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Pää-
kirjoitus

Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510, www.mediq.fi

• Perustuu valtimopaineanalyysiin
• CO, SV, SVV, SVR, DO2i
• Laiteriippumattomat tarvikkeet
• Kytkentä olemassa olevaan 
 potilasvalvontamonitoriin
• Non-invasiivinen mittaus CNAP-optiolla

Sovi esittelystä tai koekäytöstä: 
Juha Leppäsalo, puh. 020 112 1784 
juha.leppasalo@mediq.com

Hemodynamic Monitoring

LiDCO
JATKUVA CARDIAC OUTPUT -MITTAUS

UUTUUS
SUOMESSA!

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

www.kastellinapteekki.fi

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

Kattavat aukioloajat
Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Meille on helppo tulla
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.

Apteekkimme edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.

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

PALVELEMME:
ma-la 8–21

su ja pyhät 10–18

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

Sairaalassa syksy on alkanut vauhdikkaasti. Odottelemme lähiaikoina poik-
keuslupaa sairaalan uudisosien rakentamiseen. Potilaita on paljon ja olemme 
olleet aika ajoin vaikeuksissa ahtaiden ja muutoinkin riittämättömien tilojen 
suhteen. Vuodeosastokapasiteetti ei tahdo riittää, emmekä pääse optimaalisella 
tavalla kehittämään potilashoidon prosesseja nykyisissä tiloissamme. Henkilö-
kunta on ”venynyt” haasteellisissa tilanteissa ihailtavalla tavalla. 

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien järjestämissopimus pyritään saa-
maan hyväksytyksi tämän vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen käynnis-
tyy sopimuksen käytännön toteuttaminen. Työnjakoon erityisvastuualueen sai-
raanhoitopiirien kanssa liittyy valmisteilla oleva suunnitelma OYS-ervatasoisen 
osuuskunnan muodostamiseksi. Tavoitteena on turvata mahdollisimman ta-
loudellisesti ja vaikuttavasti koko Pohjois-Suomen alueen väestölle palvelujen 
tuottaminen, hoitoketjujen toimivuus ja optimaalinen työnjako, osaamisen yl-
läpitäminen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. 

Oli tuleva rakenteemme mikä tahansa, tavoitteenamme on olla vetovoimai-
nen, osaamista arvostava ja tulevaisuutta rakentava työpaikka. Kehittämistä oh-
jaa uudistumisen ja johtamisen mahdollistava henkilöstöpolitiikka. Työnanta-
jakuvan kirkastaminen ja hyvä maine ovat meille tärkeitä. Tavoitteita muutok-
sille ja uudistumiselle ei voi asettaa, ellei lähtötilanne ole selkeä. Siksi olemme 
päivittämässä sitovaa ja ajantasaista virka- ja vakanssipohjaa, joka toimii jat-
kossa hyvän henkilöstöjohtamisen työvälineenä. 

Esitys uusien virka- ja vakanssipohjien perustamisesta tehdään käyttösuun-
nitelman 2018 ja talousarvion 2019 puitteissa. Perustamme lisäksi henkilöstö-
resurssipankin, jonka tavoitteena on mahdollistaa tuottavuuspotentiaalin hyö-
dyntäminen, henkilöstöresurssien uudelleenallokointi sekä tarvittava henki-
löstörakenteen ja osaamisen päivittäminen. Hoitohenkilöstön sijaisten käytön-
hallinnointi järjestetään tulevaisuudessa keskitettynä omasta palveluyksikös-
tä. Jatkossa pääosin vakinaisessa palvelusuhteessa olevat perehdytetyt, osaa-
vat varahenkilöt varmistavat osaltaan yksiköiden potilasturvallisuuden ja laa-
dukkaan hoidon.

Mielenkiinnolla odotamme, miten Valvira arvioi 
uudelleen edellytyksiä jatkaa synnytystoimintaa Ou-
laskankaan sairaalassa. Oulaskankaan sairaalaa tarvi-
taan ehdottomasti myös tulevaisuudessa, mutta jou-
dumme tekemään kokonaisarvioinnin ja potentiaali-
sesti kehittämään toimintaa uudenlaisista lähtökoh-
dista. Olemme myös käynnistäneet hoitoketjutarkas-
telun yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Ensim-
mäisenä tutkimme ja arvioimme ikääntyneiden yli 
75-vuotiaiden hoitoketjua. Hypoteesimme on, että 
hoitoketju ei toimi tällä hetkellä kaikilta osin aivan 
optimaalisella tavalla. Keräämme ja analysoimme yh-
teisen aineiston tämän syksyn aikana ja käynnistäm-
me toimenpiteet tutkitun tiedon pohjalta. 

Olin vastikään myös itse potilaana sairaalassam-
me. Potilaskokemukseni oli erittäin myönteinen; lää-
kärit ja hoitajat ovat huippuosaajia ja sairaalassa to-
teutetaan laadukasta ja turvallista hoitoa. Mielestäni 
osaava henkilöstö on tärkein voimavara, josta tulee 
pitää hyvää huolta nyt ja tulevaisuudessa.  

Toivotan hyvää talven odotusta kaikille!

Osaava henkilöstö – 
tärkein voimavaramme

Pirjo Lukkarila
hallintoylihoitaja
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Mitä 
toivot 
saavutettavan? 

Uskon esimerkiksi ikäihmisten palve-

luketjun toiminnan arvioinnissa to-

dettavan, että nykyisiä resursseja uu-

della tavalla kohdentamalla voidaan 

luoda kotihoitoa ja palveluasumisen 

yksiköitä tukemaan 24/7 lääkäripal-

velu sekä tehostetun kotikuntoutumi-

sen uusi malli. 

Uusilla toimintamalleilla vaikute-

taan yhteispäivystyspalveluiden tar-

peeseen sekä tuetaan ikäihmisen ar-

jessa selviytymistä ja toimintakykyä. 

Uskon ja aikaisemman kokemukseni 

pohjalta tiedän uusilla malleilla saa-

vutettavan taloudellisia hyötyjä, mut-

ta ennen kaikkea inhimillisempiä ja 

asiakaslähtöisempiä palveluita.

Kirsti Ylitalo-Katajisto: 
Mitä kaupunki 
odottaa hankkeelta?

Saamme tietoa, miten yli 75 -vuotiai-

den hoitoketju toimii: kotihoito, pal-

veluasuminen ja päivystys. Odotam-

me vastauksia seuraaviin kysymyk-

siin: Missä ovat pahimmat pyöröovi-

ilmiöt prosessissa kotoa kotiin? Ovat-

ko osaaminen ja panokset nyt oikeas-

sa paikassa? Mihin painotusta olisi 

järkevä kohdentaa?

Lähtökohtana on, että yli 75-vuo-

tiaan ei pitäisi joutua päivystykseen 

kuin välitöntä hoitoa vaativissa tilan-

teissa. Apu pitäisi tuoda kotiin tai te-

hostettuun palveluasumiseen toisella 

tavalla.

Millaisia 
ratkaisuja 
toivot?

Olemme käynnistämässä pilottina vas-

tuulääkäripalvelua Myllyojan hyvin-

vointikeskuksen alueella sijaitsevien 

tehostetun palveluasumisen yksiköi-

hin. Pilotissa tavoitellaan sitä, ettei-

vät asiakkaat joudu turhaan käyttä-

mään päivystystä. Toivon, että saam-

me lisätietoa, miten kaupunginsairaa-

lan ja OYS:n yhteistyötä olisi hyvä tii-

vistää. Myös päihdeasiakkaat kuormit-

tavat päivystystä: jospa saisimme rat-

kaistua selviämishoitopalvelut ja nii-

den paikan päivystyksen yhteydessä. 

Pyrimme tekemään yhdessä esityksiä 

päätöksentekoon jo alkuvuodesta.

Miksi 
yhteistyötä on 
tiivistettävä?

Sote-uudistus viivästyy ja meillä isoilla 

toimijoilla on tarpeen löytää nopeam-

min yhteistyön ratkaisuja ja tiivistää 

integraatiota. Ajureina ovat tiukkene-

va talous, epätarkoituksenmukaiset 

palvelu- ja hoitoketjut sekä parempi 

asiakkaan hoidon ja palvelun laatu. 

Ilkka Luoma: 
Mitä työllä 
tavoitellaan?

Integraatiohankkeella tavoitellaan asi-

akas- ja potilaslähtöisiä hoito- ja pal-

veluketjuja sekä uudenlaisia toimin-

tamalleja. Eri päätöksentekoelinten ja 

vastuuorganisaatioiden alle sijoittu-

vaa palvelutuotantoa pitää kyetä tar-

kastelemaan kokonaisuutena. Resurs-

sien ja osaamisen asianmukaista si-

joittelua on kyettävä arvioimaan. 

Esimerkiksi iäkkäät voivat tarvita 

useita perus- ja erikoistason sosiaa-

li- ja terveydenhuollon palveluita. Eri-

koistasolta perustasoa tukemalla ja 

perustason palveluita vahvistamalla 

voidaan varmistaa hoito oikealla hoi-

don portaalla.

Mitä 
hyötyjä on 
odotettavissa?

Perustason palveluiden vahvistami-

nen vaikuttaa ensihoitojärjestelmään, 

sairaalan päivystyksen kuormittumi-

seen sekä osastohoidon tarpeeseen. 

Ketjuja yhdessä kehittämällä ja perus-

tasoa vahvistamalla voidaan tukea 

hoitoa ensisijaisessa hoitopaikassa.
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palvelutuotannon selkeyttämiseksi. Mistä on kyse? PPSHP:n johtaja Ilkka 
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Uroterapeutti Tuula Kesälahti ja urologi 
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leikkauspotilaita kuntoutumisessa. Kuva Tiina Mäki

Elämänlaatuun 
huomiotas.18
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nen hän teki sairaalan sisällä 20 vuot-

ta vuorotyötä kuljetustyöntekijänä. 

Männikön työpäivä alkaa ruokaja-

kelulla, sillä hän vie OYS:n keittiöltä

aterioita osastolle 52 ja kuljettaa 

myös postin sinne. Sen jälkeen ovat 

vuorossa muut kuljetukset: Vihikarin 

reissujen lisäksi Jukka Männikkö ha-

kee tarvikkeita eri yrityksistä. Tuttuun 

ajokierrokseen kuuluvat Monetras-

sa ja naapurikunnissa käynnit sekä 

arkistokeikat.  

”Ajoa tulee varmasti yli sata kilomet-

riä joka päivä. Joskus on kuljetuskes-

kuksessa puhuttu, että olisi hauska

tietää myös se kilometrimäärä, mitä 

trukeilla ajetaan sairaalan sisällä, 

mutta trukeissa ei ole mittaria. Etäi-

syydet ovat pitkiä, esimerkiksi kirur-

gian päästä tänne kuljetuskeskuk-

seen on 500 metriä.”

Tilaukset sovellukseen
Aikaisemmin sairaalan yksiköt teki-

vät kuljetustilauksensa pääasiassa

puhelimella, nykyisin ne tulevat suo-

raan matkapuhelimen Kaiku-sovel

lukseen. Kiireisiä tilauksia tehdään 

silti edelleen puhelimella. Sähköinen 

viestiminen ei ole vähentänyt tavara-

kuljetuksia. 

”Tavaran määrä on päinvastoin li-

sääntynyt, mutta paperiakin kulkee, ei 

tämä ole paperiton sairaala lähimain-

kaan.”

Autonkuljettajan työn ohella Jukka 

Männikkö toimii työsuojeluasiamie-

henä. 

”Melko avoimet välit meillä on tääl-

lä muutenkin, mutta tarvittaessa vien 

työntekijöiden viestiä eteenpäin esi-

miehille. Työporukka meillä on hyvä. 

Ei täällä kahtakymmentä vuotta olisi 

jaksanut olla huonossa porukassa.”

Työ
& tekijä
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Jukka Männikkö
kuljetustyöntekijä, nykyisin autonkuljettaja
OYS:ssa töissä 21 vuotta
toimii työsuojeluyhdyshenkilönä

kuka8?

Kuljetus 
oikeaan 
osoitteeseen
Jukka Männikkö vertaa sairaalan sujuvia 
kuljetuksia verenkiertoon: jos se pysähtyy, 
koko sairaalan toiminta pysähtyy.

K uljetuskeskuksen 30 kuljetus-

työntekijää ovat Jukka Männi-

kön mukaan se joukko, joka tuntee 

OYS:n eri käytävät ja kolkat parhaiten. 

Hekin opettelevat nyt jatkuvasti uusia 

reittejä purku- ja rakennustöiden se-

kä väistöjen takia. 

Varasto on väistössä Oulunsalon 

Vihikarissa, josta tulee rekkakyydil-

lä sairaalaan tavaraa 5-6 kertaa päi-

vässä. Jukka Männikön kulkuneuvo 

on niin sanottu pulla-auto eli taval-

lista isompi pakettiauto. 

”Käyn varastolla neljä reissua päi-

vässä. Sairaalasta vien tyhjät häkit 

Vihikariin ja tuon täydet takaisin.”

Männikkö ajaa lastin OYS:n etelä-

päädyssä sijaitsevaan terminaaliin. 

Kyydissä kulkee kaikkea, mitä sairaa-

lassa päivittäin tarvitaan – esimerkik-

si vinyylihanskoja, vanua, papereita 

ja käsidesiä. Terminaaliin kuljetetaan 

myös sairaalan ruoka Lööki-keskus-

keittiöstä.

Kuljetustyöntekijät vievät tavarat 

trukeilla edelleen oikeaan osoittee-

seen. Lähettien kulkuneuvo on potku-

lauta.

Myös roskat viedään
Kuljetuskeskus vastaa siitä, että pos-

tit, tarvikkeet ja potilaiden ruoka-an-

nokset saapuvat ajallaan oikeaan paik-

kaan. Muu sairaalan henkilöstö saat-

taa pitää kaikkea tätä itsestäänselvyy-

tenä.

”Me kuljetamme myös jätteet jäte-

asemille tunnelia pitkin. Jos meidän

osasto olisi päivän kiinni, sairaala huk-

kuisi pian roskiin. Esimerkiksi leikku-

reista roskaa tulee paljon”, Männikkö 

sanoo.

