelua siitä, mitä juuri 
meidän työyhteisössämme on tarpeen 
kehittää. Kehittämistoimenpiteiden 
onnistuminen vaatii koko työyhteisön 
sitoutumista sovittuihin pelisääntöihin.

Vaikka jokainen työntekijä on oma 
persoonansa ja turvallisessa ilmapiirissä
voi tunteensakin näyttää, ei työpaikalla
ole tarpeen osoittaa mieltään tai kaataa
omia huoliaan muille. Tunnetilat tarttu-
vat helposti, niin kielteiset kuin myöntei-
setkin. Vaikka omalla työpaikalla ilmapiiri
on hyvä ja työyhteisötaidot kaikilla
hallussa, on jokaisen välillä hyvä pysäh-
tyä miettimään, minkälaisessa työilma-
piirissä itse haluaisin työskennellä.
Tärkeää on kysyä myös itseltään mitä 
juuri minä tuon työyhteisööni. 

Yksi helppo tapa parantaa työpaikan
psykologista ilmapiiriä ja lisätä työhyvin-
vointia on positiivisen palautteen anta-
minen. Palaute on merkki siitä, että 
tehty työ huomataan. Myönteinen 
palaute antaa lisää energiaa ja työn 
imua. Kannustava palaute kasvattaa
myös motivaatiota oppia ja kehittyä
lisää. Ja mikä parasta, positiivisen
palautteen antaja saa itsekin hyvän 
mielen. Kannattaa kokeilla!

Mukavaa syksyä toivottaen

Henkilöstön
asialla

T yöyhteisö on meille monelle
tärkeä voimavaratekijä. Arvos-
tava ja turvallinen työilmapiiri

lisää työhyvinvointia ja antaa työn-
tekijälle mahdollisuuden kehittyä
työssään. Työpaikan sosiaalisilla
suhteilla on merkitystä myös palau-
tumisen kannalta. Yhteinen lounas-
hetki työkavereiden kanssa tai kuu-
lumisten vaihtaminen kahvitauolla
auttaa työpäivän aikaisessa palau-
tumisessa. 

Työyhteisötaidot eivät ole pelkäs-
tään vuorovaikutukseen ja käyttäy-
tymiseen liittyviä asioita, vaan ne 
kuvastavat sitä, millä tavalla arvos-
tamme toisen tekemää työtä ja 
myös omaa asennoitumistamme 
työhön. Tärkeä osa näitä taitoja on 
lisäksi oman perustehtävän tiedos-
taminen. Työyhteisötaitoihin voidaan 
lukea myös työkaverin auttaminen
tai avun vastaanottaminen.  

Tietyt asiat saavat joskus toimimaan 
työpaikalla toisin kuin pitäisi. Jatkuva 
kiire, tyytymättömyys, epäselvyydet 
työtehtävissä tai aikaisemmat risti-
riitatilanteet voivat johtaa konfliktiin 
tai huonoon työilmapiiriin. Nämä
nousevat ajoittain esille myös 
PPSHP:n työyksiköiden työsuojelu-
riskien arvioinneissa ja Mitä kuuluu 

-työhyvinvointikyselyn tuloksissa. 
Työyhteisötaitojen kehittämistar-
peita on tuotu esille myös yksiköi-
den työhyvinvointisuunnitelmissa. 

Hyvän työilmapiirin eteen voimme
jokainen tehdä oman osuutemme 
jo ennen kuin ongelmia esiintyy.
Kohteliaat käytöstavat, rakentava
palautteen antaminen ja aito kuun-
teleminen luovat hyvän perustan
turvalliselle ilmapiirille. Työyhteisö-
taitoja voi myös tietoisesti harjoitella. 
Kaikki lähtee kuitenkin aina työyhtei-

Työyhteisötaitoja 
voi harjoitella

Petra Neitola 
Työsuojeluvaltuutettu



Minua
innostaa

Juttusarjassa työkaverimme 
kertovat inspiraation lähteistään.

Muistan omien lasteni 
syntymästä, miten iso 
asia se on perheelle. 
Siksi on mahtavaa olla 

mukana ja kanssakulkijana näissä 
perheiden suurissa hetkissä. 

Raskaana olevien hoidossa 
minua viehättää myös se, että 
kyseessä on tietynlainen projekti. 
Kuitenkin potilassuhteet ovat 
monesti pitkiäkin, kun perheen 
kasvaessa tavataan uudelleen.

