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Pää-
kirjoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutokseen on ollut jo pit-
kään tarpeen ja välttämätöntä reagoida. Väestö ikääntyy, maakuntien sisäinen ja 
välinen muuttoliike jatkuu, syntyvyys alenee ja lääketieteen hoitomenetelmät ke-
hittyvät. Ammattitaitoista henkilöstöä jää eläkkeelle, osaajista kilpaillaan ja talou-
den reunaehdot kiristyvät. Siinä esimerkkejä sairaanhoitopiirejä ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelujärjestelmää haastavista toimintaympäristön muutoksista. 

Myös monet toteutuneet ja tulevat lainsäädännön muutokset muokkaavat toiminta-
ympäristöämme ja vaativat meiltä oikea-aikaista ja oikeansuuntaista reagointia. Tun-
nistaminen ja reagointi ovat olennaisia palveluiden laadun, saatavuuden ja potilas-
lähtöisyyden turvaamiseksi ja myös oman organisaation kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. 
Henkilöstön näkökulmasta on kyse oman työn jatkuvuuden turvaamisesta. Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri uudistaakin strategiansa kokonaan vastatakseen tule-
vaisuuden haasteisiin.

Työntekijöiden näkökulmasta muutosten määrä on suuri ja haastaa rautaiset 
ammattilaisemme – voimia ja aikaa pitäisi riittää perustehtävän ohella myös kärki-
hankkeidemme edistämiseen. 1,5 viime vuoden aikana olemme muun muassa uudis-
taneet uuden yliopistollisen sairaalan rakentamisen pääsuunnitelman ja perustaneet 
OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhteisen osuuskunnan. 

Kuluvan vuoden aikana olemme tehneet palveluiden saatavuuden parantamiseksi 
lisätalousarvion ja käynnistäneet maakunnallisen hoito- ja palveluketjujen kehittämis-
hankkeen eli integraatiohankkeen.  

Ilma on siis muutosta sakeanaan kuvainnollisesti sanoen. Muutokset toimintata
poihin ja rakenteisiin on kuitenkin tehty ja tehdään Pohjois-Suomen väestön erikois-
sairaanhoidon palveluiden turvaamiseksi, sairaanhoitopiirin henkilöstön tulevaisuu-
den varmistamiseksi sekä työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Avoin vuorovaikutus ja osal-
listava johtamiskulttuuri ovat kriittisiä menestystekijöitä ja haluamme viedä isot 
muutokset hallitusti läpi. 

Ehkä konkreettisin ilmentymä muutoksesta on sairaalarakentamisen hanke. Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja yliopistollisen sairaalan kannalta merkittävä 
virstanpylväs saavutettiin 30.11. saadessamme pääministerin sekä laajan juhlavieras-
joukon uuden yliopistollisen sairaalan peruskiven muuraustilaisuuteen. Sairaalan 
ensimmäisen vaiheen rakentaminen on nyt konkreettisesti liikkeellä. Lähes vuosi-
kymmenen mittainen hanke etenee luoden edellytyksiä entistä paremmalle erikois-
sairaanhoidon palvelutuotannolle tulevina vuosina ja vuosikymmeninä – kaikki teh-
dään potilaan parhaaksi. 

Uusi yliopistollinen sairaala tulee olemaan olennainen henkilöstömme työhyvin-
voinnin näkökulmasta ja kiistatta myös vetovoimatekijä uusista ammattilaisista kil-
paillessamme.

Haasteista huolimatta sairaanhoitopiirin henkilöstö on suoriutunut aikaisempien 
vuosien tapaan palveluiden tuottamisesta erinomaisesti kunnioitettavalla tavalla. 
Vuoden kallistuessa kohti loppuaan haluankin lausua kiitoksen kuluneesta vuodesta 
henkilöstöllemme. Kiitokset on syytä kohdistaa myös vahvan tukensa sairaanhoito-
piirille antaneille omistajakunnille sekä erityisvastuualueen muille sairaanhoitopii-
reille ja muille yhteistyökumppaneille. 

Vuoden lähestyessä loppuaan haluan kiitosten lisäksi toivottaa kaikille hyvää ja 
rauhallista joulun aikaa sekä vielä menestyksellisempää uutta vuotta 2020. 

Haasteita, 
kuormitusta ja 
mahdollisuuksia

Ilkka Luoma 
sairaanhoitopiirin johtaja
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Kiitämme 
sairaanhoitopiirin henkilökuntaa ja 

yhteistyökumppaneitamme kuluneesta 
vuodesta. Sairaalan uudistaminen on saatu 

tänä vuonna hyvään vauhtiin. 

Joulun aikana on hyvä rauhoittua ja kerätä 
voimia tulevaan vuoteen. Uusi vuosikymmen 

käynnistyy ja uudet haasteet odottavat!

Toivotamme kaikille rauhallista joulun 
aikaa ja onnea uudelle vuodelle

Juha Korpelainen, 
johtajaylilääkäri  

Pirjo Lukkarila, 
hallintoylihoitaja

Toivottavat

On jouluyö, 
sen syvä rauha leijuu sisimpään
Kuin oisin osa suurta kaikkeutta.
Vain kynttilät ja kultanauhat 
loistaa hämärään,
Vaan mieleni on täynnä kirkkautta.
Näin sydämeeni joulun teen 
ja mieleen hiljaiseen
Taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.

On jouluyö, 
sen hiljaisuutta yksin kuuntelen
Ja sanaton on sydämeni kieli.
Vain tähdet öistä avaruutta 
pukee loistaen
Ja ikuisuutta kaipaa avoin mieli. 
Näin sydämeeni joulun teen 
ja mieleen hiljaiseen
Taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.