Jukka Männikkö on vuoden verran

toiminut autonkuljettajana tehden

pelkkää aamuvuoroa, mutta sitä en-

”Kuljetustyöntekijällä pitää olla autta-
mishalua ja oikeaa asennetta työhön, 
sillä tekemistä tässä on paljon, Jukka 
Männikkö kertoo.
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Onko 
hoitotyössä 
imua?
OYS:n hoitohenkilökunta on ylpeää ammatistaan 
ja arvostaa työtovereitaan. Uravaihtoehtoja hoitajat 
kaipaavat lisää ja tietokin voisi kulkea nykyistä paremmin. 

Enemmistö OYS:n hoitajista on si-

toutunutta työhönsä, ja lähes 87 

prosenttia hoitohenkilökunnan edus-

tajista kokee ammattiylpeyttä. Hoito-

työtä pidetään tavoitteellisena ja so-

pivan itsenäisenä. Lähes 90 prosent-

tia pitää vuorovaikutusta potilaiden ja 

omaisten kanssa mielekkäänä ja yli 90 

prosenttia kertoo, että oman työyksi-

kön hoitajiin suhteet ovat hyvät. 

Parannettavaakin on, sillä lähes kol-

mannes kokee, että stressiin ja työuu-

pumukseen ei saa riittävästi tukea. Al-

le kolmasosa katsoo saavansa riittä-

västi tietoa sairaalan tulevista suunni-

telmista ja tavoitteista, ja 45 prosent-

tia ei mielestään saa riittävästi palau-

tetta työstään.

Osaajista kilpaillaan
Hoitohenkilökunnan kokemaa työn 

imua ja työtyytyväisyyttä on nyt en-

simmäistä kertaa tutkittu yliopistosai-

raaloiden ja keskussairaaloiden ke-

hittäjäverkoston kautta. Viime kevää-

nä OYS:ssa toteutetusta tutkimuksesta 

on tulokset valmiina, mutta valtakun-

nallista vertailuaineistoa ei vielä pääs-

tä tarkastelemaan. 

Tutkimusylihoitaja Merja Meriläi-

nen sanoo, että tuloksia tarkastellaan 

ja arvioidaan hoitotyön johtoryhmäs-

sä. Vastauksia voidaan analysoida tar-

kemmin erilaisten taustamuuttuji-

en kuten iän ja koulutustaustan kaut-

ta. Puutteisiin ja kehittämistä vaativiin 

asioihin aiotaan tarttua ja tehdä toi-

menpiteitä, jotta sairaala olisi entistä 

vetovoimaisempi työpaikka. 

”Kehitettäviin kohteisiin on tarkoi-

tus laatia yhteinen kehittämissuun-

nitelma ja jatkossa katsotaan uudes-

sa tutkimuksessa, onko kehitystä ta-

pahtunut.”

Kansallisen verkoston yhteyshen-

kilönä toimiva Meriläinen linkittää tä-

män tutkimuksen käytännön kannalta 

laajaan kysymykseen eli kilpailuun 

osaajista. Hyvä hoidon tulos vetää 

puoleensa hyviä työntekijöitä ja hei-

tä on tärkeää saada sitoutumaan työ-

paikkaan. 

”Olemme tähän asti tuudittautuneet 

siihen, että meille yliopistosairaala-

na riittää tulijoita. Vastavalmistuneista 

osaajista kilpaillaan kuitenkin jo nyt ja 

tulevaisuudessa entistä enemmän.” 

Työn imun mittareita
Tutkimuksen kysymykset mittasivat 

koettua työn imua magneettisairaalan 

mittareiden mukaisesti. Kysymyksis-

sä kartoitettiin muun muassa laaduk-

kaan ammatillisen toiminnan perustei-

ta, johtamista, työssä koettua itsenäi-

syyttä, ammatillista kasvua, työnte-

koon tarvittavia resursseja, moniam-

matillista yhteistyötä ja sitoutuneisuu-

den astetta.

”Minua yllätti positiivisesti se, mi-

ten tyytyväistä lähiesimiestyöhön hoi-

tohenkilökunta on, sillä osastonhoita-

jat ja apulaisosastonhoitajat ovat ko-

van paineen alaisia. Painetta heille tu-

lee sekä omilta esimiehiltä että alaisil-

ta”, sanoo Merja Meriläinen. 

Tutkimuksen toteutukseen ja tulos-

ten analysointiin osallistuneet ope-

tusylihoitaja Taina Kärsämänoja 

ja Ervan lääkehoidon asiantuntija Sa-

mi Sneck kiinnittivät huomiota hoi-

tajakollegan taholta koettuun arvos-

tukseen, joka tuloksissa nousi selväs-

ti esille. 

”Perinteisesti sairaalamaailmassa

lääkärit ovat keskenään kollegiaali-

sia. Paljon on puhuttu hoitajien keski-

näisestä kollegiaalisuudesta, ja tämä 

näyttää meillä myös toteutuvan.”

”Myös lääkäreistä tuotiin esiin sitä, 

että he kuuntelevat hoitohenkilökun-

taa ja yhteistyö toimii”, sanoo Taina 

Kärsämänoja. 

Kysymysten pohjalta arvioitiin asioi-

ta, joihin hoitaja voi itsenäisesti työs-

sään vaikuttaa. Näitä ovat esimerkik-

si kivunhoito, painehaavojen, kaatu-

misten ja vajaaravitsemuksen ehkäisy. 

”Hoitajasensitiivisiä asioita ei vie-

lä kovin paljon tunneta, vaikka on ol-

lut näihin liittyviä hankkeita. Kehittä-

mistä on myös siinä, miten hoitotyön 

johdon rooli näkyy organisaatiossa. 

Kun hoitotyön johtaminen on tunnis-

tettu ja laatu varmistettu, hoitajat ko-

kevat hoitotyön vetovoimaiseksi”, Me-

riläinen sanoo.

Tulosten perusteella hoitajan työtä 

helpottavia innovaatioita ja menetel-

miä voisi kehittää enemmänkin. 

Lupaavia tuloksia

TEKSTI PIRKKO KOIVU GRAFIIKKA HANNA PIEKKOLA

”Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen lähestyy. 
Onnistunut asiakaslähtöinen toiminta uusien raken-
teiden ja rakennusten sisällä edellyttää osaajien si-
toutumista ja uusien osaajien rekrytointia. Hoito-
henkilöstö on keskiössä oleva ammattiryhmä var-
mistamaan potilaan laadukkaan hoidon kaikkina 
vuorokauden aikoina. 

Onko meillä työnantajana vetovoimaa nyt ja tule-
vaisuudessa, on hyvin olennainen kysymys. Olemme 
yhdessä muiden keskeisten terveydenhuollon toimi-
joiden kanssa sopineet, että arvioimme omaa ja kan-
sallista vetovoimaamme muiden olennaisten vertai-
lutietojen ohella. Omat tuloksemme ovat lupaavat, 
vaikkakin tekemistä riittää.” 

Pirjo Lukkarila, hallintoylihoitaja

Yli 90% 
hoitajista pitää 
suhteita hyvinä
 oman yksikön 

hoitajiin

Vetovoimaisen sairaalan eli 
magneettisairaalan malli syn-
tyi 90-luvulla Yhdysvalloissa, 
jossa haettiin keinoja sairaan-
hoitajapulaan ja nähtiin tarve 
saada hoitohenkilökunta si-
toutumaan sairaalaan työhön. 
Magneettisairaaloissa on ak-
kreditoitu hoitotyön laatujär-
jestelmä. 

Malli painottaa tuloksia, ra-
jalliset resurssit käytetään vai-
kuttavaan toimintaan, jolla on 
terveyshyötyä potilaalle. Ar-
viointikohteita magneettisai-
raaloissa ovat muun muassa
toimivat rakenteet ja proses-
sit, näyttöön perustuva toi-
minta sekä hoidon tulokset.
Virallisen magneettisairaalan
statuksen voi saada haastavan
auktorisointiprosessin jälkeen. 
Muun muassa Pohjois-Ame-
rikassa, Lähi-Idässä ja Euroo-
passa Hollannissa ja Englan-
nissa on sairaaloita, jotka ovat 
hankkineet tämän statuksen. 

Suomessa HUS:n Lastensai-
raala ja syöpätautien yksikkö 
ovat hakemassa magneetti-
sairaalan asemaa ja myös KYS 
on lähdössä prosessiin. 

Magneettisairaala 
on vetovoimainen

Jatkuu seuraavalla aukeamalla

8 |  Pohjanpiiri 5/2018 
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Täysin eri mieltä Eri mieltä Neutraali Samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Olen valmis panostamaan ja 
tekemään työtä organisaationi 
onnistumiseksi

Keskustelemme usein 
työyksikköni hoitajien 
kanssa siitä, miten 
potilaiden hoitoa 
voitaisiin parantaa

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Jossain määrin samaa ja 
jossain määrin eri mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

Minulla on yleensä 
riittävästi aikaa 
potilailleni

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Jossain määrin samaa ja 
jossain määrin eri mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

16%
50% 31%

2%
23% 43% 26%

5%

0%
13%

54%
31%

Työaika yli 
15 vuotta

Työaika 
6-15 vuotta

Työaika 
0-5 vuotta

1% 1%

1%

”Myös hoitajat itse voivat näitä eh-

dottaa, esimerkiksi Orchidea-järjestel-

mä on hyvä kanava tuoda ideoita esil-

le.”

Kuuluu strategiaan
Työpaikan vetovoimaisuus ja henki-

löstön hyvinvointi ovat tärkeä osa 

myös PPSHP:n strategiaa. Hoitohen-

kilökuntaa on noin 80 prosenttia sai-

raanhoitopiirin työntekijöistä, eli hei-

dän kokemansa työn imu ja sitoutu-

neisuus työpaikkaan painaa paljon.

Hoitohenkilökunta koki työtyyty-

väisyyskyselyn tärkeäksi. Tutkimus 

tehtiin viime keväänä sähköpostitse 

web-robol-työkalun avulla. Vastaus-

aikaa oli viikko, ja kyselyyn vastasi

1032 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa 

noin 6000:sta, eli vastausprosentti on 

26,9. Tutkimuksen teknisestä toteu-

tuksesta vastannut Sami Sneck sa-

noo, että tulos on tilastollisesti edus-

tava, yli tuhat vastausta. Valtakunnal-

lisesti päätetty kyselyn ajoitus oli 

kuitenkin pohjoissuomalaisille huo-

no, sillä pohjoisessa talvilomakausi 

oli vielä käynnissä.

”Jälkeenpäin kuului puheita, että oli-

si ollut kiva vastata kyselyyn ja tiedus-

teluja, vieläkö saisi osallistua”, Sami 

Sneck sanoo.

Ensi keväänä tutkimus toistetaan, ja 

silloin vastausaikaa annetaan enem-

män.

Organisaationi tarjoaa 
uralla kehittymisen 
mahdollisuuksia hoita-
jille, jotka haluavat 
toimia potilastyössä

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Jossain määrin eri mieltä ja 
jossain määrin samaa mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

42,4%

6,0%
24,8%

19,0%
 7,8%

17,7%
54,3%
22,3%
4,8%
0,9%

6,8%
28,2%

Työskentelen 
erittäin taitavien 
hoitajien kanssa

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Jossain määrin samaa ja 
jossain määrin eri mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

37,7%
48,0%
13,2%
0,8%
0,4%

Suosittelisin tätä 
organisaatiota 
ystävilleni erinomai-
sena työpaikkana

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Jossain määrin samaa ja 
jossain määrin eri mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

18,7%
36,9%
29,3%
10,4%

4,7%

Todennäköisimmin 
työskentelen tässä 
organisaatiossa 3 
vuoden kuluttua

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Jossain määrin samaa ja 
jossain määrin eri mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

22,2%
38,6%
25,0%
8,0%
6,1%

38,3%
18,3%
8,5%

Hoitajien työtyytyväisyys-
kyselyn 2018 tuloksia
Kyselyyn vastasi 1032 PPSHP:n hoito-
henkilökunnan jäsentä, enemmistö 
sairaanhoitajia. Mukana myös mm. 
osastonhoitajia, fysioterapeutteja, 
röntgenhoitajia, toimintaterapeutteja, 
perushoitajia ja potilaskuljettajia.  

OYS on mukana yliopistosairaaloiden ja keskus-
sairaaloiden kansallisessa kehittäjäverkostossa, jo-
ka kokoaa ja kehittää magneettisairaalamallin mu-
kaisia hoitotyön laatumittareita kuten painehaa-
vojen esiintyvyys, kaatumistapaturmat hoidon aika-
na, kivunhoito, kanyyli- ja katetri-infektiot, käsihy-
gienia, vajaaravitsemus, potilastyytyväisyys sekä hoi-
tajien työtyytyväisyys ja työhön sitoutuminen. Mitta-
rit pohjautuvat magneettisairaalan kriteereihin ja ai-
neistot ovat vertailukelpoisia sairaaloiden välillä.

Tavoitteena on tunnistaa kehittämistä vaativat 
kohteet, parantaa hoidon tuloksia ja lisätä työn imua 
sekä näin kehittää toimintatapoja kohti magneetti-
sairaalamallia.

OYS mukana 
kehittäjäverkostossa

10 |  Pohjanpiiri 5/2018 11Pohjanpiiri 5/2018  | 
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Heikki Wiik

Asiantuntijalääkäri

Rakennetaan yhdessä 
vahva pohjoinen

K olmekymmentävuotisen lää-

kärinurani aikana ei ole koskaan 

aiemmin ollut tilannetta, jossa me-

neillään olisi näin monta yhtäaikais-

ta muutosta. Koko sosiaali- ja tervey-

denhuollon kenttä on ennennäkemät-

tömässä myllerryksessä ja tulevaisuu-

den ennustaminen enemmän kuin vai-

keaa. Entiseen ei ole paluuta.

Myös erikoissairaanhoidossa tarvi-

taan uusia ratkaisuja, joilla turvataan 

pohjoissuomalaisten potilaiden mah-

dollisuudet hyvään hoitoon nyt ja tu-

levina vuosikymmeninä.