Yhteistyö klinikassa innostaa 
ja voimaannuttaa minua kovasti. 
Perinatologien yhteinen tiimi 
on hyvin toimiva. Lisäksi vauvan 
syntymä on ryhmätyön tulos, 
siinä mukana ovat kätilöt ja 
muut ammattiryhmät ja tarvitta-
essa saamme arvokasta konsul-
taatioapua muista klinikoista. 

Minulla on ollut mahdollisuus 
tehdä tutkimusta työurallani. On 
tärkeää saada vetäytyä toisenlai-
seen työhön hektisestä sairaala-
työstä ja samalla syventää omaa 
ammatillista kehittymistä ja oppi-
mista. Tutkimustyön tekeminen on 
auttanut pitämään kipinän työhön 
elossa. Palkitsevaa tässä työssä on 
myös se, että pääsääntöisesti asiat 
ovat positiivisia ja iloisia.”

Terttu-säätiö on palkinnut Marja Vääräsmäen 
PPSHP:n Vuoden tutkijana 2020. Kuva Tiina Mäki

Marja 
Vääräsmäki

OYS:n synnytys- ja 
vierihoito-osaston 
osastonylilääkäri
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Uutisia
lyhyesti

Pohjois-Suomen syntymäkohortti
1986:een kuuluville naisille suun-
nattu terveystutkimus on käynnissä.
Tutkimuksissa OYS:ssa on käynyt 
elokuun loppuun mennessä toista-
sataa naista.

”Vapaita aikoja tutkimukseen on 
hyvin saatavilla”, kertoo koordinoiva
tutkimushoitaja Lotta Vuokila. Päivit-
täin tilaa on 4-6 tutkittavalle porras-
tetusti.

”Myös OYS:n henkilöstössä on paljon 
tähän kohorttiin kuuluvia naisia ja 
heitä toivotaan aktiivisesti mukaan.”

Naisten terveystutkimuksen tutki-

Vapaita aikoja Naisten 
terveystutkimuksessa 

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

Sosiaali- ja terveysministeriö on 
myöntänyt sairaanhoitopiirille
13,6 miljoonaa euroa mittavaan, 
integraatiota vahvistavaan ja sote-
rakenneuudistusta edistävään kehit-
tämistyöhön Pohjois-Pohjanmaalla.

Rahoitus on myönnetty Pohjois-
Pohjanmaan alueen sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kehittämiseen. 
Tavoitteena on tukea valmisteilla 
olevan uuden sote-lainsäädännön 
mukaisen järjestelmän toteutumista
ja toimintaa. Toteutuksen kokonais-
hallinnoinnista vastaa Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiiri, joka toi-
mii myös hankkeiden teknisenä
alustana. 

Sote-rakenneuudistusta tukevaan 
alueelliseen valmisteluun ministeriö
myönsi 8,7 miljoonaa euroa. POPsote-
hanke muodostuu neljästä osa-alu-
eesta. Ensimmäisen osa-alueen – 
vapaaehtoisen alueellisen valmiste-
lun ja hankekoordinaation – tavoit-
teena on valmistella Tulevaisuuden 

Kehittämistyöhön 
valtionavustusta

sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta 
Pohjois-Pohjanmaalla ja valmistautua 
sote-uudistuksen toteuttamiseen.

Johtamisen ja ohjauksen kehittä-
misen tavoitteena on edistää tiedolla 
johtamista, ohjaamista sekä edistää 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-
toimintaa koko maakunnassa. Kol-
mannessa osa-alueessa keskitytään
toimintatapojen ja -prosessien uudis-
tamiseen ja yhtenäistämiseen digi-
taalisten välineiden avulla. 

Maakunnalliseen integraatiotyöhön
liittyvä Pohjoisen tuki- ja osaamiskes-
kuksen jatkovalmistelu on myös kyt-
ketty sote-rakenneuudistushankkee-
seen. Keskus tukisi lasten, nuorten ja
perheiden vaativimpien palvelujen
tuottamista ja varmistaisi tutkimus-
ja kehittämistoimintaa sekä palvelu-
jen tukea maakunnassa. 

Sote-ratkaisuihin tukea
Alueelliseen Tulevaisuuden sosiaali-
ja terveyskeskus -hankkeeseen 

ministeriö myönsi täysmääräisen 
avustuksen, 4,9 miljoonaa euroa. 
Hanke liittyy alueellisena kehittämis-
työnä kansalliseen Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan.
Sillä pyritään varmistamaan Pohjois-
Pohjanmaan elinvoimaisuutta luo-
malla toimiva sote-ratkaisu.