On jouluyö 
ja lumihuntuun pukeutunut maa,
Kun yhtä puhdas itse olla voisin.
Se ajatukset joulun tuntuun 
virittymään saa
Kuin harras sävel sisälläni soisi.
Näin sydämeeni joulun teen 
ja mieleen hiljaiseen
Taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.

Kannessa peruskiveen sinetöitävän lieriön täyttivät 
ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio ja PPSHP:n 
valtuuston puheenjohtaja Anne Huotari. Kuva Tiina Mäki

 2020!

Vexi Salmi
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Jaana Salmi
tekstiilihuoltaja

OYS:n pesulaan 1983
Keskuspesula Cliiniin, kun 
pesulat yhdistyivät 1991

kuka8?
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menten aikana muuttunut, vaikka 
teknologia on tullut avuksi ja inno-
vaatiot keventäneet työtä. Jaana 
Salmi toteaa, että alkuaikoina työ 
oli leppoisampaa, ei juostu koko 
ajan kellon kanssa. ”Tokihan sitä 
nuorena ja innokkaana jaksoi teh-
dä mitä vaan.”

Keskuspesulassa työskentelee 
noin 120 henkilöä. Luvussa ovat 
mukana myös iltavuorolaiset, pää-
osin opiskelijat. Keikkalaiset työs-
kentelevät kello 15–19.

”Ihmiset ovat ympäriltä vaihtu-
neet. Yksi iso eläköitymisbuumi 
on jo takana. Mutta on meitä pitkä-
aikaisiakin työntekijöitä yhä tois-
takymmentä.”

Jaana Salmi on välillä kokeillut
vähän aikaa muitakin hommia. Hän 
on työskennellyt Merijalilla, opis-
kellut merkonomiksi ja toiminut 
myyjänä sisustusliikkeessä. ”Aina 
olen takaisin palannut ja päivätyö-
aika on ollut siihen yksi, merkittä-
vä syy. Vuorotyö ei minulle sovi. ”

Muutto edessä
Keskuspesula muuttaa Ruskon 
Liusketielle mahdollisesti jo vuo-
den päästä. Jaana Salmi sanoo, että 
eniten puhututtaa se, että työmatka 
pitenee ja hankaloituu, koska aina-
kaan vielä joukkoliikenneyhteydet 
eivät ole yhtä hyvät kuin sairaalan 
suuntaan. 

”Minä en mieti tulevaisuutta, minä 
vaan menen sinne, minne pitää. Mi-
tä sitä etukäteen murehtimaan.”

Työntekijät ovat päässeet vaikut-
tamaan Ruskoon valmistuvan uu-
den pesulan suunnitteluun. Kehi-
tysehdotuksia on tehty ja niiden to-
teutumista odotellaan. 

”Toivottavasti saamme siellä kor-
jattua ne puutteet, joita täällä olem-
me havainneet, jotta voimme jat-
kaa työtä Ruskossa entistä parem-
milla eväillä.”

Työ
& tekijä
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Töitä on 
tullut paiskittua
Jaana Salmi on viihtynyt keskuspesulassa 
36 vuotta. Tekstiilihuoltajan ura on ollut 
fyysinen mutta monipuolinen. 

K un 19-vuotias nainen tuli 
OYS:n pesulaan, hän oli 
mielissään saatuaan palk-

katyötä. Tuolloin Jaana Salmi ei 
uhrannut ajatuksia elämänuralle, 
mutta sellainen pesulatyöstä tuli.

”Olen aina pitänyt fyysisestä työ-
stä. Täällä ei tarvitse peukaloitaan 
pyöritellä, aina on tekemistä. Mi-
nulle se sopii oikein hyvin”, Jaana 
Salmi toteaa.

Hän työskentelee Oulun keskus-
pesula Cliinin lähettämössä, josta 
lähtee päivittäin puhdasta pyykkiä
15 000 kiloa eli yli puoli rekkalas-
tia. Lähettämössä puhdas pyykki 
pakataan rullakoihin ja lähetetään 
kuljetusten mukana määränpää-
hänsä. 

”Olemme joskus mitanneet, että 
kävelyä yhdessä työvuorossa tulee 
jopa 13 kilometriä pelkästään lä-
hettämössä. Nyt kävelymäärä on 
toki pienempi, kun tavarat on pyrit-
ty tuomaan järkevästi lähelle.”

Tutuksi vuosien aikana olevat tul-
leet monet pesulan tehtävät.”OYS:n
pesulassa olin likavaatepuolella 
pesijänä ja kuivurilla, keskuspesu-
lassa olen tehnyt töitä mankelissa, 
pesutunnelissa, kuivureilla ja viik-
kauskoneella. Trukkiakin olen aja-
nut. Lähettämössä toki olen ollut 
enimmän aikaa, mutta välillä käy-
nyt kierrossa muuallakin.”

Laajalti maakuntaan
Keskuspesula on yksi Suomen suu-
rimmista tekstiilien huolto- ja vuok-
rauspalveluja tarjoavista yrityksis-
tä. Sairaanhoitopiiri ja Oulun kau-
punki omistavat siitä suurimman
osan. Asiakkaina ovat näiden li-
säksi Pohjois-Pohjanmaan kunnat, 
kuntayhtymät, erilaiset laitokset, 
NordLab ja lukuisa joukko yksityis-
asiakkaita terveydenhuolto-, lääkin-
tä-, farmasia- ja elintarvikealalta.