Meillä ratkaisumalli on onneksi löy-

tynyt. OYS-ervan sairaanhoitopiirien 

luottamushenkilö- ja viranhaltijajoh-

to on käynnistänyt erikoissairaanhoi-

don syvempään yhteistyöhön tähtää-

vän valmisteluprojektin, joka on syk-

syn aikana edennyt erittäin määrätie-

toisesti kohti organisoitumismuodok-

si yhdessä valittua osuuskuntamallia.

Koko OYS-ervaa laajasti osallistava 

projektiorganisaatio on tehnyt osuus-

kunnan perustamiseen liittyvää poh-

jatyötä. On muodostettu työryhmät 

henkilöstöä, hallintoa, taloutta ja in-

formaatioteknologiaa varten. Työn alla 

ovat muun muassa osuuskunnan pe-

rustamisasiakirjat ja säännöt, rahoi-

tussuunnitelmat sekä alustavat liike-

toimintamallit.

Omana tehtävänäni on muodostaa 

osuuskunnan erikoissairaanhoidon 

työnjakomallia ohjaava työryhmä sekä 

eri osaamisalueiden vastuuryhmät, 

jotka tulevaisuudessa linkittyvät mah-

dollisiin osaamiskeskuksiin (esim. te-

konivelkeskus). Syys−lokakuussa aloi-

tetut keskustelut erityisvastuualueen 

kliinikoiden kanssa ovat luoneet vah-

vaa uskoa siihen, että nyt ollaan val-

miita aitoon työnjakoon ja nykyvaati-

musten mukaiseen sairaaloiden rooli-

tukseen.

On ilo olla mukana rakentamassa 

yhteistyötä, josta kaikki hyötyvät. Ou-

lun yliopistollinen sairaala tarvitsee 

tuekseen vahvan keskussairaalaver-

kon, jotta voidaan turvata maantie-

teellisesti laajan alueen päivystysval-

mius. Tämän lisäksi keskussairaalam-

me ovat meille äärimmäisen tärkei-

tä koulutusyksiköitä. Esimerkiksi ki-

rurgialla on tällä hetkellä nelisenkym-

mentä koulutusvaiheessa olevaa lää-

käriä, jotka lähes kaikki tulevat omis-

ta keskussairaaloistamme.

Keskussairaalat taas voivat muun 

muassa nykylainsäädännön tiukkojen 

operatiivisen toiminnan määrävaati-

musten puristuksessa selvitä vain mie-

lekkäällä, yhdessä sovitulla työnjaolla, 

johon kaikki sitoutuvat. Yliopistollisen 

sairaalan syväosaamisen järjestelmäl-

linen laajentaminen koko alueelle ja 

hoidon tasalaatuisuuteen panostami-

nen tulee olemaan potilaiden etu.

Työ on vasta alussa. Nyt tarvitaan 

sitoutumista, joukkuehenkeä, jousta-

mista puolin ja toisin sekä paljon uu-

sia ideoita suunnitelmien toteuttami-

seksi käytännössä. 

Rakennetaan yhdessä vahva pohjoi-

nen erikoissairaanhoito!

Ervan
matkassa

Parhaat hoidot 
järkevästi käyttöön

S uomessa syövän hoitotulokset

ovat maailman kärkiluokkaa ja 

tutkimus on korkeatasoista. Tällä het-

kellä uusia, käänteentekeviä mene-

telmiä ja lääkkeitä tulee tarjolle koko 

ajan. Hoito muuttuu yksilöidympään 

ja vaativampaan suuntaan ja siinä on 

huomioitava niin potilaan kuin kasvai-

menkin ominaisuudet. 

”Tässä hetkessä on entistä tärkeäm-

pää arvioida, mitkä hoitomuodot ovat 

oikeita ja ymmärtää, mikä sopii kulle-

kin potilaalle parhaiten”, pohjoista 

syöpäkeskusta vetävä dosentti Jussi 

Koivunen OYS:sta toteaa.

Pohjoinen syöpäkeskus (F ICAN 

North) aloitti virallisesti toimintansa 

lokakuun alussa. Se keskittyy syövän 

hoidon koordinointiin, parhaiden me-

netelmien arviointiin ja tutkimukseen. 

Koordinointityötä johdetaan OYS:sta.

Jussi Koivusen mukaan keskuksen 

keskeisimpiä tehtäviä on taata poti-

laiden yhdenvertaisuus OYS-erityis-

Pohjoinen syöpäkeskus pyrkii takaaman potilaiden yhden-
vertaisuutta sekä lähentämään hoitoa ja kliinistä tutkimusta.

vastuualueella. ”Tavoitteenamme on 

taata yhdenvertainen hoito jokaiselle 

potilaalle niin, että käytämme parhai-

ta hoitoja ja resursoimme uudet me-

netelmät järkevästi”, Jussi Koivunen 

sanoo. 

Yhteistyö tiiviimmäksi
Vuoropuhelu pohjoisen erityisvas-

tuualueen sairaaloissa on ollut tähän-

kin asti hyvää. ”Keskuksen tehtävä-

nä on nykyisessä syövän hoidon mur-

TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVAT TIINA MÄKI

OYS:n uusi lineaarikiihdytin ja sen 
tuomat mahdollisuudet tehostavat 
syövän hoitoa ja ovat hyvä väline 
tutkimustyössä. Kuvassa Juha 
Nikkinen ja Merja Korpela.

Oulun yliopistolliseen sairaalan erityisvastuu-

alueeseen eli Ervaan kuuluvat Lapin sairaanhoitopiiri, 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kainuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Soite.

OYS:n erityisvastuualueella on n. 741000 asukasta 

ja pinta-ala on hieman yli 50% koko Suomesta. 

ERVA
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Esko Valikainen

PPSHP:n valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Lähellä ja kaukana

Päättäjän
paikalta

P ohjanpiirissä 4/2018 hallituksen 

varapuheenjohtaja Tanja Tiainen 

otsikoi kirjoituksensa hyvin Muutok-

set toteutetaan yhdessä. Pohjois-Poh-

janmaan sairaanhoitopiiri yliopistolli-

sena piirinä palvelee puolta Suomea. 

Sairaanhoidon palvelut ovat täällä lä-

hellä ja kaukana. Kuinka luottamus-

henkilöt onnistuvat näkemään kehittä-

misen niin, että palvelurakenne muut-

tuu laadun sekä turvallisuuden säilyt-

tävästi ja palvelutarpeen muutoksiin 

mukautuvasti?

Pohjois-Suomen OYS-ervan yhteis-

työ on ollut sujuvaa ja yhteistyötä on 

tehty ymmärtäen laajan alueen yhtei-

set tarpeet. Hallituspöydän ympäril-

lä vuodesta 2007 istuneena olen voi-

nut seurata erityisvastuualueemme 

toimintaa ”läheltä”. Valtioneuvoston 

asetus erikoissairaanhoidon työnjaos-

ta ja eräiden tehtävien keskittämises-

tä on aiheuttanut kipuilua. Asukaspoh-

jan pienuus aiheuttaa väistämättä suu-

ria paineita keskittää palveluita. Miten 

lähellä olleet palvelut turvataan? Kuin-

ka kaukana palvelut voivat olla, jotta 

ne ovat turvallisesti saatavissa?

Oulun yliopistollisen sairaalan eri-

tyisvastuualueelle suunnitteilla oleva 

osuuskunta neljän maakunnan palve-

luiden järjestämiseksi ja turvaamisek-

si on askel oikeaan suuntaan. Yhteis-

työtä edelleen tiivistämällä voidaan 

saavuttaa tilanne, jossa pienet sairaan-

hoitopiirit ja niiden keskussairaalat 

voivat jatkaa alueidensa terveyspalve-

luiden tarjoajina muuttuvassa tilan-

teessa. 

Kaikki ei säily ennallaan. Kaiken ei 

tarvitse myöskään muuttua. Sairaan-

hoitopiirimme johtaja Ilkka Luoman

valtuuston kokouksessa syyskuussa

valtuutetuille esittelemällä osuuskun-

tamallilla voidaan vastata sekä vaa-

dittaviin asetuksen muutoksiin että

maakuntien palveluiden turvaami-

seen. Itse näen sen myös luottamuk-

sen säilyttämisen kannalta merkittä-

vänä asiana.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

valtuusto on päättänyt kokouksessaan 

24.9.2018 myydä Oulun Medikiinteis-

töt Oy:n koko osakekannan ja Sairaa-

larinteen maa-alueet. Kauppa tukee 

sairaanhoitopiirin strategiaa luopua 

ydintoiminnan kannalta tarpeettomis-

ta kiinteistöistä. Koska Oulun kaupun-

gissa on jo pitkään ollut toimiva vuok-

ra-asuntomarkkina, omistuksella ei ole 

enää strategista merkitystä PPSHP:lle. 

Oulun Medikiinteistöt Oy jatkaa asun-

tojen vuokraustoimintaa. Nykyisten 

asukkaiden vuokrasopimukset ovat 

voimassa entisin ehdoin, eikä asuk-

kailta edellytetä toimenpiteitä. Myös 

Sairaalarinteellä sijaitseva potilasko-

ti jatkaa toimintaansa.

Oulun Medikiinteistöjen asunnot 

ovat olleet lähellä sairaalaa. Muuttu-

vassa maailmassa strategiamme mu-

kaisesti osakekauppa on päätetty teh-

dä. Uudella omistajalla on varmasti ha-

lu kehittää toimintoja, jotka eivät ole 

sairaanhoitopiirin ydintoimintaa. Yksi 

aikakausi siis päättyy. Uusi alkaa.

Kalajokilaaksossa on saatu nauttia 

tänä syksynä poikkeuksellisen kau-

niista ja värikkäästä ruskasta. Rus-

kan vaihtuessa pakkasiin on hyvä jää-

dä odottamaan monien uudistusten 

etenemistä.

roksessa tiivistää yhteistyötä niin, että 

pysymme monimutkaistuvan hoidon 

tahdissa eikä esimerkiksi osaamisva-

jetta pääse syntymään.”

Syöpäkeskuksen tehtävänä on löy-

tää parhaat käytännöt, joiden avul-

la jokainen yksittäinen syöpää hoita-

va lääkäri saa tukea työhönsä. ”Mei-

dän on saatava uudet, hyvät menetel-

mät käyttöön, mutta priorisoitava nii-

tä niin, että kalliita hoitoja ja lääkkeitä 

voidaan ottaa käyttöön järkevästi re-

surssit huomioiden.”

Mitään pikaisia muutoksia ei ole lu-

vassa, vaan syövän hoitoa kehitetään 

pitkäjänteisesti tiivistämällä yhteis-

työtä. ”Nyt on turha kantaa huolta esi-

merkiksi siitä, että toiminta keskitet-

täisiin yliopistosairaalaan, vaan vuoro-

vaikutus ervan sairaaloiden kanssa jat-

kuu. Tulevaisuudesta emme vielä tie-

dä.”

Tutkimus ja hoito lähemmäs
Jussi Koivunen korostaa, että keskuk-

sen tehtävänä on tukea paikallista tut-

kimusta niin, että hoito ja kliininen 

tutkimus saadaan lähemmäs toisiaan. 

”Verkostoitumisen lisäksi toivom-

me, että saamme luotua valtakunnal-

lisen tutkimusrekisterin. Näin poti-

laita voitaisiin ohjata yksiköihin, jois-

sa on heidän yksilöllisiä tarpeitaan 

palvelevia tutkimuksellisia hoitoja.”

Tutkimusta on tarkoitus lisätä niin, 

että esimerkiksi pohjoisessa tehtävä 

syöpätutkimus ja menetelmien kehit-

täminen tukisivat vaikkapa uusien hoi-

tomuotojen arviointia. 

Syöpäkeskus on toiminut epäviralli-

sesti jo vuoden verran ja kehityspro-

jekteja on jo työn alla. Oulussa tutki-

taan keuhkosyöpien ja lymfooman ke-

hittymistä ja hoitoa sekä kehitetään 

sähköisiä potilasseurantajärjestelmiä. 

Myös syöpäkeskuksen ja tutkimusta 

palvelevan Biopankki Borealiksen vä-

linen yhteistyö on aloitettu.

Yksi viidestä keskuksesta
Pohjoinen syöpäkeskus on yksi viides-

tä kansallisen Syöpäkeskuksen alu-

 On entistä tärkeämpää 
arvioida, mitkä hoidot ovat 
oikeita ja ymmärtää, mikä 
sopii potilaalle parhaiten.

eellisista organisaatioista. Valtakun-

nallisen keskuksen koordinointivas-

tuu siirtynee HUS:iin vuodenvaihtee-

seen mennessä. Kansallista työtä joh-

taa siihen asti ohjausryhmä ja projek-

tiryhmä.

Kansallisen syöpäkeskuksen perus-

tamisesta alettiin keskustella Suomen 

Syöpäinstituutin säätiön aloitteesta

kymmenen vuotta sitten. Jo tuolloin 

nähtiin, että syövän hoito muuttuu 

vaativampaan suuntaan ja samalla 

kustannukset kasvavat. 

Pohjoisen syöpäkeskuksen omista-

jina ovat PPSHP, Oulun yliopisto, Län-

si-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayh-

tymä, Soite, Lapin sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä sekä Kainuun sosiaali- 

ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Jussi Koivunen luotsaa 
Pohjoisen syöpäkeskusta.

OYS:ssa syöpätautien 
hoitotyötä tekevät 
muiden muassa 
Eeva Rahko (vas.), 
Heini Turunen ja 
Mikael Nyberg.
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Uudessa juttusarjassa potilaat tai läheiset
kertovat kokemuksistaan sairaalassa. Hyvässä

hoidossa

Lääkkeet 
auttoivat 
Moonaa
Lasten syöpäosastolla ei voivotella, vaan siellä 
nauretaan paljon. Hoitajien iloisuus ja mahtava äitiporukka 
kantavat eteenpäin, sanoo Moonan äiti Mari Konttila.

Moona, 5, pukee ripeästi pitkikset 

ja toivoo valokuvaan päähänsä 

tuubipipon, vaikka hänellä on tuuheat 

lyhyet hiuksetkin. Valokuvaa varten 

hän ottaa poseerausasennon kuin van-

ha tekijä, vaikka ei äitinsä Mari Kont-

tilan mukaan ole paljon poseerannut. 