Projektissa tavoitellaan palvelujen 
saatavuuden parantamista, kotoa 
kotiin -palveluketjun sujuvuutta,
erikoissairaanhoidon jalkautumista
sote-keskuksiin, yhteistyön ja osaa-
misen uudistamista, toimintatapo-
jen yhtenäistämistä digipalvelujen
avulla sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä Pohjois-Pohjanmaalla 
siten, että sote-kustannusten taso
pysyy hillittyinä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-
keskus -hankkeeseen on kytketty
neljä kehittämisohjelmaa: lapset, 
nuoret ja perheet, mielenterveys-
ja päihdepalvelut, ikäihmiset ja
hoitotakuu. 

muspisteitä on Suomessa kaksi, 
toinen OYS:ssa ja toinen syyskuun 
alussa avattu HUS:ssa. OYS:ssa 
toimii kolme ja HUS:ssa kaksi tutki-
mushoitajaa sekä lääkärit.

Syntymäkohorttiin 1986 kuuluu
noin 4200 naista, joille lähetetään
kutsukirje tutkimukseen. Tutkimuk-
set jatkuvat vuoden 2021 loppuun
saakka.

”Koronaohjeistus otetaan tarkasti
huomioon, joten tutkimuksissa on
turvallista käydä”, Vuokila sanoo.
Käynnit ovat kestäneet noin 3–4
tuntia.

Tutkimuksen kartoitetaan muun 
muassa gynekologisia oireita ja sai-
rauksia ja niiden vaikutuksia yleiseen 
terveyteen, hyvinvointiin ja elämän-
laatuun. Tutkimuksessa kerätyillä 
tiedoilla edistetään naisten terveyttä 
maailmanlaajuisesti. Tutkimuksesta 
vastaa synnytys- ja naistentautien
professori Terhi Piltonen.

Tutkimuspäivän rahoittajiin ja tuki-
joihin kuuluvat muun muassa Suo-
men Akatemia sekä Sigrid Juséliuk-
sen säätiö, Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopisto
sekä Roche.
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Juhani Junttila MRC 
Oulun johtajaksi

Uutisia
lyhyesti

Uudistunut säteilylainsäädäntö 
asettaa uusia vaatimuksia säteily-
suojelun täydennyskoulutukselle. 
Täydennyskoulutusvaatimus koskee 
säteilytoimintaan osallistuvien 
työntekijöiden lisäksi muun muassa 
säteilytutkimuksiin, toimenpiteisiin 
ja hoitoihin lähettäviä lääkäreitä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirissä järjestetään vuosittain 
neljä täydennyskoulutusiltapäivää,
jotka on suunnattu eri kohderyh-
mille. Syksyllä näitä koulutuksia
järjestetään vielä kaksi. 

Säteilysuojelun 
täydennyskoulutuksessa 
uudet vaatimukset

Jokaisesta koulutusiltapäivästä 
saa kolme tuntia STM:n asetuksen 
(1044/2018) mukaista säteilysuo-
jelun täydennyskoulutusta. 

Koulutustilaisuuksien sisältö on 
rakennettu niin, että ne kohdistu-
vat eri kuulijakunnille. Esimerkiksi 
marraskuun koulutus on kohden-
nettu lähettäville lääkäreille. 

Säteilysuojelun täydennyskoulu-
tusta on saatavana myös verkko-
koulutuksena Mediecon kautta. 
Verkkokoulutuksessa on erilaisia 
vaatimustasoja ja soveltuvuus-

Vuoden 2020 aikana 
koulutustilaisuuksia 
on vielä 24.9. ja 26.11.

Vuoden 2021 koulutus-
tilaisuudet ovat 25.2., 
29.4., 30.9. ja 25.11.

Professori, tohtori Juhani Junttila 
(39) on aloittanut Medical Research 
Oulun, MRC:n johtajana. Junttila on 
toiminut kliinisenä tutkijana Oulun 
yliopistollisessa sairaalassa lähes 20 
vuotta. Hän on Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin tutkimustoimi-
kunnan jäsen. MRC Oulun johtajana
hän aloitti heinäkuun alussa.