Työ ei ole miksikään vuosikym-

Tekstiilihuoltaja Jaana 
Salmi työskentelee 
lähettämössä, jossa 
pyykit pakataan 
kuljetuksia varten. 
Keskuspesula huoltaa 
15 000 kiloa pyykkiä 
päivittäin.
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Uusi strategia 
tehdään yhdessä

Sairaanhoitopiirin strategia 2020– hakee
menestyksen avaimia muun muassa yhteis-
työstä, joka ulottuu peruspalveluihin ja koko 
erityisvastuualueelle. Asukkaiden vastuu 
terveydestäänkorostuu, sairaalassa hoitoa 
annetaan potilaslähtöisesti osaamiskeskuksissa. 
Strategian valtuustokäsittely oli kesken 
Pohjanpiirin painoon mennessä.

TEKSTI  PIRKKO KOIVU KUVAT TIINA MÄKI
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P ohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin strategia 2020– haluaa 
turvata palvelut, kun yhteiskunta 

ja lainsäädäntö muuttuvat. 
Edellisen kerran strategia päivitet-

tiin kolme vuotta sitten, ja se pohjasi 
pitkälti odotettuun sote-ratkaisuun, 
jota ei syntynyt. Tämän jälkeen uuden 
sairaalan pääsuunnitelma eli master-
plan on uudistettu: investoinnin laa-
juus ja aikataulu ovat muuttuneet. Uu-
den, ensi vuodesta eteenpäin ulottu-
van strategian lähtökohtana onkin tun-
nistaa toimintaympäristön muutos ja 
vastata siihen. Strategia korostaa po-
tilaslähtöisyyttä, osaavan henkilökun-
nan tärkeyttä, toiminnan ja talouden 
turvaamista, uutta teknologiaa sekä 
yhteistyötä OYS:n erityisvastuualueel-
la ja kuntien sekä alueen muiden sote-
organisaatioiden kanssa. 

”Terveyshyötyjä tällä kaikella tavoitel-
laan”, tiivistää sairaanhoitopiirin hal-
lituksen puheenjohtaja Antti Huttu-
Hiltunen. 

Huttu-Hiltunen sanoo, että uuden 
sairaalan rakentaminen tuo uudenlai-
sia työtapoja ja niiden kautta tuottavuut-
ta ja vaikuttavuutta. Olennaista on myös 
mitata tuloksia: strategiassa on määri-
telty selkeät mittarit, jolla tavoitteiden 
toteutumista seurataan. 

”Strategian sijaan puhuisin mieluum-
min tiestä tulevaisuuteen”, hän sanoo.

Liikkeelle potilaasta
Sairaanhoitopiirin valtuuston puheen-
johtaja Anne Huotari poimii uudesta 
strategiasta tärkeänä potilaslähtöisyy-
den. Esimerkiksi syöpäsairauksien hoi-
dossa se toteutuukin hyvin. 

”Kyse ei ole vain sairauden hoitami-
sesta vaan ihmisen kohtaamisesta.”

Uutta ja myönteistä strategiassa on 
Huotarin mielestä se, että liikkeelle 
lähdetään toiminnan uudistamisen ja 
raja-aitojen kaatamisen, ei hallinnon 
kautta. On sekä potilaan että talou-
den kannalta järkevää, että turhat siir-
tymiset perusterveydenhuollosta eri-
koissairaanhoitoon vähenevät, ja ih-
miset hoidetaan mahdollisimman lä-
hellä kotiaan.

Uusi strategia 
tehdään yhdessä Tavoitteiden 

toteutumista 
seurataan 
mittarein.

Sairaalasta halutaan tehdä osaajille houkutteleva 
työpaikka, jossa on mahdollisuus kehittyä, 
edetä uralla ja tehdä tutkimusta.
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Koko maassa vaikuttavien tren-
dien lisäksi OYS-ervaa koskee 
muutama aivan oma kysymys, sa-
noo Ilkka Luoma. Pohjois-Suomen 
väestömäärä on pieni ja etäisyy-
det suuret. Terveydenhuoltolain 
ja siihen liittyen erikoissairaanhoi-
don työnjakoasetukset korosta-
vat OYS:n roolia koko pohjoisen 
ervan keskuksena. Terveydenhuol-
lon työnjakoasetuksen toteutta-
minen ja yhteistyön tiivistäminen 
ervalla on tärkeä asia.

”Tarvitaan uusia keinoja turvata 
pohjoisen päivystävien sairaaloi-
den tulevaisuus. Erityisvastuualu-
eemme sairaalat ovat enemmän
kumppaneita kuin kilpailijoita”, 
Luoma sanoo.

Lääketieteellisten tiedekuntien 
opiskelijavalinta on muuttunut ja 
Oulun yliopiston lääketieteellises-
sä tiedekunnassa Etelä-Suomesta 
tulevien opiskelijoiden osuus on 
kasvanut. Valmistuneet pitäisi hou-
kutella jäämään alueelle.

”Siinä meillä on omalla erityisvas-
tuualueellamme alueella kenties 
suurempi haaste kuin muilla.” 

Oulaskangas huomataan
Oulaskankaan sairaala nähdään 
strategiassa sairaanhoitopiirin o-
lennaisena osana, jonka osaamis-
ta ja kapasiteettia tarvitaan jat-
kossakin. Anne Huotari sanoo, et-
tä muille sairaanhoitopiireille Ou-
laskankaan sairaalan tärkeyttä on 
hyvin perusteltu. 

”Meillä poliittinen tahto on Ou-
laskankaan puolella, sitä sairaalaa 
tarvitaan laajassa maakunnassa.” 