Kovin kauas sairaalavuoteeltaan 

Moona ei pääse, sillä keskuslaskimo-

katetrin kautta hän saa parhaillaan let-

kulla metotreksaattia. Akuuttia leuke-

miaa sairastavalla lapsella on käynnis-

sä viimeinen hoitojakso, sillä lääkkeet 

ovat purreet hyvin ja tauti on selätetty. 

”Minulle on täällä annettu pahoja 

lääkkeitä, mutta ne ovat minun terve-

ydelle hyväksi”, sanavalmis Moona tii-

vistää oma-aloitteisesti. 

OYS:n osasto 51 on vuoden aikana 

tullut Mari Konttilalle ja Moonalle niin 

tutuksi, että sinne tullessa on kuin ko-

tiin saapuisi. Moona viihtyy osastol-

la ja pitää hoitajista. Lähihoitaja Anun 

Moona on ottanut suorastaan kaverik-

seen. 

”Tulee ikävä, kun kohta ei enää näe 

näitä hoitajia, voisin luetella kaikki. En 

tiedä, muistaako kukaan heille antaa 

positiivista palautetta, mutta iso kii-

tos”, Mari Konttila sanoo. 

Hälyttäviä oireita
Syyskuussa 2017 Moona valitti kovaa 

jalkojen särkyä trampoliinilla hyppi-

misen jälkeen, mutta verikokeissa ei 

löytynyt hälyttävää. Pari viikkoa myö-

hemmin tuli uusia oireita: hän ei jaksa-

nut kävellä, ja saunassa häneltä löy-

tyi rinnasta nopeasti ilmestynyt mus-

telma. Myöhään samana iltana hän va-

litti välipalan jälkeen kovaa vatsaki-

pua. Vatsa oli pinkeä ja lämpö alkoi 

nousta. 

”Hälytyskellot soivat ja vein yöllä 

Moonan päivystykseen.”

Vastaanotolla lapsen iholle alkoi il-

mestyä verenpurkaumia. Jo tässä vai-

heessa äiti kyseli lääkäriltä, voiko Moo-

nalla olla leukemia. 

Seuraavana aamuna lääkärit tutkivat 

ultraäänikuvaa hiljaisina. He kertoi-

vat, että maksassa oli etäpesäkkeitä, ja 

maksa ja perna olivat laajentuneet. 

”Korvissa vain suhisi. Soitin miehel-

leni, joka myös tuli töistä paikalle.”

Mari Konttila muistaa olleensa suo-

rastaan helpottunut, kun verikokeiden 

tulosten perusteella osoittautui, ettei 

kyseessä ole maksasyöpä vaan akuut-

ti leukemia. 

”Miehelleni tämä oli shokki, mutta it-

se olin jo aavistanut asiaa. Lääkäri sa-

noi, että olin tuonut lapsen tutkimuk-

siin hyvissä ajoin.”

Suonensisäistä hoitoa
Perhe tuli osastolle 51 jo samana päi-

vänä ja tutkimusten jälkeen hoidot 

aloitettiin. Moona on saanut suonen-

sisäisesti ja suun kautta sytostaatteja 

sekä lisäksi 8 viikon välein metotrek-

saattihoitoa suoneen ja selkäytimen 

kautta. Lapsi oli hoitojen aikana väsy-

nyt. Hiukset ja ripset lähtivät ja käve-

lykyky meni, mutta nämä ovat palau-

tuneet. Mari Konttila sanoo itse pysy-

neensä ihmeenkin vahvana ja järjis-

sään kuluneen vuoden.

”Kun tulimme tänne osastolle, ajat-

telin, että täällä ihmiset itkevät, mut-

ta ei. Täällä nauretaan paljon ja vään-

netään vitsiä, ilman huumoria ei jak-

saisi. Hoitajat eivät synkistele eivätkä 

voivottele.”

Syksy 2017 oli taudin huolestutta-

vinta aikaa, sillä Moonalle nousi kor-

kea kuume, oli rajuja tulehduksia ja 

sydämentykytyksiä. Osastolla kului 

viisi viikkoa putkeen. 

Moonan ennuste on kuitenkin ollut 

koko ajan hyvä, ja jo ensimmäisen hoi-

tojakson jälkeen luuydin oli puhdas. 

”Moona sai aivan huippuhoitajat, ja 

omalääkärinä on osaston ylilääkäri.

Hoitajilta sai tosi paljon apua viime 

syksynä, he osasivat antaa tietoa ja ol-

la läsnä. Itsekin olin aktiivinen ja kyse-

lin paljon.”

Samalla osastolla on kymmenkunta 

muuta syöpälasta, joiden äideistä on 

tullut tärkeä tukiverkosto. 

”Kutsumme porukkaa vuonna 2017 

sairastuneiden taistelutovereiksi. Me 

pidetään yhteyttä ja kysellään kuulu-

misia usein, kaikkien hoidot ovat men-

neet hyvin.” 

Osaston 51 ammattilaiset ja tukiver-

kosto auttavat jatkossakin, jos tulee 

kysyttävää. Mari Konttila on itse läh-

dössä vertaistukitoimintaan mukaan 

tukihenkilönä.

”Nyt mietin niin kuin varmaan jokai-

nen äiti, että mitä jos tauti uusiutuu. 

Mutta olen aina ollut stressaaja, ja nyt 

olen ajatellut, etten enää lähde siihen.”
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Moonan lempilelu on Sukka-niminen jänis. 
Moonan äiti Mari Konttila sekä yksi hoitajista,
Jaana Partanen myös kannen kuvassa.
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Kun eturauhassyövän hoito vaatii, turvaudutaan robottiavusteiseen 
eturauhasen poistoleikkaukseen. Parantavan hoidon jälkeen on 
tärkeää kohentaa elämänlaatua kuntoutuksella. 

R adikaaleja eturauhassyövän hoi-

toja eli eturauhasen poistoleikka-

uksia tehdään OYS:ssa vuosittain 120–

140. Toipumisessa ja kuntoutuksessa 

potilasta tukevat urologit ja urote-

rapeutit, joiden kanssa potilas tekee 

työtä virtsan pidätyskyvyn ja erektio-

kyvyn palauttamiseksi.

Seppo Räisänen leikattiin maalis-

kuussa. Tänään hän elää ja jatkaa äs-

kettäin eläköityneen miehen aktiivista 

elämää. ”Nyt on hyvä fiilis. Kaikki pelot 

ovat poissa, ja eläkkeellä olo tuntuu 

siltä, miltä sen kuuluukin tuntua. Nyt 

ehdin harrastaa monenlaista eikä mis-

tään ole tarvinnut luopua syöpäleik-

kauksen ja hoidon jälkeen”, hän sanoo.

Vuoden odotus diagnoosista leik-

kaukseen oli raskas. Räisänen kertoo, 

että ensin tuli pelko syövän mahdol-

lisesta leviämisestä. Sitten alkoi huoli, 

miten eturauhasen poistosta toipuu. 

Leikkauksen jälkeen virtsa karkaa lä-

hes kaikilla vielä kolmen kuukauden 

jälkeen leikkauksesta. 

”Kirurgi Jani Kuisma kertoi ennen

leikkausta riskeistä, Pahaltahan ne 

tuntuivat tilanteessa, jossa olin jää-

mässä eläkkeelle kohtuullisen hyvässä 

kunnossa.”

Lantiopohjan jumppa tärkeää
Räisänen pääsi vaipoista eroon noin 

kolmen kuukauden kuluttua leikkauk-

sesta. ”Lääkäri kertoi minulle, että hän 

oli yrittänyt tehdä ns. hermoja säästä-

vän leikkauksen. Siinä kirurgi onnistui 

erinomaisesti, erektio-ongelmia ei tul-

lut.”

Räisänen kävi uroterapeutilla ennen 

leikkausta ja kerran leikkauksen jäl-

keen. ”Leikkauksen jälkeen tutkittiin, 

miten virtsarakko tyhjenee ja kerrat-

tiin ohjeet lantiopohjan lihasten har-

joittamiseen.”

Räisänen alkoi nopeasti edistää toi-

pumistaan. ”Kun virtsakatetri otet-

tiin pois, lähdin heti liikkeelle. Käve-

lin paljon, koska se auttaa toipumises-

sa. Kipuja ei oikeastaan ollut lainkaan, 

ei myöskään verenvuotoa leikkauksen 

jälkeen.”

Lantiopohjan lihastreenin hän koki 

hankalaksi, mutta tulokselliseksi. ”Al-

ku oli vaikeaa, mutta alkoi kuitenkin 

sujua. Tässä treenissä on helppoa se, 

että lantiopohjan lihaksia voi treena-

ta missä ja milloin vain. Ja varmasti on 

sen ansiota, että sain virtsankarkailun 

nopeasti haltuun.”

Tukea ja motivointia
Joskus virtsankarkailu jatkuu huoli-

matta jumpasta. Silloin lääkäri ohjaa 

potilaan uroterapeutille, jotta lantio-

pohjajumppaa voidaan tehostaa ja tar-

kistaa, että potilas tekee jumpan tekni-

sesti oikein.  

Eturauhasen poistoleikkaus on iso 

miehisyyteen vaikuttava asia. Vaikka 

riskeistä kerrotaan ennen leikkausta, 

monelle miehelle haitat tulevat silti yl-

lätyksenä. 

”Henkinen tuki, motivointi itsehoi-

toon ja rinnalla kulkeminen vakavan 

sairauden kohtaamisessa ovat tärkei-

tä elementtejä hyvän leikkaustuloksen 

rinnalla”, sairaanhoitaja, uroterapeut-

ti Tuula Kesälahti urologian polikli-

nikalta toteaa.

Lantiopohjajumppa ohjataan jokai-

selle potilaalle ennen leikkausta suul-

lisesti ja kirjallisesti. Leikkauksen jäl-

keen, katetrin poiston yhteydessä 

jumppatekniikkaa kerrataan. Lisäk-

si uroterapeutti kartoittaa puhelimit-

se noin kuukauden kuluttua leikkauk-

sesta potilaan toipumista. 

Uroterapeutilla 
käy jokainen 
eturauhasen 

poistoleikkauksen 
läpikäynyt potilas.

Seppo Räisänen toteaa 
saaneensa hyvin tukea 
eturauhasen poistoleik-
kauksesta kuntoutumi-
seen. Oma aktiivisuus 
edisti toipumista.
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Tukea 
elämänlaadun 
parantamiseen

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Eturauhassyöpä on 
miesten yleisin syöpä.

Suomessa sairastuu 
vuosittain noin 5 000 
miestä. 

Korkeat PSA-arvot 
tai niiden nopea 
suureneminen viittaa-
vat syöpään. PSA eli 
prostataspesifinen 
antigeeni on valkuais-
aine, jota erittyy vain 
eturauhaskudoksesta.

Sairastuneista yli 90 
prosenttia on elossa 
5 vuoden kuluttua 
diagnoosista.

Paikallisella syövällä 
ei ole mitään ominaisia 
oireita. Levinneen etu-
rauhassyövän tyyppi-
oire on alaselkäkipu.

Virtsaamisvaivat voivat 
olla oire, mutta usein 
ne liittyvät eturauhasen 
hyvänlaatuiseen liika-
kasvuun, joka yleistyy 
ikääntymisen myötä.

Lähde: Duodecim, 
terveyskirjasto
 

Miesten 
yleisin 
syöpä

Tuula Kesälahti käyttää EMG-laitetta 
ja siihen kuuluvia pelejä apuvälineenä 
lantiopohjan lihastreenin ohjauksessa. 
Kun ruusu supistuu, kuntoutuja tietää 
tehneensä jumpan oikein ja oikeilla 
lihaksilla.

”Jos virtsa karkaa yhä kovasti ja po-

tilas on epävarma jumpan suhteen, 

varataan hänelle aikaistettu kontrolli 

uroterapeutille.”

EMG ja peli apuvälineenä
EMG-laite on oiva apuväline hoitajal-

le ohjauksen laadun parantamisessa. 

Laitteen avulla potilas oppii tunnista-

maan lihakset, joita vahvistamalla virt-

sankarkailusta pääsee eroon tai se vä-

henee merkittävästi.

”EMG-laite on myös visuaalinen. So-

velluksessa on erilaisia pelejä, joiden 

avulla potilas näkee, milloin tekee har-

joituksen oikein. Usein jumppa teh-

dään väärällä tekniikalla, eikä mikään 

ei ole turhauttavampaa kuin tehdä te-

hotonta jumppaa, joka ei virtsankar-

kailua poista.”

Jos jumpasta ei ole hyötyä, joudu-

taan arvioimaan myös kirurgisia hoito-

ja, kuten nauha- tai proteesileikkauk-

sia, karkailun vähentämiseksi. ”Hyvä, 

tavoitteellinen ja laadukas lantionpoh-

jajumpan ohjaus voi kuitenkin vähen-

tää näitä leikkauksia”, Kesälahti sanoo.

Erektiota pitää harjoitella
Kun eturauhanen poistetaan, erektio-

häiriö tulee yleensä kaikille potilaille 

jonkinasteisena. Kuntoutukseen kuu-

luu olennaisena osana kuntoutus- ja 

hoitoinformaation jakaminen erektio-

häiriöstä. Ongelmaa hoidetaan lääk-

keillä ja pistohoidoilla. Lääkkeettö-

miä hoitoja ovat erilaiset apuvälineet 

kuten penisrenkaat tai erektiopum-

put. Poliklinikalla potilaita ohjataan 

seksuaalineuvojan tai seksuaalitera-

peutin vastaanotolle.

”Erektioita pitää uskaltaa alkaa har-

joitella potilaan oman toipumisen tah-

dissa. Tärkeää on, ettei potilas ei jää 

pulman kanssa yksin. Potilaan koko-

naisvaltainen tukeminen sairauden 

eri vaiheissa takaa hyvän lopputulok-

sen ja mahdollistaa asiakkaan paluun 

omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan.”

Taitojen ylläpitoa 
ja oppimista
Kliinisten taitojen keskus, Knoppi, tarjoaa henkilöstölle 
mahdollisuuden ylläpitää ja päivittää osaamistaan sekä kehittyä työssään. 