MRC Oulu on Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin (PPSHP) ja Oulun
yliopiston yhteistyöorganisaatio,
joka edistää korkeatasoisen, kliini-
sen tutkimusta ja alan kansainvälis-
tymistä sekä tehostaa lääketieteel-
lisen tutkimuksen hyödyntämistä
ja uusien teknologioiden käyttöön-
ottoa sairaanhoitopiirin ja yliopiston
toiminta-alueella. 

Tulevasta työkentästään Junttila 
nostaa esiin PPSHP:n tutkimus-
strategian. ”Pyrimme tehostamaan 
yliopistollisen sairaalan tukipalveluja
niin, että kliinikkotutkijat kokisivat 

OYS:n houkuttelevana vaihtoehtona
tehdä kansallista ja kansainvälistä
tutkimusta Oulussa.”

Junttila sanoo, että yliopistollisen 
sairaalan kilpailukykyisyyttä tutkijoille 
on hyvä miettiä nyt, kun sairaanhoito-
piirissä uudistetaan organisaatiota
ja rakennetaan vaiheittain uutta sai-
raalaa. ”Jos pystymme parantamaan 
uudessa sairaalassa tutkimustoimin-
nan infrastruktuuria, voimme potilas-
työn ohessa vahvistaa koulutusta ja
tutkimusta ja sitä kautta yliopistolli-
sen sairaalan vetovoimaisuutta”.

Juhani Junttilan oma tutkimusala
on kardiologia, ja hän on erikoistunut
kansainvälisestikin menestyneessä
tutkimuksessaan sydänlihasf ib-
roosiin. 

Junttila seuraa tehtävässä profes-
sori Riitta Kaarteenahoa, joka siirtyi
lääketieteellisen tiedekunnan koulu-
tusdekaaniksi.

alueita eri ammattiryhmille. 
Lisätietoja koulutuksista antavat 

kuvantamisen laatupäällikkö
Raija Honkanen, raija.honkanen
@ppshp.f i ja tulosalueiden säteily-
turvallisuusvastaavat. 
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Sigrid Juséliuksen säätiö päätti keväällä 
auttaa sairaaloita hankkimalla hengitys-
laitteita COVID-19 potilaiden tehohoitoa 
varten. OYS:n aikuisten teho-osasto sai 
kaksi laitetta, jotka soveltuvat COVID-
19-potilaan vaikean hengitysvajauksen 
tehohoitoon. Lahjoituksen arvo on 30 000 
euroa. Teho-osasto kiittää lahjoituksesta. 

OYS, Oulun kaupunki ja yliopisto sekä MSD 
aloittavat yhteisen puitesopimuksen mukaisen
innovaatioyhteistyön syksyn aikana. Tavoitteena
on kehittää kumppanien kykyä tuottaa yhä parempia
sote-palveluita tiiviin yhteistyön ja jaetun asiantunti-
juuden voimin. 

Lisäksi toiveena on yhä vaikuttavampi innovaatio-
yhteistyö OYS:n innovaatio-, kehitys- ja testaus-
toiminnan, tutkimustoimijoiden ja yritysten välillä.

Alustavasti on tunnistettu muutama teema, joihin 
on tarpeen tuottaa uusia, innovatiivisia ratkaisuja.
Nyt asiantuntijoiden toivotaan tekevän kehitys-
ehdotuksia näihin teemoihin: 

1)  Lääkehoitoprosessit
2) Syöpähoito 
3) Ennalta ehkäisevät palvelut - erikoissairaanhoidon 
     ja perusterveydenhuollon yhteiset palvelupolut?

Soveltuvimmat kehitysehdotukset viedään eteen-
päin 1-2 innovaatioprosessin kautta, kattavasti
alueelliset toimijat ja organisaatiot osallistaen.
Kirjaa rohkeasti kehitysehdotuksesi!

Nyt ideoimaan!

Lahjoitus

Pohjanpiirin OYS2030 
teemanumero ilmestyy 2.11.

Pohjanpiirin numerossa 2 sivulla 18 
ollut kuva on otettu korva-, nenä ja 
kurkkutautien poliklinikalla, ei iho-
tautien, kuten kuvatekstissä virheel-
lisesti väitettiin. Kuvassa Ulla Lantto 
ja Kirsi Viitalähde tutkivat potilasta. 