”Oulun kaupunginvaltuustossa 
on usein kuultu, että erikoissai-
raanhoito vie kaikki resurssit. Tä-
mä keskustelu loppuu, olemme 
samassa veneessä. OYS:aan ei ha-
luta haalia potilaita, heitä riittää 
muutenkin.”

Uusi henkilöstölinjaus
Henkilöstöön vaikuttavista lin-
jauksista sairaanhoitopiirin joh-
taja Ilkka Luoma ja Antti Huttu-
Hiltunen nostavat esille uudistu-
van henkilöstöpolitiikan. Sillä vas-
tataan kiristyvään kilpailuun osaa-
jista ja hallitaan samalla taloutta. 

”Yksiköihin määritellään vakans-
sit, minkä avulla henkilöstömäärä 
pysyy hallinnassa. Samalla voidaan 
turvata mahdollisimman monelle 
pysyvä työpaikka”, Huttu-Hiltunen 
sanoo. Ilkka Luoma sanoo strate-
gian onnistumisessa keskeistä ole-
van, että koko henkilöstö sitoutuu 
mukaan.

Antti Huttu-Hiltunen kiinnittää 
huomiota 29 omistajakunnan ta-
loudelliseen tilanteeseen. Kuntien 
intressi on, että verovaroin tuote-
taan kustannustehokkaita palvelu-
ja. Kuntien on lain mukaan kuulut-
tava sairaanhoitopiiriin, mutta pal-
velut ne voivat ostaa muualtakin. 

”Tiedostamme roolimme päivys-
tävänä, opettavana ja tutkivana sai-
raalana. Tiedämme muiden sairaa-
loiden hinnoittelusta ja toistaiseksi 
olemme kilpailukykyisiä, mutta il-
man kovaa työtä ja talouden tar-
kastelua tämä ei mahdollistu.”

Omia erityispiirteitä
Erikoissairaanhoitoa koskevista 
haasteista monet vaikuttavat koko 
Suomessa. Kuntien talous on tiu-
kalla. Väestö ja osaajat keskittyvät 
suurimpiin kaupunkeihin, työssä-
käyviä on jäämässä eläkkeelle ja 
koulutetuista ammattilaisista kil-
paillaan. Valinnanvapaus laajenee 
ja sairaalat kilpailevat myös poti-
laista.

 Potilas
 lähtökohdaksi

Tavoitteena on lyhentää hoitojo-
noja ja alittaa selvästi hoitoon pää-
syn aikarajat. Potilas saa vaikutta-
vaa hoitoa oikeaan aikaan ja oike-
assa paikassa. 

Sähköisiä palveluja lisätään ja 
niitä tuodaan potilaiden ulottuvil-
le harvaan asutuilla alueilla. Tieto 
ja asiantuntemus liikkuvat ensisi-
jaisesti, potilas vasta sitten. Poti-
laille halutaan tuottaa laadukasta 
palvelua ja myönteinen kokemus 
hoidosta. Uusi sairaala suunnitel-
laan potilaiden kannalta selkeäksi 
ja helppokulkuiseksi. 

Osaava henkilökunta 
vetovoimaisella 
työpaikalla

Suunnitelmallinen osaamisen ke-
hittäminen, henkilöstön mahdol-
lisuus täydennyskoulutukseen ja 
työkiertoon sekä ammattiuralla 
kehittyminen ovat valtteja, joilla 
osaajista kilpaillaan. Etenemis-
mahdollisuudet voivat olla esimer-
kiksi akateeminen pätevöityminen 
ja mahdollisuus tieteen tekoon, yh-
teistyö terveysteknologiayritysten 
kanssa, kliinisen osaamisen kehit-
täminen sekä esimiehenä tai johta-
jana toimiminen. 

Yksiköiden henkilöstömitoitus 
tarkistetaan ja siirrytään vakanssi-
pohjaiseen järjestelmään. Sijai-
suuksia hoitaa keskitetty osaaja
yksikkö. 

Toimintaa 
uudistetaan 
ja raja-aitoja 
kaadetaan.

Tuleva sairaala suunnitellaan 
potilaiden kannalta selkeäksi 
ja helppokulkuiseksi. 

Uutta teknologiaa 
kehitetään ja sitä 
käytetään paranta-
maan potilaiden hoitoa.
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Tietojärjestelmät 
ja teknologia 
tehokäyttöön

Sairaanhoitopiirin Esko-potilas-
tietojärjestelmä yhtiöitetään in 
house-yhtiöksi ja sen pohjalle ra-
kennetaan koko alueen ja myös 
perusterveydenhuollon tarpeet 
kattava asiakas- ja potilastietojär-
jestelmä. Uusia teknologioita kehi-
tetään myös parantamaan asiakkai-
den hoitoa ja sairaalan toimintaa.

Organisaatio 
muuttuu

Osuuskunnan perustaminen OYS-
ervalle, Esko-potilastietojärjestel-
män yhtiöittäminen ja muut yhteis-
työkuviot vaativat uutta organisaa-
tiota ja muuttavat konserniraken-
netta. Yhtymähallinnon sijaan pu-
hutaan konsernipalveluista.

Erikoisalojen sijaan palvelut tuo-
tetaan nykyistä useammin osaa-
miskeskuksissa, joissa yhdistyy eri 
erikoisalojen osaaminen potilaan 
parhaaksi. Osaamiskeskus-malli 
heijastuu uuden sairaalan suunnit-
teluun ja rakentamiseen.