OYS TestLabin läheisyydessä sijait-

sevassa Kliinisten taitojen kes-

kuksessa toiminta hyrähti täyspainoi-

sesti käyntiin alkusyksystä. Keskuk-

sella on kaksi pääkäyttäjäryhmää: sai-

raanhoitopiirin henkilöstö ja lääketie-

teen opiskelijat.

Hoitotyössä on aina opittu tekemäl-

lä. Erilaisia simulaatiokoulutuksia jär-

jestetään paljon, ja vuokratilojakin on 

käytettävissä muun muassa ammatti-

korkeakoululla. ”Omat tilat sairaalan 

yhteydessä helpottavat koulutusten 

järjestämistä, säästävät kustannuksia 

ja ennen kaikkea työntekijät pääsevät 

niihin helpommin”, toteaa suunnitteli-

ja, yksikön päällikkö Ari Huttu.

Koulutus- ja kokoustilojen tarpees-

ta lähtenyt keskuksen suunnittelu al-

koi vuosia sitten. Nyt tilat alkavat ol-

la täysipainoisemmin käytössä. Palau-

te tiloista on ollut pääsääntöisesti po-

sitiivista.

”Muun muassa lastentautien puolel-

ta on ollut henkilöstöä järjestämässä 

elvytyskoulutuksia, ja palaute on ollut 

hyvää. Kalusteet ovat liikuteltavia, jo-

ten tilat ovat muokattavissa oppimisti-

lanteiden mukaisiksi. Keskuksessa voi 

järjestää myös kokouksia”, Huttu ker-

too.

Simulaatioista on moneksi
Kliinisten taitojen keskuksessa järjes-

tetään tällä hetkellä eniten elvytys- ja 

simulaatioharjoituksia. Simulaatioita 

voidaan hyödyntää moneen eri asiaan. 

Todellisuutta jäljittelevällä koulutus-

mallilla voidaan erinomaisesti harjoi-

tella vaikkapa johtamista, opiskelija-

ohjausta, palautekeskusteluja jne. 

”Olen itse joskus osallistunut koulu-

tukseen, jossa simuloitiin vanhuksen 

ja tämän omaisen kohtaamista hoito-

neuvottelussa.”

Simulaatiotiloissa on kamerat ja 

mikrofonit ja tehtävää ohjataan stu-

dion ohjaamosta. Toisessa tilassa on 

vertaisryhmä, joka seuraa harjoitusta 

paikalla. 

”Suurin anti saadaan harjoituksen 

jälkeen, kun tehtävä puretaan ryhmäs-

sä ja annetaan palautetta onnistumi-

sista ja kehittämiskohteista.”

Huttu korostaa, että simulaatiois-

sa tärkeintä on luottamuksellisuus. Se 

on turvallinen paikka tehdä virheitä ja 

oppia niistä. Myös vertaisryhmän kes-

kustelut ovat luottamuksellisia. ”Jo nyt 

olemme huomanneet, miten merkittä-

Jatkuu seuraavalla sivulla

TE
K

S
TI

 H
A

N
N

E
LE

 L
A

M
U

SU
O

 K
U

VA
 P

E
K

K
A

 H
U

O
VI

N
E

N

Lääketieteen opiskelijat voivat harjoitella 
keskuksessa käytännön taitoja.
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Näkö-
kulma

Pauli Harju 

Maakuntajohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rimakauhua 
ja ratkaisuja

Oulaskankaalla 
yt-neuvottelut
Oulaskankaan sairaalan koko henkilöstöä koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin 17. lokakuuta. 
Yt-menettely koskee enintään 120 henkilöä. 

N euvottelujen taustalla on kor-

keimman hallinto-oikeuden lain-

voimainen päätös lakkauttaa Oulas-

kankaan synnytystoiminta tämän vuo-

den loppuun mennessä sekä toimin-

nalliset ja taloudelliset muutostarpeet 

Oulaskankaan psykiatrisissa palvelu-

rakenteissa.

”Olemme pyytäneet Valviralta, että 

Oulaskankaan synnytystoiminnan laa-

tu ja lainmukaisuus voitaisiin arvioida 

uudelleen kiireellisenä. Toimintaa on 

kehitetty määrätietoisesti jo useam-

man vuoden ajan aina Valviran ensim-

mäisestä päätöksestä lähtien. Hoidon 

laatu Oulaskankaalla on nyt merkittä-

västi parempi”, toteaa PPSHP:n johtaja 

Ilkka Luoma. 

Vuonna 2016 Valvira teki lakkautus-

päätöksen vedoten potilasturvalli-

suusriskeihin. PPSHP valitti hovioi-

keuteen ja sen jälkeen KHO:hon. Vii-

me huhtikuussa korkein hallinto-oi-

keus päätyi asiassa Valviran kannalle 

ja vahvisti synnytysten lopettamisen 

sairaalassa 31.12.2018 mennessä. 

PPSHP on tehnyt merkittäviä paran-

nuksia synnytystoimintaan myös tä-

män vuoden aikana. Sosiaali- ja ter-

veysministeriö antoi 17.7. poikkeus-

luvan jatkamiselle vuoden 2021 lop-

puun.

Valviran uudelleen arvioinnin aika-

taulu on avoin. Jos valvova viranomai-

nen toteaa Oulaskankaan toiminnan 

lain- ja asetuksen mukaiseksi, voidaan 

yhteistoimintamenettelyn tarpeelli-

suus arvioida uudelleen. 

Uusimpana toimenpiteenä Oulaisiin 

avataan kaksipaikkainen tehostetun 

valvonnan yksikkö, joka parantaa po-

tilasturvallisuutta synnytyksissä ja 

leikkauksissa. Myös henkilöstön kou-

lutukseen vastasyntyneiden ja aikuis-

ten tehostetun hoidon osaamisen ja 

valmiuksien parantamiseksi satsataan.

Vs. johtajaylilääkäri Juha Korpe-

lainen kertoo, että Oulaskankaan eri-

koislääkärien ja sairaanhoitajien työn 

tueksi on tehty täydennyskoulutus-

suunnitelma. ”Se pitää sisällään muun 

muassa käytännön perehdytyksen te-

hovalvontahoitoon OYS:ssa. Lisäksi 

henkilöstö työskentelisi jatkossa osan 

vuodesta OYS:ssa.”

Työ jatkuu ja satsauksia tehdään 

myös laitteistoon. Oulaskankaalle on 

hankittu muun muassa ventilaattorei-

ta, monitoreita ja ruiskupumppuja hoi-

don laadun varmistamiseksi. 

Psykiatrian 
palvelut tappiollisia
Oulun eteläisen alueen psykiatrian 

erikoisalan palvelut ovat muuttuneet 

huomattavasti Visalan sairaalan lop-

pumisen myötä. Oulaskankaalle on pe-

rustettu psykiatrian avo-osasto, jonka 

yhteydessä on myös polikliinisiä pal-

veluita. Lisäksi Ylivieskaan perustet-

tiin nuorten tukitalo, joka tarjoaa avo-

palveluita. 

Uusien palvelujen toimintaa, talo-

utta ja henkilöstöresursseja on arvioi-

tu yhteistyössä alueen perustason so-

te-organisaatioiden kanssa. Tarvetta 

palveluiden kehittämiselle ja uudel-

leen muotoilulle on edelleen. 

Yksiköiden taloudellinen tulos on 

tammi-elokuun 2018 tietojen perus-

teella 360 000 euroa tappiollinen. Tä-

mä johtuu toisaalta avo-osaston henki-

löstörakenteesta, joka suunniteltiin to-

teutunutta raskaampaa palvelukoko-

naisuutta varten ja toisaalta arvioitua 

vähäisemmästä avo- ja osastopalvelui-

den kysynnästä. 

Työnantaja pyrkii aktiivisesti etsi-

mään ratkaisuja, joilla vähennetään 

henkilöstölle aiheutuvia seurauksia 

muun muassa sijoittamalla Oulaskan-

kaan henkilöstöä sairaanhoitopiirin 

muihin tehtäviin. Sairaanhoitopiiris-

sä on rekrytointikielto, joka koskee 

tällä hetkellä koko PPSHP:n henkilös-

töä.

vä vaikutus kommunikaation, 

yhteistyön ja johtamisen har-

joittelulla on hätätilanteissa”, 

aiemmin päivystyssairaan-

hoitajana työskennellyt Huttu 

korostaa. 

Kun toiminta vakiintuu, Hut-

tu toivoo, että keskus kehittyi-

si niin, että siellä voidaan ko-

keilla uusia koulutusmalleja

ja -sisältöjä uutta teknologi-

aa hyödyntäen. 

Kandeille kädentaitoja
Henkilöstön ohessa toinen 

keskuksen pääkäyttäjäryhmä

ovat lääketieteen opiskelijat.

Kuluvan lukukauden alusta 

lähtien he ovat käyneet oppi-

massa konkreettisia käden-

taitoja. 

”Kandit opiskelevat esimer-

kiksi ompelua, pistoksia, ka-

nyylin laittamista, verisuoni-

kirurgiaa ja leikkaussalipu-

keutumista. He tulevat pienis-

sä ryhmissä oppimaan työssä 

tarvittavia tärkeitä asioita.”

Huttu toivoo, että pitkällä 

aikajänteellä keskus yhdis-

täisi lääketieteen opiskeli-

jat ja hoitoalan opiskelijat he-

ti ensimmäisenä kouluvuon-

na. ”Näin opiskelijat oppisivat 

heti alussa yhteistyötä ja mo-

niammatillisuuden mallit tu-

lisivat tutuksi jo ennen kuin 

valmistuvat ammatteihinsa. 

Silloin yhteistyötä ei tarvitsisi 

alkaa opetella vasta työssä.”

Keskuksen omistavat sai-

raanhoitopiiri ja Oulun yli-

opiston lääketieteellinen tie-

dekunta.

S euraamme pitkään jatkunutta
ja nyt huippunsa saavuttavaa 
draaman kaarta maakuntauu-

distuksen toteuttamisesta. Eduskun-
nassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan 
oven takana esitetään todellista jän-
nitysnäytelmää.

Maakuntahallinnon mahdollisuus 
on ollut perustuslaissamme itsenäis-
tymistä lähtien. Hallitusten pyrkimyk-
set sosiaali- ja terveydenhuollon on-
gelmien ratkaisuun 2000-luvulla johti-
vat perustuslain tulkinnassa siihen, et-
tä käytettäväksi jäi itsehallinnollisten 
maakuntien varaan rakentuva sote. 
Muut esitetyt vaihtoehdot eivät täyttä-
neet kansalaisten itsehallinnon ja de-
mokraattisten oikeuksien vaatimusta. 
Tätä tosiasiaa eduskunta on nyt su-
latellut puolentoista vuoden ajan kä-
sitellessään hallituksen esitystä maa-
kuntahallinnosta.

Kansallisen parlamentarismitulkin-
nan myötä olemme siirtyneet aikaan, 
jossa poliittisten puolueiden välisiä 
hallitusohjelmia on alettu soveltaa 
hallinnossa jo ennen niihin sisältyvien 
lainsäädäntömuutosten valmistumis-
ta. Tähän kiireen ja jatkumon yhdis-
telmään perustuen olemme käynnistä-

neet maakuntauudistuksen alueellisen 
valmistelun jo kaksi vuotta sitten. Tätä 
aikaisemmin aloitettu POPSTER-hanke 
selvitti Pohjois-Pohjanmaan palvelui-
den tilannetta ansiokkaasti. 

Valmistelutyöhömme on osallistu-
nut suuri joukko osaavia ammattilai-
sia. Vastuu- ja muiden valmistelijoi-
den joukossa Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin työntekijöiden panos 
on ollut ratkaisevan arvokasta. Alueel-
linen valmistelu uudistuksen tavoit-
teiden toteuttamiseksi on pitkällä ja 
maakuntavalmius erityisen hyvä. Si-
muloinnit ja markkinaselvitykset var-
mistavat suunnitelmien realistisuu-
den. Olemme löytäneet yhteisen teke-
misen otteen valmistelijoiden ja poliit-
tisten päättäjien kesken. Meistä tämä 
uudistus ei tule jäämään kiinni.

Erikoissairaanhoidon vaatimaa ke-
hitystä on viety eteenpäin uusin pal-
velutuotantoa ohjaavin välinein rin-
nan maakuntauudistuksen kanssa. 
Roolimme Pohjois-Suomen terveyden-
huollon erityisosaamisen tuottajana ja 
varmistajana korostuu. Alueellisen yh-
teisen tahtotilan muodostuminen ja 
siitä seuraava toiminnallinen työnja-
ko vaatii lujemman luottamuksen ra-
kentamista. Toisten tarpeiden ymmär-

täminen ja yhteinen realiteettien taju 
vievät osaajapoolien muodostamis-
ta vauhdilla eteenpäin. Tulevaisuuden 
sairaalan hartiat ja turva yltävät koko 
pohjoiseen Suomeen. Puolen Suomen 
joukkueen yhteispelille on tilausta. 

Suurimpien sairaanhoitopiirien ak-
tivoituminen terveydenhuollon mark-
kinoilla ja liittoumat yksityisten toi-
mijoiden kanssa ovat hämmentäneet 
enemmän kuin rakentaneet luotta-
musta. Julkisen toimijan perustehtä-
vänä on edelleen kansalaisten tarpeis-
ta lähtevä tasavertainen palveluiden 
turvaaminen tehokkaasti yhteisin ve-
rovaroin. Tämänkin kehityksen vuoksi 
puolen Suomen yhteistyö tarvitsee tii-
vistämistä.  

Pohjois-Pohjanmaana olemme uu-
distamassa sosiaali- ja terveydenhuol-
toa maakuntapohjaiseksi. Tässä työs-
sä monet täällä kehitetyt toimintatavat 
ovat esimerkkeinä koko Suomelle. Ak-
tiivisuutemme sisältöjen tuottamises-
sa koko uudistukselle on ollut häkel-
lyttävän laajaa. Hartain toiveemme on, 
että eduskunnan draama saisi onnelli-
sen lopun eikä siitä muodostuisi jul-
kisen terveydenhuollon tragediaa tai 
suomalaisen demokratian farssia.