Pohjanpiiri korjaa

Ilmoitusvaraukset ja aineistot lähetetään 
osoitteeseen: heli.pyhaluoto@plusmark.fi

Mediq – terveyden- 
huollon asiantunteva 
kumppani

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

www.mediq.fi
EHDOTA IDEAA:
    https://idea.oim.fi/ppshp/Challenge/Details/9
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Kuulolla

PPSHP Kävelykilometrikisa 
jatkuu 31.10 asti

LÄHETÄ KIITOKSET : 
toimisto@plusmark.fi

Erikoislääkärien koulutus on uudis-
tunut. Kevään mittaan yliopistot ja 
kaikki erikoisalat ovat yhteistyössä 
laatineet ensimmäiset valtakunnalli-
sesti yhtenevät opinto-oppaat, jotka 
on nyt julkaistu yliopistojen verkko-
sivuilla. Uudet opinto-oppaat tulivat 
voimaan elokuun alussa. Kaikki haku-
menettelyn kautta erikoistumisoikeu-
den jatkossa saavat lääkärit ja ham-
maslääkärit erikoistuvat uuden opinto-
oppaan mukaisesti.

Uudistuksessa on merkittävää
myös, että aiemmin aikaperustainen
koulutus muuttuu osaamisperustai-
seksi.  Minimiaika koulutuksen suo-
rittamiselle on koulutusohjelman
mukaan 3–5 vuotta, mutta koulutuk-
seen vaadittu osaaminen täytyy 
osoittaa erikoisalalle määritetyllä
tavalla.

Uusi opinto-opas 
erikoistujille

Ennen uuden asetuksen voimaan-
tuloa opinto-oikeuden saaneet voivat 
halutessaan siirtyä suorittamaan 
koulutustaan uuden opetussuunni-
telman mukaisesti. Siirtyminen on 
ollut mahdollista elokuusta lähtien. 
Siirtymistä kannattaa kuitenkin 
harkita huolella, sillä siirtymisen 
jälkeen vanhamuotoiseen koulutuk-
seen ei enää ole mahdollista palata.

Erikoislääkärien kouluttajien 
kurssi alkaa 2. lokakuuta ja päättyy 
joulukuussa. Lisäksi OYS:ssa on 
alkamassa kouluttajalääkäripilotti,
jossa neljälle erikoisalalle suunnitel-
laan nimettyä kouluttajalääkäriä.
Kyseessä on sairaalan työntekijä,
joka saa 20 prosenttia työajastaan 
vapautusta kouluttajatehtäviin 
sekä 500 euron palkkaporkkanan. 

Lämpimät kiitokseni 
kaikille, jotka osallistuitte 
eläkejuhliini lastenosastolla 
62. Oli antoisaa viettää 
kanssanne nämä työvuodet. 

Halauksin,

Seija Peltomaa

Pyöräilystä tutun Kilometrikisan 
tavoin toimiva Kävelykilometrikisa 
alkoi 1.9. ja sitä tallataan 30.10. saakka. 
Kilpailussa hyödynnetään valtakun-
nallista kisa-alustaa, joten kirjaa 
joukkueesi oikeaan sarjaan ja ilmoi-
ta joukkueesi tunnuksella PPSHP 
tai OYS ja ilmoita myös osallistu-
misesi minna.keskitalo@ppshp.f i.

Mukana ovat Kilometrikisasta 

tutut joukkuesarjat (piensarja ja 
suursarja), mutta myös yksilösarja. 

Lisäksi PPSHP:n kisassa palkitaan
sekä yksilökisan voittaja että voittaja-
joukkueet. Palkinnot ilmoitetaan
kisan päätyttyä. 

Vaparilla on myös oma joukkue: 
Joukkueen nimi: PPSHP Vapari 

Osallistumiskoodi: PPSHP Vapari 

Lämpimät kiitokset kaikille 
työkavereille, kollegoille, esi-
miehille ja yhteistyökumppa-
neille vuosikymmenten varrelta. 
Olen saanut tehdä työtä mah-
tavien ammattilaisten kanssa 
useammassa kokoonpanossa 
päivystyksessä, sisätautien po-
lilla, osastoilla 34 ja 40 ja vielä 
loppumetreillä tarkkailuosastol-
la. Osaston 40 porukan kanssa 
on pilotoitu mm työaikapankkia, 
opetus- ja perehdytysmoduulia 
ja otettu ennakkoluulottomasti 
käyttöön potilasturvallisuuden 
parantamiseksi Katkeamaton 
lääkehoidon -menetelmä ja 
monet muut. Reipas halu kehit-
tää ja hyvä yhteistyö eri ammat-
tiryhmien kesken osastolla on 
tehnyt tämän mahdolliseksi.
Olen nauttinut työstäni mutta 
nyt on aika sanoa hyvästit ja 
antaa tilaa uusille tuulille.
Kiitos ihanista puheistanne,
lahjoista, kahvihetkistä ja syys-
kuisen illan huippuhauskasta 
juhlasta . Nyt on helppo jäädä 
nauttimaan toisenlaisista  
jutuista! 