Talous 
tasapainossa

Lähtökohtana on, ettei sairaanhoi-
topiirin taloudellinen tulos ole ali-
jäämäinen eivätkä toimintakustan-
nukset ylitä jäsenkuntien taloudel-
lista kantokykyä. Henkilöstöä joh-
detaan suunnitelmallisesti ja re-
sursseja ohjataan muuttuvien pal-
velutarpeiden mukaan. Jäsenkun-
tien kanssa haetaan yhteistyöstä toi-
minnallisia ja taloudellisia etuja. 
Toiminnan uudelleenjärjestelyt ei-
vät saa kasvattaa kokonaiskustan-
nuksia.

Sujuvat 
yhteistyökuviot 
ja kumppanuudet

Oulun kaupungin kanssa aloitettu 
perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon yhteistyöhanke laa-
jenee kaikkiin jäsenkuntiin. Yhteis-
työ koskee hoito- ja palveluketjuja 
sekä tiedolla johtamista. Esko-po-
tilastietojärjestelmän käyttö laaje-
nee. 

Ervalla yhteistyö syvenee perus-
tetun osuuskunnan ja osaajapooli-
en kautta. Myös yliopiston, ammat-
tikorkeakoulujen ja muiden koulu-
tus- ja tutkimusyhteisöjen kanssa 
tehdään yhteistyötä.

Strategia 2020– 
ydinkohtia

Korkeatasoista 
tutkimusta, kehitystä 
ja innovaatioita

Strateginen tavoite on parantaa 
tutkimustyön tuloksellisuutta ja 
nostaa tutkimusryhmiä tieteelli-
sen tutkimuksen kansainvälisel-
le huipulle. Korkeatasoisen koulu-
tus-, tutkimus-, kehitys-, ja inno-
vaatiotoiminnan edellytyksenä on 
tiivis yhteistyö Oulun yliopiston, 
ammattikorkeakoulun ja alueen 
muiden koulutus- ja tutkimusyh-
teisöjen sekä yritysten kanssa.

Uutta 
toimintaa 
uudessa sairaalassa

Kontinkankaan hyvinvointipalve-
lukeskuksen lähelle rakennettava 
sairaala parantaa mahdollisuuk-
sia yhteistyöhön. 

Hoitoa siirtyy vuodeosastoilta 
avohoitoon, jossa voidaan toteut-
taa yhä vaativampia hoitotoimen-
piteitä. Sairaansijojen ja vuode-
osastojen lukumäärä vähenee, 
mutta vastaavasti vuodeosastoil-
la hoidetaan yhä vaikeahoitoisem-
pia potilaita. Etäpalvelut vähentä-
vät poliklinikkakäyntejä. Sairaa-
lan rakenne tukee osaamiskeskus-
pohjaista toimintaa. 
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strategian muuttuvan arjen teoiksi 
pohjoisen ihmisten terveyttä paran-
taen. Odotan myös uutta vuotta, jo-
ka henkilökohtaisella tasolla sisäl-
tää uusia tuulia ja muutoksia. Vuo-
si 2020 tulee päättämään vuonna 
2005 alkaneen luottamustoimiura-
ni Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirissä. Työt Kuopiossa ovat al-
kaneet hyvin ja toinen jalka on jo 
Savossa.

Toivotan koko PPSHP:n väelle hy-
vää joulua ja onnea vuoteen 2020 
Viktor Rydbergin runon sanoin:

 
Pakkasyö on, ja leiskuen
pohja loimujaan viskoo,
kansa kartanon hiljaisen
yösydänuntaan kiskoo.
Ääneti kuu käy kulkuaan,
puissa lunta on valkeanaan
kattojen päällä on lunta.
Tonttu ei vaan saa unta.

 

Päättäjän
paikalta

ESKO VALIKAINEN
valtuuston II varapuheenjohtaja

V uoden lähestyessä lop-
puaan päättäjätkin katso-
vat uuteen vuoteen. Talous-

arviot on laadittu valmiiksi ja lopul-
lisen päätöksen tekeminen kuuluu 
valtuutettujen tärkeimpiin tehtäviin. 
Niin se on meidänkin sairaanhoito-
piirissämme.

Toiminnan ja talouden suunnitte-
lussa sairaanhoitopiiri pyrkii stra-
tegiamme mukaisesti suunnittele-
maan talouttaan niin, ettei jäsenkun-
tien taloudellinen kantokyky ylittyi-
si. Tärkeä ja samalla vaikea tavoite. 
Maakuntamme kunnat ovat talou-
delliselta kantokyvyltään kovin eri-
laisia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mintaympäristön muuttuessa voi-
makkaasti Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri uudistaa myös stra-
tegiansa: Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin strategia 2020 – Ta-
voitteena terveyttä. Arvojen kivija-
laksi mainitaan, että olemme poti-
laita varten. Se meidän pitää muis-
taa joka päivä, myös päättäjien.

Odotan uuden sairaalan rakenta-
misen etenemistä aikataulussa, suun-
nitelmien mukaisesti ja talousarvi-
ossa pysyen. Odotan myös uuden 

Odotuksen aika
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Millaisia ovat 
tähänastiset 
kokemukset?

Perehdytettävien palaute on ollut 
hyvää. Myös osaston toimintaa tä-
mä tapa helpottaa, koska se keskit-
tää perehdyttämisen tietyille hen-
kilöille. Kaksi viikkoa on lyhyt aika 
eikä siinä ehdi oppia kaikkea olen-
naista. Sijaisten koulutus on kui-
tenkin entistä systemaattisempaa 
ja heidän osaamisensa tasalaatui-
sempaa tämän kautta. Perehdytys-
moduulia voidaan seuraavaksi 
hyödyntää talvilomasijaisten pe-
rehdytyksessä.

Suositteletteko 
tätä mallia 
muille?

Kyllä. Onnistunut perehdytysmo-
duuli vaatii kuitenkin hyvän työvuo-
rosuunnittelun sekä motivoituneet 
hoitajat perehdytykseen. 