Knoppi on ommel, 
mutta myös osin 
monimerkityksellinen 
sana pienelle tiedolle. 
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Nukkeja lasten parhaaksi
Valtaosin oysilaisista koostuvan UNICEFin Oulun 
vapaaehtoisten nukkeryhmä tekee hyvää maailman lapsille. 

Nukketalkoissa riittää iloista 

mieltä ja keskittyneen työnteon

välissä ehditään rupatella myös kuu-

lumiset. Lahjoituksina saadut kankaat 

ja langat muuntuvat nukeiksi, joiden

myyntityöstä hyötyvät lapset. Oysi-

laisten ryhmässä syntyy koko ajan 

enemmän tilaustöitä eläkeläis-, syn-

tymäpäivä- ja läksiäisnukeiksi saajan 

ammattia tai harrastusta ilmentäen.

”Viime vuonna saimme nukkemyyn-

nistä 3 000 euroa. Tänä vuonna olem-

me tehneet toukokuuhun mennessä 

30 nukkea”, kertoo nukkevastaava 

Seija Junnonaho.

Parin viikon välein kokoontuvassa 

Nukkeryhmässä on kymmenkunta si-

toutunutta aktiivia. Lisäksi on heitä, 

jotka käyvät harvemmin ja uusia te-

kijöitä on tullut koko ajan lisää. ”Suu-

rin työ tehdään kotona, eihän tapaa-

miset tähän harrastukseen riitä”, nau-

rahtaa Salme Juntunen.

Jokainen nukentekijä on mukana 

halustaan auttaa lapsia, mutta monia 

muitakin syitä löytyy. ”Tähän voi osal-

listua silloin kun ehtii ja itselleen omi-

naisella tavalla”, sanoo Pirkko Rauti-

ola. ”Mukavassa seurassa saa toteut-

taa käsityötaitojaan”, jatkaa Ritva 

Käpylä.

Riitta Risto kuvitteli ryhmään liit-

tyessään pääsevänsä eroon kotiin 

kertyneistä kankaista ja langoista, 

mutta toisin kävi. ”Nyt niitä on entis-

tä enemmän.” 

Salme Juntunen täyttää nuken var-

taloa, koska ei kuulemma muuta osaa,

mutta muut nimeävät hänet myynti-

tykiksi, joka on aina valmis hoitamaan 

myyjäisvastuita. 

”Keniassa graduaineistoaan koon-

nut tyttäreni houkutteli minut liitty-

mään Oulun ryhmään. Hurahdin heti 

ja aloimme lämmitellä hiipunutta toi-

mintaa uudelleen kolme vuotta sit-

ten”, kertoo Seija Junnonaho.

Iso apu lapsille
UNICEF määrittelee nuken hinnaksi 

20 euroa, mutta Oulun naisten käden-

jälki on niin hyvää, että minimihinta 

on 25 euroa. Tarvikkeet saadaan lah-

joituksina ystäviltä, sukulaisilta, tutuil-

ta. Ja jos jotain tarvitaan, omaa kukka-

roa raotetaan. 

Yhden nuken hinnalla saadaan lap-

sille rokote kuutta tappavaa tautia 

vastaan, koulutusta ja elintärkeitä tar-

vikkeita. ”Apu menee perille tavarana, 

ei rahana, sekin on mielekäs syy olla 

tässä mukana tai ostaa nukkeja”, Pirk-

ko Rautiola muistuttaa.

Nukkeryhmäläiset osallistuvat vuo-

sittain muutamiin myyjäisiin, joissa 

myydään myös kangaskasseja, pyyh-

keitä ja muita käsitöitä. Elokuussa nu-

ket olivat esillä pääkirjaston näytte-

lyssä. ”Oulu sai lapsiystävällisen kau-

pungin tunnustuksen, joten olisi mu-

kavaa, jos voisimme viritellä enem-

mänkin yhteistyötä kaupungin kans-

sa”, Seija Junnonaho toivoo.

Nukkeryhmään sopii, vaikkei voisi 

sitoutuakaan niin tiiviisti kuin ydin-

joukko. Pari tuntia silloin tällöin riit-

tää ja tekemistä UNICEFin vapaaehtoi-

silla on sellaisillekin, joille ompelemi-

nen ei ole niin tuttua.

Uutisia
lyhyesti

Tärkeää oppia 
mikrobiologiasta 

K liinistä työtä tekevälle lääkärille 

tekee hyvää nähdä myös labora-

torion prosesseja, vaikka itse ei kliini-

seen kemiaan tai mikrobiologiaan eri-

koistuisikaan, sanoo lääketieteen opis-

kelija Marian Sarala. Hän ja Tuomas 

Kähkönen olivat Nordlabissa amanu-

ensseina viime heinäkuun. 

Jakson aikana he tekivät laboratori-

otöitä ja kiersivät laboratorion eri huo-

neissa auttamassa ja tutustumassa 

näytteiden kasvatukseen sekä analy-

sointiin. 

”Mikrobiologian kurssin opit kaipa-

sivat kertausta. Toivoin saavani osaa-

mispohjaa antibiootteihin neljännen 

vuoden infektiotautien kurssia varten”, 

kertoo Kähkönen syistä Nordlabiin ha-

keutumiselleen.

Kummankin vaikutelma kuukauden 

jaksosta on myönteinen. Tuomas Käh-

könen sanoo, että ennakko-odotukset 

ylittyivät, ja mikrobiologiasta voisi ol-

la jopa erikoistumisalaksi. 

”Mikrobiologia nosti sijoitustaan lis-

talla tämän amanuensuurin myötä.”

Sarala luonnehtii jaksoa Nordlabissa 

tavattoman motivoivaksi.

”Päästiin katsomaan kaikkea: virus-

puoli, serologia, sienet – kaikki ihan 

älyttömän mielenkiintoista. Henkilö-

kunta oli avuliasta ja jaksoi opastaa 

ja vastata kysymyksiin, mikä teki kuu-

kaudesta vielä entistäkin mukavam-

man.”

Kummankin mielestä on kiinnosta-

vaa nähdä, mitä näytteelle tapahtuu 

näytteenoton ja laboratoriovastauksen 

välillä. Laboratoriotutkimuksen kes-

to ja prosessit avautuivat uudella ta-

valla, bakteereita ei voi komentaa kas-

vamaan, vaan tuloksen saamisessa voi 

kestää kauankin.

”Viljelimme tiettyjä näytteitä, kuten 

virtsa- ja ulostenäytteitä. Ensimmäiset 

kaksi viikkoa oli tutustumista tähän 

puoleen ja viimeiset kaksi katsottiin 

maljoja, joihin viljelyjä tehtiin – miten 

näytteessä kasvaa minkäkinlaista bak-

teeria”, Marian Sarala kertoo. 

Täytä lähete kunnolla
Marian Saralan mielestä Nordlabissa 

vietetty kuukausi opetti konkreettises-

ti, miten tärkeää lääkärin on täyttää la-

boratoriolähete kunnolla. Näitä asioi-

ta käydään mikrobiologian kurssilla-

kin läpi, mutta vasta käytäntö osoit-

ti, mitä tarkoittaa, jos lähetettä ei teh-

dä oikein. 

”Tämä oli koko kuukauden paras-

ta antia, jota suosittelen kaikille lääkä-

reille. Muutaman kerran tuli niin huo-

nosti tehty lähete, että jouduttiin poh-

timaan mitä tälle pitäisi tehdä. Pahim-

massa tapauksessa joutuu heittämään 

näytteen pois, kun sille ei voi tehdä 

mitään. Lääkärin, potilaan ja laborato-

rion aikaa menee hukkaan.”

Ylilääkäri Sohvi Hörkkö Nordlabis-

ta sanoo, että amanuensuurit ovat ol-

leet viime aikoina varsin suosittuja. 

Viime kesänä amanuensseja oli yh-

teensä neljä, ja myös joulun aikaan 

opiskelijoita otetaan kahden viikon 

jaksoille. Hän on tyytyväinen siihen, 

miten innostuneita ja motivoituneita 

opiskelijat ovat olleet.

Amanuenssiksi pääsee, kun lääketie-

teellisen mikrobiologian kurssi on hy-

väksytysti suoritettu, yleensä aikaisin-

taan toisen opiskeluvuoden jälkeen. 

Kuukauden jakson päätteeksi kukin 

opiskelija valmistaa yhdestä aihees-

ta esitelmän, joka etäyhteyden kautta 

näytetään koko Nordlabin henkilökun-

nalle. Marian Saralan aiheena oli liste-

ria. 

”Ensin ajattelin, että henkilökunta-

han osaa nämä asiat varmasti paljon 

paremmin kuin minä. Mutta ymmär-

sin, että hallittavia asioita on paljon ei-

kä listeriakaan joka päivä tule vastaan, 

asioita on hyvä kerrata.”
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Marian Sarala ja Tuomas Kähkönen 
opiskelevat lääketiedettä neljättä 
vuotta. Amanuensuuri laboratoriossa 
lisäsi kummankin mielenkiintoa 
mikrobiologiaa kohtaan.  

Pirkko Rautiola (vas.), Ritva Käpylä, 
Riitta Risto, Salme Juntunen ja Seija 
Junnonaho kuuluvat UNICEF Oulun 
nukkeryhmään. 

KUVA TIINA MÄKI



2726 Pohjanpiiri 5/2018  | |  Pohjanpiiri 5/2018 

Juha Honkakoski

pääluottamusmies TEHY PPSHP

Luottamusmies, 
mitä ja ketä varten?

Olen onnistunut hyvin 
yhdistämään vuo-
denvaihteessa alka-

neen työni OYS:ssa Suomen 
kelkkajääkiekon maajouk-
kuevalmentajan tehtäviin. 
Kun on ikänsä pystylätkää 
pelannut, ei siitä poiskaan 
kasva. Nyt saan toteuttaa 
kiekkoa erilaisesta näkökul-
masta valmentajana. Tämä 
tehtävä antaa virtaa myös 
työhön. 

Kun on leirillä koko vii-
konlopun lätkän parissa ja 
siitä kahdeksan tuntia jääl-
lä perjantaista sunnuntai-
hin, palaa töihin maanan-
taina ihan uusin ajatuksin 
ja energisenä. Elämässä pi-
tää olla erilaisia projekteja 
menossa, jotta voi tuulet-
taa päätään ihan erilaisissa 
asioissa. Kelkkajääkiekos-
sa me suomalaiset olemme 
pahasti esimerkiksi Ruotsia 
ja Norjaa jäljessä. Kuljem-
me Suomessa pioneereina, 
joten marraskuun MM-ko-
tikisoihin on paljon haas-
tetta voitettavana. Se tuo 
kummasti värinää elämään 
ja intoa myös työhön.”

KUVA PEKKA HUOVINEN

Minua
innostaa

Juttusarjassa työkaverimme 
kertovat inspiraation lähteistään.

ANTTI 
KANGAS

Lääkintävahtimestari, 
PKS-leikkausyksikkö 

Olen toiminut varsin pitkään 

pääluottamusmiehenä sai-

raanhoitopiirissämme. Työn 

mielekkyyttä ovat lisänneet muuttu-

vat tekijät, kuten sote-uudistus, palk-

kausjärjestelmät ja paikalliset sopi-

mukset, joitain esimerkkejä maini-

takseni. Suurin osa vaikuttaa jossain 

vaiheessa yksittäiseenkin palkansaa-

jaan.

Välillä on hyvä pysähtyä mietti-

mään, mikä oikeasti on luottamus-

miehen tehtävä. Pohjamääritelmä tu-

lee työlainsäädännöstä. Suomi on ra-

kentanut työelämän pelisääntöjä kol-

mikantaisesti, niin että lainsäätäjillä, 

pääomalla eli työnantajilla sekä pal-

kansaajilla on edustajat, jotka neuvot-

televat ja sopivat asioista.

Paikallisella tasolla kolmikantaa ei 

varsinaisesti noudateta, koska neuvot-

telutoiminnasta puuttuvat varsinaiset 

lainsäätäjät. Käytännössä asiat hoide-

taan kaksikantaisesti, jolloin työnanta-

jaa edustaa heidän äänivaltaansa käyt-

tävä henkilö. Tämä voi olla yksikköta-

son organisaatiossa esimerkiksi osas-

tonhoitaja. Palkansaajaa edustaa yksit-

täinen palkansaaja tai ryhmä palkan-

saajia. 

Isoissa ja periaatteellisissa asioissa 

kaksikantaisuuden äänivaltaa käyttää 

työnantajan puolelta sairaanhoitopii-

rin hallitus, edustajanaan henkilöstö-

johtaja. Palkansaajia edustaa luotta-

musmies tai pääluottamusmies. Kun-

nallisessa yleisessä virka- ja työehto-

sopimuksessa (KVTES) on määritelty 

myös meidän luottamusmiesten teh-

tävät yksinkertaistettuna. Tehtävänä 

on edustaa sopijajärjestöä paikallises-

ti asioissa, jotka koskevat virka- ja työ-

ehtosopimusta sekä muita yhteisesti 

hyväksyttyjä palvelussuhdetta koske-

via määräyksiä ja sopimuksia. Lisäk-

si tehtävänä on välittää tietoja ja ilmoi-

tuksia sekä vastata työsuojeluvaltuu-

tettujen valinnasta. Tärkeimpänä teh-

tävänä on valvoa työrauhaa. 

Pidän tätä viimeistä tärkeimpänä 

tehtävänä, koska se tarkoittaa sitä, et-

tä valvomme edustamiemme henki-

löiden noudattavan pelisääntöjä. En-

nen kaikkea tehtävänä on valvoa, et-

tä myös työnantaja ja heidän edusta-

jansa noudattavat yhteisesti sovittuja 

asioita.

Oleellinen tehtävä on henkilöstön 

edustajana neuvotella ja sopia paikal-

lisia asioita. Tämä voi tarkoittaa pai-

kallisia työehtosopimuksia, joita ei 

valtakunnan sopimuksissa ole huomi-

oitu, tai yhteistoimintalain mukaisia 

muutostilanteita. Eli puhumme jäsen-

temme äänellä.