Kiitollisin mielin,

Leena Harju

Kiitokset

Lämmin kiitos etähalauksin
yhteisistä työvuosista ja 
muistamisesta jäädessäni 
vapaalle.Muistelen 
mennyttä, ajattelen 
tulevaa, iloitsen tänään.

Mirja Kouvala
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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

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1, 90230 OULU  •  (08) 330 033

www.kastellinapteekki.fi

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

 

Kattavat aukioloajat
Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Meille on helppo tulla
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.

Apteekkimme edessä on ilmaista parkkitilaa.

Palvelemme:
ma–la 8–21 • su ja pyhät 10–18

Ristikon ratkaisu
Pohjanpiiri 4/2020

BAKERY & BISTRO   

Tervetuloa NALLIKARIIN

Tervetuloa viettämään JUHLIA,
TYKY- TYHYPÄIVIÄ tai KOKOUSTAMAAN
Ravintola Nallikariin. 

NALLIKARI BAKERY      BISTRO
Rento bistro ja konditoria Nallikari Lomakylän 
sydämessä (Leiritie 10).
Lounas ma-pe 11-14

TILAA HERKULLISET MAKEAT & SUOLAISET 
KONDITORIATUOTTEET JUHLIIN - NYT MYÖS
VERKKOKAUPASTA - nallikaribb.fi 

Tarvittaessa voitte varata koko ravintolan 
yksityiskäyttöön.

Kondiittorimestari Sampo Kotajärvi

Varaukset: 044 515 1710 

 Avoinna: ma-pe 11-17 ■  la 12-18  

RAVINTOLA NALLIKARI

Syys-lokakuussa KAKKU- HERKKUBUFFET 
(lauantaisin klo 12-15)

Ko
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at!

             ravintolanallikari.fi
RAVINTOLA NALLIKARI

nallikaribb.fi

Vietätkö sinäkin pikkujoulut 
nauttien hyvästä ruuasta, saunasta 

ja ulkoporeammeesta?

koivurannansaunalautta.fi
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Uusia koteja Oulun Kontinkankaalle
Aunto Oy Sairaalanrinteen Dosentti / Sairaalanrinne 2 A, 90220 Oulu

lapti.� /sairaalanrinteendosentti

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

Huoneistoesimerkit:

Rakennusliike Lapti Oy,  Voudintie 3, 90400 Oulu / Katso lisätietoja Lapti-kodeista  lapti.� /pohjoissuomi 

Kysy lisätietoa myyjiltämme:

JANNE KARHUMA A
puh. 0400 602 533
janne.karhumaa@lapti.� 

RISTO KOSKELA
puh. 0400 250 180
risto.koskela@lapti.� 

AKI KÄMÄRÄINEN
LOMALLA
aki.kämäräinen@lapti.� 

MARKUS KOSKELO
puh.050 411 9082
markus.koskelo@lapti.� 

50,5 m2 / 2h+kt+s / Krs. 8
Mh. 48 200, Vh. 193 200 
Vh. omalla tontilla 226 923€   

61,0 m2 / 3h+kt+s / Krs. 5
Mh. 69 400€, Vh. 231 900€ 
Vh. omalla tontilla 277 467€  

70,0 m2 / 3h+kt+s / Krs. 2
Mh. 77 500€, Vh. 232 000€   
Vh. omalla tontilla 284 290€

73,5 m2 / 3h+kt+s / Krs. 9
Mh. 99 500€, Vh. 297 000€   
Vh. omalla tontilla 351 904€

89,5 m2 / 4h+kt+s / Krs. 8
Mh. 123 500€, Vh. 309 000€   
Vh. omalla tontilla 375 856€

122,0 m2 / 4h+kt+s / Asunto A78, Krs. 12
Mh. 258 000€, Vh. 645 000€   
Vh. omalla tontilla 736 134€

SOITA JA 

SOVI 

ESITTELY!

Viitteellinen kuva kohteesta.