Kysymyksiin vastasivat kliinisen 
hoitotyön asiantuntija, perehdy-
tyshankkeen vetäjä Merja Sjöman, 
perehdytysvastaava, vs apulais-
osastonhoitaja Satu Mustakan-
gas, sairaanhoitaja Leena Pudas 
ja lähihoitajat Marika Lehmi-
kangas ja Sanna Väyrynen. 

Mikä on 
perehdytysjakson 
tavoite?

Varmistaa uusien hoitotyöntekijöi-
den laadukas, yhdenmukainen ja 
systemaattinen osaaminen. Tavoit-
teena on, että uudella työntekijällä 
on perehdytysjakson jälkeen poti-
lasturvallisuuden kannalta riittävät 
valmiudet työhön ja hän pystyy toi-
mimaan kollegiaalisen tuen turvin 
työyhteisön jäsenenä. 

Missä tämä 
menetelmä on 
käytössä?

Esimerkiksi tehostetussa sydänval-
vonnassa sekä osastolla 40, joka on 
sisätauteihin ja keuhkosairauksiin 
erikoistunut vuodeosasto. Kiinnos-
tusta on ollut laajemminkin. Osas-
tolla 40 uusien hoitotyöntekijöiden 
perehdytysmoduuliin kuuluu kaksi 
potilashuonetta osaston kummal-
lakin puolella. Perehtyjiä on samas-
sa työvuorossa enintään kolme ja 
heitä ohjaa kaksi kokenutta hoita-
jaa. 

Mitä osaston 40 
perehdytysmoduulissa 
tehdään käytännössä?

Perehtyjät hoitavat potilaita osas-
ton normaalin ohjelman mukaan, 
mutta he tekevät työtä ohjatusti. 
Käytössä ovat kirjalliset tarkastus-
listat, viikko-ohjelmat ja osaamis-
kortit. Lisäksi perehdyttäjä kertoo 
ja demonstroi toimenpiteitä ja pe-
rustelee, miksi toimenpiteet teh-
dään kuten tehdään. 

Mitä 
perehdytysmoduuli 
tarkoittaa?

Kyseessä on uuden työntekijän 
suunnitelmallinen opastaminen 
työhön. Sitä on käytetty kesäsijais-
ten perehdytyksessä, mutta se so-
veltuu kaikkeen työhön tutustumi-
seen. Moduuliin kuuluu kirjallinen 
suunnitelma työhön perehtymises-
tä sekä työskentely kokeneen hoita-
jan ohjauksessa. Perehdytys kestää 
1–3 viikkoa riippuen työntekijän ai-
emmasta osaamisesta. 

Perehdytysmoduulin kehittämi-
nen alkoi vuoden 2018 perehdytys-
hankkeesta, jonka aikana nousi 
esille ajatus, että uusille työntekijöil-
le tulisi olla samantyylinen ohjaus 
kuin opiskelijoille. 

Miksi 
moduulia
tarvitaan?

Uusi työntekijä pääsee sujuvammin
kiinni uuden työyksikön rytmiin ja 
erikoisosaamiseen, tutustuu poti-
lasryhmiin sekä työparityöskente-
lyyn. Osaajista kilpaillaan, ja hyvä 
perehdytys on yksi keino, jolla uusi 
työntekijä toivotetaan tervetulleek-
si ja sitoutetaan työhönsä.

Mitä
& miksi

TEKSTI  PIRKKO KOIVU

Uusi 
työnkuva 
tutuksi
OYS:ssa on saatu hyviä kokemuksia 
perehdytysmoduulista, jossa 
opastetaan sijaiset ja muut uudet 
työntekijät uuteen tehtävään.
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Oulun yliopistollisen sairaalan 
geriatrian yksikössä tehdään kokonais-
valtaisia geriatrisia arvioita ja tuetaan 
ikääntyvien hoitotyötä sairaalassa.

Tuula Karjalainen tekee muun muassa muistitestejä ja kirurgisten 
potilaiden hoidon arviointeja muistiin tai toimintakykyyn liittyvissä asioissa.

Ikäihmisten 
hoidon tukena
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P ieni, mutta ketterä geriatrian 
yksikkö diagnosoi muistisai-
rauksia Pohjois-Pohjanmaan 

kunnista lähetteellä tuleville asiak-
kaille. Yksikössä aloitetaan muis-
tisairauden lääkehoito ja tuetaan 
sairastuneita ja heidän läheisiään, 
jotta sairauden kanssa pärjää. 

Geriatri Maija-Helena Keränen 
toteaa, että jos asiat sujuvat ja hoi-
to toimii, potilaiden jatkohoito ta-
pahtuu omassa terveyskeskukses-
sa. ”Jos hoidossa tulee pulmia, po-
tilaat palaavat meille. Usein myös 
seuraamme nuorimpia potilaitam-
me täällä pitempään.”

Muistisairautta ei pystytä paran-
tamaan, mutta yksikössä luodaan 
elämänlaatua muistisairaudesta 
huolimatta ja panostetaan sen ter-
veyden ylläpitoon, joka potilaalla 
on. Muistisairauksien määrän kas-
vaessa geriatrisen osaamisen tarve 
kasvaa kaikkialla sairaalassa. Geri-
atrian yksikkö on valmis jakamaan 
osaamistaan koko sairaalan käyt-
töön. 

Useita yhteistyötahoja
Yksikössä tehdään kokonaisval-
taisia arviointeja syöpäpotilaista 
ja monisairaista iäkkäistä potilais-
ta. Hoitoyhteistyö on säännöllistä 
neurologian poliklinikan ja psyko-
geriatrian yksikön kanssa. 