Yksi kysymys on tullut urani aikana

jatkuvasti vastaan. Jos keskustellaan 

tai neuvotellaan yksittäisen edusta-

mamme palkansaajan palvelussuh-

teesta, niin kuka edustaa tai tukee 

työnantajan edustajaa? Olemme pyr-

kineet vastaamaan tähän, että edus-

tamme häntä, kenen asiasta puhutaan 

ja yleensä tämä tarkoittaa työoikeudel-

lisesti heikompaa osapuolta. Työnan-

tajan valtaa käyttävän eli esimiehen tai 

johtajan tulee saada askelmerkkinsä 

linjaorganisaatiolta eli ylemmältä joh-

dolta tai henkilöstöhallinnolta.

Nämä eivät estä sitä, ettemmekö

me antaisi vastauksia esimiehille tai 

johtajille, miten meidän mielestä jo-

tain asioita kannattaisi hoitaa. Lisäk-

si olemme luonnollisesti myös esimie-

hen tai johtajan tukena, kun puhutaan 

heidän palvelussuhteeseensa liitty-

västä tilanteesta.

Työtä riittää ja se on hyvä, koska sil-

loin emme pääse sammaloitumaan 

emmekä kyynistymään.

Henkilöstön-
edustajan
mietteitä
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06-30
kevyt 
iltapala

Syö ja voi hyvin

07-08
aamupala

11-12
lounas

14-15
välipala

20-21
iltapala

17-18
päivällinen

14-15
kevyt
aamupala

17-18
päivällinen

20-21
iltapala

03-04
kevyt
välipala

00-01
ateria
töissä

ateriarytmi 
yötyö

Voimaa
työhön

ateriarytmi 
päivätyö

P ainonhallintaryhmäläisten kans-

sa keskustellessaan ravitsemus-

terapeutti Leea Järvi törmää usein sii-

hen, että monelta puuttuu päivästään 

selvä ruokarytmi. Kun tavoittelee it-

selleen terveyttä ja hyvinvointia ravit-

semuksen keinoin, ensimmäinen teh-

tävä on etsiä rytmiä päivittäiseen ate-

riointiinsa.

”Rytmi voi olla yksilöllinenkin, mut-

ta selvät välit aterioiden välillä tulisi 

olla.”

Suomalaiset ravitsemussuositukset 

sekä päivätyötä tekevälle sopiva ate-

riarytmi eli aamupala – lounas – vä-

lipala – päivällinen – iltapala on Leea 

Järven mielestä hyvä lähtökohta hy-

vinvointia edistäville ruokatottumuk-

sille. Työterveyslaitos on luonut yö-

työtä tekeville oman vastaavan mal-

linsa. 

Yötyössäkin tarvitaan säännöllinen 

ateriarytmi, mutta raskaat ateriat voi-

vat väsyttää. Syöminen ei kuitenkaan 

saisi mennä paastoksi tai jatkuvaksi 

naposteluksi yövuorossakaan. 

Leea Järvi kertoo havainneensa, et-

tä laihtumisesta haaveilevien mielis-

sä keventäminen tarkoittaa usein syö-

mättömyyttä. He saattavat yllättyä sii-

tä, miten paljon ruokaa päivän mittaan 

syödään, kun syödään suositusten 

mukaan ja säännöllisellä rytmillä. Sil-

ti olemus kevenee, kun muutoksia elä-

mäntapoihin tehdään hallitusti ja pie-

nin askelin. 

”Jos laihdutat, älä lopeta syömistä. 

Paastoamisesta tulee vain nälänhätä-

reaktio, eli jossain vaiheessa tulee vas-

tareaktio.”

PPSHP:ssa terveyden edistämisen 

koordinaattorina työskentelevän Jär-

ven tehtäviin kuuluu myös pieni sii-

vu ravitsemusterapeutin työtä. Hän 

on mukana muun muassa OYS:n fy-

siatrian poliklinikan järjestämissä TU-

LES-ryhmissä ja lisäksi silloin tällöin 

perusterveydenhuollon painonhalli-

taryhmissä.

Huomio hyvinvointiin
Laihtuminen on saanut Leea Järven 

mielestä aivan liikaa huomiota, kun 

puhutaan ravitsemuksesta. Hänen 

mielestään huomio pitäisi laihtumisen 

sijaan siirtää itsensä hyväksymiseen, 

jaksamiseen ja hyvinvointiin. 

”Virheravitsemuksen siemenet itä-

vät siinä ajatuksessa, että en kelpaa 

sellaisena kuin olen. Vaikka olisi laih-

duttamisen tarvettakin, niin lähtökoh-

ta on huono, jos sen taustalla on kel-

paamattomuuden tunne.”

Jos ihminen on lisäksi stressaantu-

nut ja vuorotyön aiheuttaman unen-

puutteen vuoksi väsynyt, hän kaipaa 

nopeasti energiaa ja ”lohtua” tuottavaa 

ravintoa.

”Väsyneenä ja stressaantuneena ih-

minen tekee asioita, jotka eivät edistä 

terveyttä. Nuorena elimistön kompen-

saatio vielä jotenkin pelaa, mutta iän 

myötä ravitsemuksen, unen ja liikun-

nan tasapainon saavuttamiseksi on 

nähtävä enemmän vaivaa.”

Tietoa kyllä riittää
Leea Järvi toivoo arkirealismia, salli-

vuutta sekä armeliaisuutta ruokapu-

heisiin ja oman syömiskäyttäytymi-

sensä arvioimiseen. Harva meistä jak-

saa aina syödä ohjesäännön mukaan. 

Riittää jos parin viikon jaksolla syö ku-

takuinkin oikeaoppisesti ruokakolmio-

ta ja lautasmallia myötäillen. 

Tiedon puutteesta terveellisten ruo-

katottumusten noudattaminen tai 

noudattamatta jättäminen ei ole kiin-

ni – moni tietää, miten pitäisi syödä, ja 

tietoa on helposti saatavilla. 

”Vaikka olisi ruoan superasiantunti-

ja ja haluaisi tehdä elämäntavoissaan 

muutoksia, niin tieto yksin ei riitä. 

Syömisessä on paljolti kysymys tun-

teista.”

”Virheravitsemuksen 
siemenet itävät siinä 
ajatuksessa, että en 

kelpaa sellaisena 
kuin olen.”
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Työterveyslaitoksen 
malli päivätyötä 
ja yötyötä tekevän 
aikuisen ateriarytmiksi

Selvä ruokarytmi auttaa jaksamaan ja 
voimaan hyvin, teitpä päivä- tai yötyötä.

Yle dokumentoi Elossa 24h -sar-
jaan arjessa tapahtuvia potilaiden 

ja hoitohenkilöstön välisiä inhimilli-
siä kohtaamisia ja hoitotilanteita loka-
kuussa kolmatta kertaa OYS:ssa.

Elossa 24 h -sarjassa kymmenet ku-
vaustiimit seuraavat yhtenä päivän 
yliopistosairaaloiden ja julkisen ter-
veydenhuollon yksiköitä eri puolel-
la Suomea. OYS:ssa kamerat kiersi-
vät päivystyksessä, synnytysosastol-
la sekä vastasyntyneiden teho- ja hoi-
to-osastolla. Lisäksi seurattiin lääkin-
tä- ja pelastushelikopterin, teho-osas-
ton MET-tiimin ja vaativan kuntoutuk-
sen osaston päivää.

Lähihoitaja Jenni Kärsämä osastol-
ta 55 piti kokemusta jännittävänä ja 
mielenkiintoisena.

”Itse aloin rentoutua, kun ́ pääroo-
lissa` ollut puheterapeutti Helena Tö-
rölä oli tilanteessa niin rauhallinen. Ja 
tokihan sekin helpotti, kun tehtiin ka-
meroiden edessä tehtäviä, jotka ar-
keemme kuuluvat.”

Osastolla 55 kuvausten teemana oli 
keskosten syöttäminen. Helena Törölä 
on tuonut syöttämiseen toimintamal-
lin, jossa syöttäminen perustuu vau-
van vihjeisiin. ”Se, että saimme tätä 

Arjen työ 
tallentui 
kameroille

toimintamallia esitellä näin isolle ylei-
sölle, on erittäin tärkeää”, Kärsämä to-
tesi.

Ylen kuvausryhmä sai lähihoitajalta 
kiitosta rennosta ja rauhallisesta ole-
muksestaan. Sekin toi kuvauspäivään 
mukavaa sävyä. ”Olin tyytyväinen päi-
vään ja omaan osaani sivuroolissa”, 
Kärsämä naurahti. ”On mukava, että 
voimme olla mukana ihmisiä kiinnos-
tavassa sarjassa, jossa sairaalamaail-
ma näyttäytyy realistisena arjen kuva-
na.”

OYS on mukana ennen kaikkea sik-
si, että ohjelma on dokumentaarinen. 
Se antaa oikean kuvan katsojille siitä, 
millaista äärettömän arvokasta työtä 
henkilökunta sairaaloiden seinien si-
sällä tekee, sanoi kehitysjohtaja Pasi 
Parkkila.

”Ohjelman kautta avautuu aivan toi-
senlainen maailma sairaaloiden arjes-
ta kuin se kuva, joka useimpien fik-
tiivisten sarjojen kautta välittyy. Se 
kertoo myös kansalaisille joskus var-
sin traagisestikin siitä, mihin meidän 
kaikkien veroeuroja käytetään”, Park-
kila huomautti.

Elossa 24h sarjan uusi tuotantokau-
si alkaa tammikuussa Yle TV1:llä.

Jenni Kärsämä osallistui Elossa 
24h -kuvauksiin osastolla 55.

Medikiinteistöt 
Lapti Groupille
Oulun Medikiinteistöt Oy siirtyi mar-
raskuun alussa Lapti Groupin omis-
tukseen. Yhtiö jatkaa asuntojen 
vuokraustoimintaa omistajanvaih-
doksen jälkeenkin. Nykyisten asuk-
kaiden vuokrasopimukset ovat voi-
massa entisin ehdoin, eikä asukkailta 
edellytetä mitään toimenpiteitä. Sai-
raalarinteellä sijaitseva potilaskoti 
jatkaa myös toimintaansa.  

PPSHP:n kuntayhtymän valtuusto 
myi syyskuussa Medikiinteistöt Oy:n 
koko osakekannan ja Sairaalarin-
teen maa-alueet rakennusalan kon-
serni Lapti Groupille. Kauppa tukee 
sairaanhoitopiirin strategiaa luopua 
ydintoiminnan kannalta tarpeetto-
mista kiinteistöistä. 

Lapti Group aikoo hyödyntää Sai-
raalarinteen käyttämättömän raken-
nusoikeuden ja jatkaa Oulun Medi-
kiinteistöt Oy:n vuokraustoimintaa. 
Tontin rakennusoikeus mahdollistaa 
sille kaavoitettujen kolmen 12-ker-
roksisen asuinkerrostalon rakenta-
misen.

Uutisia
lyhyesti

KUVA TIINA MÄKI
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OYS esittäytyi 
messuilla
K äytännön työ kiinnosti kävijöi-

tä WORK-messuilla Ouluhallissa, 

jossa OYS:n keskusleikkausosasto tar-

josi mahdollisuuden kokeilla toimen-

piteitä kuten haavan ompelua itsekin. 

Kyseisen osaston ympärillä parveili 

runsaasti katselijoita. 

Yleistä kasvatustiedettä opiskeleva 

Sanni Vanhanen kävi leikkausosas-

tolla tutustumassa umpilisäkkeen leik-

kaukseen, vaikka tuumasikin etukä-

teen, ettei leikkausosasto taida olla hä-

nen tuleva työpaikkansa. ”Ehkä sairaa-

lan hallinnon puolella paremminkin”, 

hän mietti.  

”Vähän kokeilin neulakuskia. Mie-

lenkiintoinen osasto, sain paljon tie-

toa”, hän kommentoi anestesiahoitaja 

Mari Niskasen esittelyn jälkeen. 

Keskusleikkausosaston lisäksi sai-

raalahuolto, rekrytointipalvelut, las-

ten teho-osasto, nuorisopsykiatria ja 

kardiologian osasto esittelivät toimin-

taansa messuilla. 

Osanotto on ollut yllättävän vilkasta 

ja kiinnostuneita on käynyt, kertoivat 

röntgenhoitaja Päivi Erkki ja sairaan-

hoitaja Eeva Teränen. Nuorten ja am-

matinvalintaa vasta miettivien lisäksi 

osastolle on pysähtynyt aikuisia, esi-

merkiksi uramuutosta harkitsevia lä-

hihoitajia. ”Ja lisäksi paljon maahan-

muuttajia, jotka opiskelevat parhail-

laan suomea.”

”Ei olla aikaisemmin oltu messu-

osastolla, joten on ollut mielenkiintoi-

Joonas Husa ja Mari Niskanen 
näyttävät Sanni Vanhaselle, 
millaista on työskentely leikkaus-
salissa. WORK-messut pidettiin 
lokakuussa Ouluhallissa.

nen mutta raskas jakso, paljon puhu-

mista.”

Lokakuussa pidetyillä messuilla op-

pilaitokset ja organisaatiot esittelivät 

koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja. 

OYS:n tehtävien monipuolisuutta

kävijöille korosti rekrytoija Merja

Puolanne-Törmälä. Hän näytti pit-

kää listausta eri tehtävänimikkeistä, 

joita sairaalassa on. Hän muistutti 

rekryosaston facebook-sivuilta löy-

tyvistä uravideoista, ja niitä näytet-

tiin myös esittelyosastolla. 

”Moni luulee, että sairaalassa on töi-

tä vain lääkäreille ja sairaanhoitajille, 

mutta tässä listalla on varmaan pari-

sataa erilaista tehtävänimikettä.”

K
U

VA
 A

N
TT

I S
U

IS
TO

LA

Kilometrikisaan osallistui tänä vuon-
na 44 PPSHP:n joukkuetta, ja ne pol-
kivat yhteensä 585 102,6 kilometriä. 
Keskimääräinen yhden joukkueen ki-
lometrimäärä oli 13 297,8 kilometriä. 
Entiseen malliin joukkueet jakautuivat 
piensarjaan (alle 25 henkilöä) ja suur-
sarjaan (yli 25 henkilöä).

Voittajat: Piensarja 1. Nypsyn typsyt,
 2. OYS Kirurgit, 3. OYS Dream Team.
Suursarja: 1. OYS anestesia- ja teho-
hoitolääkärit, 2. OYS kuvantaminen ja 
3. OYS Tehohoitajat.