Osastokonsultaatioista pääosa 
menee tällä hetkellä ortopedialle 
ja syöpätaudeille, mutta preope-
ratiivisia arvioita voitaisiin tehdä 
myös vaikkapa ikääntyneille kar-
diologian potilaille.

”Vaikka resurssimme on rajallinen, 
teemme hyvin moniammatillista ja 
laajaa yhteistyötä. Pyrimme siihen, 
että voimme rakentaa hoidon ja tu-
en yksilöllisesti kunkin potilaan 
ympärille. Jalkaudumme aina kun 
mahdollista osastoille ja yksiköi-
hin, jotta potilasta ei tarvitse siir-

rellä”, toteaa osastonhoitaja Tuula 
Määttä. 

Muistihoitaja Tarja Karjalainen
sanoo, että häntä voi pyytää osas-
toille tekemään muistitestejä. ”Kun 
yksikön lääkärit tarvitsevat tukea 
esimerkiksi kirurgisten potilaiden 
hoidon arvioimiseksi muistiin tai 
toimintakykyyn liittyvissä asioissa, 
voin tehdä taustaselvityksiä eli soi-
tan läheisille tai kotihoitoon tarvit-
tavan tiedon saamiseksi.”

Karjalaisen kumppanina ovat 
myös kotisairaanhoidon ammatti-
laiset ja Oulun seudun muistiyh-
distys, jonka kanssa järjestetään 
muun muassa sopeutumisvalmen-
nuskursseja muistisairaille ja hei-
dän läheisilleen.

Merkittävä yhteistyömuoto ovat 
geriatrin etäkonsultaatiot Oulun-
kaaren kuntiin. Maija-Helena Kerä-
nen kertoo, että tavoitteena on tu-
kea alkudiagnostiikkaan perehty-
nyttä terveyskeskuslääkäriä kun-
kin potilaan diagnoosin tekemises-
sä sekä hoidon ja ohjauksen aloit-
tamisessa. 

Hän uskoo, että etäkonsultaati-
ot lisääntyvät kunnissa. Diagnos-
tiikka siirtyy kunnissa tehtäväksi 
ja erikoissairaanhoitoon ohjataan 
vain ne, joilla diagnosointi on mo-
nimutkaisempaa.

Ammattilaisille tukea 
Ikäihmisen hoito vaatii usein klii-
nisten toimenpiteiden lisäksi muu-
takin hoidon tukea, siksi geriatrian 
yksikkö haluaa jakaa osaamistaan.

”Muistisairaan 
kohtaaminen 
vaatii aikaa ja 

kiireettömyyttä.”  
Tuula Määttä

TEKSTI  HANNELE LAMUSUO KUVAT  TIINA MÄKI



16 |  Pohjanpiiri 6/2019 

Yli 20 vuoden 
kokemus
OYS:n geriatrinen yksikkö 
on toiminut vuodesta 1997. 

Muissa yliopistollisissa
sairaaloissa vastaavaa 
yksikköä ei vielä ole. 

Aluksi yksikön henkilös-
töön kuului yksi geriatri.
Nyt henkilöstössä on 
lisäksi sairaanhoitaja,
osastonsihteeri ja
erikoistuva lääkäri. 

Korkeakoulujen panostus
 geriatriseen osaamiseen
näkyy yksikössä siinä, 
että opiskelijoita hakee 
harjoitteluun paljon.

”Kun edessänne on iäkäs ja moni-
sairas potilas, jonka hoitoon liittyy
epäselviä asioita, me olemme val-
miit konsultoimaan, kouluttamaan 
ja etsimään ratkaisuja”, Maija-Hele-
na Keränen sanoo.

Tuula Määttä huomauttaa, että 
yksikkö voi auttaa tunnistamaan 
mahdollisia muistisairauksia ja 
jakaa keinoja, jotka helpottavat 
kohtaamaan muistisairaan ihmi-
sen hoitotyössä. Mitä varhaisem-
massa vaiheessa muistisairaus di-
agnosoidaan, sitä paremmin häntä 
voidaan auttaa pärjäämään sairau-
tensa kanssa. 

Joustavasti tiiminä
Yksikön henkilöstö pitää työssään 
isona etuna sitä, että yksikkö on 
yhtenäinen ja moniammatillinen 
tiimi. Geriatrisessa hoitotyössä po-
tilaan ohessa on tuettava myös asi-
akkaiden läheisiä.

”Tiimityöskentely on kultaakin 
kalliimpaa. Vaikka olen ainoa muis-
tihoitaja, en koe olevani yksin, kos-
ka saan tukea lääkäreiltä ja osas-
tonsihteeriltä. Arjen työ on oikeas-
ti jouhevaa yhteistyötä”, Karjalai-
nen kiteyttää.

Osastonsihteeri Outi Tuppurai-
sen työpanokselle hersyy kiitosta. 

Tuppurainen kokoaa potilaiden 
aiempia potilastietoja sairaalassa 
tehtävän hoitotyön tueksi. Asioiden 
taustoittaminen ja vastauksien an-
taminen vie aikaa ja vaatii oikean-
laista asennetta ja malttia, jotta asi-
akas ymmärtää, mitä ollaan teke-
mässä.

”Outilla on loistavat vuorovaiku-
tustaidot käsitellä asiakkaita, joil-
le diagnoosin hyväksyminen on vai-
keaa tai tutkimuksen tekemiseen 
ei nähdä tarvetta tai joudutaan käy-
mään läpi ajokorttioikeuden tutki-
mus”, kiittää Tarja Karjalainen. Ai-
na muistisairas ei vain hyväksy tai 
enää ymmärrä ongelmiaan, vaikka 
läheiset ovat siitä olleet huolissaan 
jo pitempään. 