Suursarjan voittajajoukkue polki 
yhteensä 50 469,3 kilometriä ja pien-
sarjan voittajajoukkue 21 435,5 kilo-
metriä. 

Kilometrikisa 
päättyi

P ohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirin vapaa-aikajaoston, Va-

pari ry:n grafiikkaryhmä päätti tuoda 

töitään esille kaiken kansan ihastelta-

vaksi. Hetken mietinnän jälkeen näyt-

telyn nimeksi päätettiin Unelma tai 

Unelmia. Näin jokainen saattoi osal-

listua näyttelyyn omilla unelmillaan 

ja unelmatöillään. Näyttely koottiin 

Oulun pääkirjaston vitriiniin, jossa ne 

olivat esillä 12.-31.10. Mukaan näytte-

lyyn otettiin yhteensä 36 työtä, yhdel-

tätoista taiteilijalta. Oikeasti voidaan 

heitä kaikkia nimittää taiteilijoiksi, 

sillä sitähän he ovat. Varsinkin töistä 

päätellen, niin korkeatasoisia ne ovat.

Töiden tekeminen vaatii pitkäjän-

nitteistä ja tarkkaa työskentelyä, niin 

kuin työskentely sairaalassa muu-

tenkin. Tämä ei ole hätähousuille oi-

kea paikka harrastaa. Tai ehkä, saat-

taa sittenkin olla. Avaahan se mahdol-

lisuuksia tietynlaiseen hiljentymiseen, 

Unelmista 
taidegrafiikkaa

itsensä kehittämiseen ja ryhmässä toi-

mimiseen.

Grafiikkaryhmässä on leppoinen 

tunnelma ja jokainen auttaa toinen 

toistaan vaikka kukin keskittyy tiiviisti 

omaan työhönsä. Mielipiteitä vaihde-

taan, samoin omia kokemuksia, töiden 

edistyessä. Mukana saattaa olla eläke-

läisiä, sihteereitä, hoitajia ja jopa eri-

koislääkäreitä. Yhteisessä harrastuk-

sessa tittelit unohdetaan kokonaan 

kuten sotilaskodissa, jossa tittelit jä-

tetään kynnykselle. Ehkä joku saat-

taa tietää toisen ammattinimikkeen 

tai työyksikön, mutta se ei ole tärkeää. 

Tärkeää on vain yhteinen tekeminen. 

Kaikki ovat vaparilaisia ja taiteilijoita, 

joilla on yhteinen harrastus.

On ollut kiva seurata grafiikkaryh-

män tekemistä yhden kurssin verran, 

joten tiedän kyllä mistä puhun. Opetta-

jana ryhmässä toimii, osaava ja innos-

tava, kuvataiteilija Marjo Helenius.

Teksti ja kuva Jari Huhtakallio.

Kuvataiteilija Marjo Helenius asettelemassa 
taulua paikoilleen näyttelyyn.

Uutisia
lyhyestiUutisia

lyhyesti
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Tapahtuma-
kalenteri

Kuulolla

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

Kiitokset

Vaikuta hankintoihin, 
anna palautetta 

7.11 KLO 15.30 
Vaparin syyskokous. 
Vaparilaiset tervetuloa!
Paikka: Kiuru-kabinetti

TO 8.11. klo 8.30-12.30
Potilasjärjestöjen ja 
PPSHP:n tapaaminen 2018 
Tilaisuuteen voi osallistua 
Pohjois-Pohjanmaan sairaan
hoitopiirin alueen potilasjär-
jestöjen edustajia ja sairaan-
hoitopiirin hallinnon sekä 
sairaanhoidon henkilöstöä.
Paikka: Kiuru-kabinetti

TI 13.11. KLO 9.00-11.00
Henkilöstöinfo
Paikka: luentosali 10

PE 16.11. KLO 9.00-11.00
Henkilöstöinfo
Paikka: luentosali 10

MA 10.12. klo 9.00
PPSHP:n 
kuntayhtymän 
valtuusto
Paikka: luentosali 10

Sairaanhoitopiirissä koekäytetään tuotteita hankinta-
päätöksiä valmistellessa. Koekäytöistä saatava palau-
te on erittäin tärkeää, koska se ohjaa kilpailutukses-
sa valittavaa sopimustuotteiden valikoimaa. 

Palautteiden asianmukainen dokumentointi on 
oleellista, koska ilman palautteita koekäyttöjen hyö-
ty katoaa ja niiden tuloksia ei pystytä hyödyntämään 
hankintapäätöksissä. Vertailujen yhteydessä tehtä-
viä koekäyttöjä koordinoi hankintapalvelut ja koe-
käytöistä on tärkeää koota kirjallinen palaute, joka lä-
hetetään hankintapalveluihin. 

Koekäyttöjä tehdään kilpailutuksen vertailuvai-
heen lisäksi sopimuskauden lopussa, jolloin hanki-
taan tietoa markkinoilla olevista tuotteista tulevaa 
tarjouspyyntöä varten. Näitä koekäyttöjä sairaalan 
yksiköt voivat tehdä oman tarpeensa mukaan. 

Myrkytystieto-
keskukselle uusi 
numero

Lähetän sydänmelliset kiitokset 
Psykiatrian tulosalueen väelle yhtei-
sistä työvuosista ja yhteistyöstä. Sain 
vuosien aikana olla mukana mones-
sa mielenkiintoisessa työryhmässä. 
Pisimpään työskentelin osasto 72:lla 
ja oikeuspykiatrian tiimissä. Viimeiset 
vuodet kuuluin os. 77:n moniammatilli-
seen loistavaan tiimiin. Läksiäiset olivat 
ikimuistoiset. Kiitos hienoista musiik-
kiesityksistä, puheista, muisteloista, 
lahjoista, kukista ja mukana olosta 
teille kaikille.

Erityiset haluan kiittää vielä Outia, 
Liisaa joukkoineen, Hannua tiimeineen 
ja osaston 77:n Ullaa ja muuta henkilö-
kuntaa. Kiitoksia myös alueen sosiaali-
työntekijöille yhteistyöstä. 

Lähes 40 vuoden aikana, jotka työs-
kentelin ”piirillä” psykiatrinen hoito ja 
tutkimus kehittyi valtavasti. Olen kiitol-
linen siitä, että sain olla siinä mukana.

ULLA HUHTA

Kiitos menneistä vuosista 
kaikille  joiden kanssa olen 
saanut työskennellä. Kiitos 
kun tulitte kakulle ja kahville.

RIITTA 
ALAJOUTSIJÄRVI

Kiitän sydämellisistä tervehdyksistä ja 
kauniista sanoista viimeisenä työpäivä-
näni ja eläkejuhlissani. Kiitos kauniista 
kukista, lahjoista ja huomionosoituksis-
ta! Muistan lämmöllä Syöpätautien ja 
hematologian poliklinikan henkilökuntaa 
ja esimiehiäni, joiden kanssa työt sujuivat 
hyvässä yhteistyössä. Kiitos myös muille 
työkavereille ja yhteistyökumppaneille. 

IRMA KINNUNEN 

Sairaanhoitajana touhuaminen 
viiden vuosikymmenen aikana on 
nyt historiaa. Kiitos kasin väelle 
hauskasta ja rennosta läksiäis-
ilottelusta ja päivystyspolin kirran 
tiimille veret seisauttavasta yllä-
tyksestä, valinnasta kelpo ihmiseksi 
vuonna 2018. Kanssanne on ollut 
hyvä tehdä töitä ja pähkäillä maail-
man menoa. Kiitoksiin yhtyy myös 
isoääninen perheeni, joka viihtyi 
läksiäisissä äärettömän hyvin. 
Iloa työhönne - ja näkemisiin. 

LIISA MANNERMAA 

M ateriaalia, neuvontaa ja järjes-

töesittelyjä tarjoava järjestöpis-

te on kohdannut kasvokkain jo miltei 

1500 asiakasta ja oletettavasti vähin-

tään saman verran on asioinut pisteel-

lämme itsenäisesti. 

Maanantaisin paikalla on järjestö-

tietoon perehtynyt vapaaehtoinen, 

tiistaisin järjestöpisteen neuvonta-

työntekijä ja loppuviikko on varattu 

potilasjärjestöjen esittelyille. Järjestöt 

haluavat tiedottaa sairaalassa toimin-

nastaan ja ovat lähteneet innolla mu-

kaan. Viime vuonna Kaiussa pidettiin 

57 järjestöesittelyä. 

Asiakkaat ovat olleet erityisen kiin-

nostuneita muun muassa muisti-, syö-

pä- ja omaishoitajayhdistysten tarjo-

amasta tuesta.  

Sairaanhoitopiiri tarjoaa Järjestöt 

sairaalassa -hankkeen ylläpitämälle 

Järjestöpiste nyt 
Avohoitotalolla
Järjestöpiste on tukenut OYS:n potilaita ja 
henkilökuntaa keväästä 2016, ensin OYS:n B1-aulassa 
ja keväästä alkaen avohoitotalon ala-aulassa.

50-vuotias 
kardiologian
osasto
OYS:n kardiologian osasto täyttää 50 
vuotta, ja merkkivuotta juhlitaan per-
jantaina 9.11. juhlasymposiumilla,
jonka aiheina ovat osaston ja hoito-
työn historian lisäksi kardiologian tut-
kimus, eteisvärinä, katetriläppähoi-
to sekä ylihoitajan ja osastonhoita-
jan puheenvuoro. Lisäksi osastolla on 
tuona päivänä avoimet ovet klo 10-12. 

Juhlasymposium klo 12-15 luento-
sali 10, ovi B3

Järjestöpisteelle tilat ja tiedostusapua. 

Lisäksi hanke on järjestänyt kohderyh-

mään sopivia järjestöesittelyjä ihotau-

tien ja sisätautien poliklinikoilla, psy-

kiatrian osastolla, lasten ja nuorten 

päivystyspoliklinikalla, lastenneurolo-

gisella poliklinikalla, sosiaalityönte-

kijöiden kokouksissa ja sairaalan tilai-

suuksissa. 

Järjestöpiste Kaiun neuvontatyönte-

kijän kautta järjestöjä voi kutsua kou-

lutuksiin, kysyä tukea potilaalle tai lä-

heiselle ja tilata materiaalia. 

Hankkeelle haetaan jatkoa
Pisteen toiminnasta vastaava Pohjois-

Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturva-

yhdistyksen kolmivuotinen Järjestöt 

sairaalassa -hanke päättyy vuoden lo-

pussa ja on hakemassa jatkorahoitus-

ta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-

tuskeskuksesta. 

Tulevaisuudessa järjestöjen rooli 

vain korostuu ja on tärkeää, että hen-

kilökunnalla on sairaalassa paikka, jo-

hon ohjata potilas ja josta hakea tar-

vittaessa lisätietoa työnsä tueksi. Meil-

lä materiaali on ajantasaista ja helpos-

ti saatavilla. Myös tulevaisuuden am-

mattilaisten, sairaalassa harjoitteluaan 

tekevien opiskelijoiden, toivotaan jat-

kossa löytävän pisteelle. 

Opiskelijoille on hyödyllistä tutus-

tua osastonsa potilaisiin liittyvien jär-

jestöjen toimintaan sekä käydä kes-

kustelemassa järjestöjen ammattilais-

ten ja vapaaehtoisten kanssa.

Henkilökohtaista neuvontaa on pis-

teellä tarjolla aamupäivisin maanan-

taista torstaihin. Muulloin piste toimii 

itsepalveluna. 

Terhi Niemelä 

Pisteen neuvontatyöntekijä

JÄRJESTÖPISTE
KAIKU 

Materiaalia potilasohjaukseen
avohoitotalon ala-aulassa 

ma-to klo 8.30-11.30, 
muulloin itsepalvelu.

Myrkytystietokeskus palvelee uudessa ilmaisnume-
rossa 0800 147 111. Keskuksen vanha puhelinnume-
ro (09 471 977) toimii kuitenkin edelleen. 

Myrkytystietokeskus vastaa ympäri vuorokauden 
äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin 
kysymyksiin. Puheluihin vastaavat toksikologiaan pe-
rehtyneet erityiskoulutetut farmaseutit. 

Kansalliseen Myrkytystietokeskukseen tulee vuo-
sittain noin 40 000 puhelua, jotka koskevat epäilyä 
kasvien, kemikaalien, lääkkeiden tai sienten aiheut-
tamasta myrkytyksestä.

Myrkytystietokeskuksen sivut löytyvät Terveys-
kylän Päivystystalossa. Sieltä löytyvät myös myrky-
tysten ensiapuohjeet tiiviissä paketissa.

Kuvassa Liisa Mannermaa
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Ristikko
Ristikon ratkaisu
Pohjanpiiri 5/2018

FYSIOS KASTELLI puh. 010 237 7035
FYSIOS KESKUSTA puh. 010 237 7036
FYSIOS KONTINKANGAS puh. 010 237 7038 
FYSIOS KEMPELE puh. 010 237 7057

Fysioterapialla toimintakykyä

 perinteiselle Joululounaalle 10. - 22.12.
 ma-pe klo 11-15, la-su klo 12-16

Varaukset:  044 515 1500
myynti@ravintolanallikari.fi

Tervetuloa

Järjestä koulutukset ja kokoukset 
Nallikarin inspiroivissa maisemissa.

KOULUTUKSET & KOKOUKSET
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www.ravintolanallikari.fi

Kokouspaketeissa PPSHP:n hinnat!

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

ILMOITA POHJANPIIRISSÄ!
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NEUROLOGISTA
ERIKOISOSAAMISTA
RecoveriX®-aivokuntoutusmenetelmä

Innovatiivinen, teknologiaa hyödyntävä 
kuntoutusmenetelmä vaativaan aivojen 
kuntoutukseen. Aivoverenkiertohäiriö- 
asiakkaille ja henkilöille, joilla on aivojen 
vaurioitumisesta johtuvia toimintakyvyn 
häiriöitä.

Pohjois-Suomen ainoa RecoveriX® - 
aivokuntoutuslaite TutorisFysiossa! 

www.tutoris.fi/recoverix

P. 020 742 4400. Kiviharjunlenkki 4. Oulu

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