Puhelinasiointia hoitavalle Tup-
puraiselle arkea on se, että sama 
potilas soittaa samasta asiasta 
monta kertaa saman viikon aikana. 

”Aina aloitamme alusta ja käymme 
asiat uudelleen läpi. Lähtökohtana 
on aina potilaslähtöisyys.” 

Yksikkö tarjoaa keinoja, 
jotka auttavat kohtaa-

maan muistisairaan 
hoitotyössä.

O YS:n erityisvastuualueen 
sairaanhoitopiirien johta-
jat allekirjoittivat osuus-

kunnan perustamissopimukset 7. 
marraskuuta.

Osuuskunnan tavoitteena on 
turvata erikoissairaanhoidon pal-
velut ja laatu koko pohjoisen Suo-
men alueella. Osuuskunta ja sen 
ensimmäinen tytäryhtiö, osaami-
sen jakamisen yhtiö, käynnistävät 
toimintansa vielä kuluvan vuoden 
lopulla.

Omistajina perustetuissa yhti-
öissä ovat Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä, La-
pin sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä, Kai-
nuun sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kuntayhtymä ja Länsi-Pohjan 

Osuuskuntasopimukseen nimet alle
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 
Osuuskunnan omistus jakautuu 
sairaanhoitopiirien väestöpohjan 
suhteessa.

Poliittisista luottamushenkilöis-
tä koostuvassa osuuskunnan hal-
lintoneuvostossa on 16 jäsentä ja 
hallituksessa on kahdeksan viran-
haltijajäsentä eri sairaanhoitopii-
reistä.

Osaamisen jakamisen yhtiön teh-
tävänä on alkuun osaajapoolien 
avulla helpottaa Pohjois-Suomen 
sairaanhoitopiirien lääkäripulaa.

Osuuskunnan hallintoneuvostos-
sa on 16 jäsentä ja se koostuu poliit-
tisista luottamushenkilöistä. Halli-
tuksessa on 8 viranhaltijajäsentä. 
Erityisvastuualueen sairaanhoito-
piirien valtuustot ovat hyväksyneet 
kesällä 2019 osuuskunnan perus-

tamisen. Osuuskunta ja sen tytär-
yhtiö perustetaan vielä kuluvan 
vuoden aikana.

PPSHP:n edustajat hallintoneu-
vostossa ovat (henkilökohtaiset va-
rajäsenet) puheenjohtaja Antti Hut-
tu-Hiltunen (Susanna Kisner), vpj. 
Anne Huotari (Tarja Ollanketo), Kai-
sa Louet-Similä (Markus Jaatinen), 
Ulla Parviainen (Kai Pajala), Ari Aho-
la (Anu Plaketti), Pekka Simonen 
(Esko Valikainen), Latekoe Lawson 
Hellu (Hannu Lahti) ja Jari Männik-
kö (Tanja Tiainen). PPSHP edusta-
jat hallituksessa ovat (henkilökoh-
tainen varajäsen): pj Ilkka Luoma 
(Terhi Nevala), Juha Korpelainen
(Pasi Parkkila), Pirjo Lukkarila 
(Tuomas Holma) ja Sari Hirsikang-
as (Ilkka Haataja).



17Pohjanpiiri 6/2019  | 

TEKSTI  PIRKKO KOIVU

NordLab laajeni 
Koillismaalla
Asukkaiden laboratoriopalvelujen tuottajaksi 
on vaihtunut NordLab myös Taivalkoskella. 

N oin 4000 asukkaan Tai-
valkoski on liittynyt osak-
si NordLabia 1. lokakuuta 

lukien. Kliiniset laboratoriopal-
velut tuotettiin ennen liittymistä 
Taivalkosken kunnan omana toi-
mintana, mutta jo tuolloin useat 
tutkimukset lähetettiin joka arki-
päivä Ouluun analysoitaviksi ja 
osa analysoitiin Taivalkoskella. 

Lokakuun alusta lähtien Taival-
koskella otetut näytteet viedään 
joko Kuusamoon, jonne kuljetus
lähtee kello 9, tai Ouluun, jonne 
kuljetus lähtee kello 11. Kuusamos-
ta tulokset saadaan jo kello 12 men-
nessä. 

Muutoksen myötä NordLabin 
palvelut kattavat suuren osan Poh-
jois-Suomea. Alueen asukkaista 
yli 80 prosenttia on palvelujemme 
piirissä, kertoo Oulun aluelabora-
torion johtaja Tuija Männistö. 
40 kuntaa on siirtänyt laboratorio-
toiminnat NordLabille. 

”Loputkin Pohjois-Suomen kun-
nat ovat asiakkaitamme ainakin 
vaativamman analytiikan osalta. 
Tällä hetkellä käymme neuvotte-
luja Kemijärven kanssa mahdolli-
sesta liittymisestä.”

Tuija Männistö sanoo, että liitty-
misen etuina ovat yhteiset toimin-
tatavat ja laatujärjestelmä, joiden 
ansiosta tulokset ovat luotettavia 
ja vertailukelpoisia. 

”Keskittämisellä saavutetaan mää-
räetua esimerkiksi automaation 
kautta. Pyrimme turvaamaan tulos-
ten oikea-aikaisen saannin tekopai-
kasta riippumatta.”

Moni asia ennallaan
Taivalkosken asukkaille labora-
torion muutos ei juuri näy, sanoo 
osastonhoitaja Anu Ilmola Nord-
Lab Oulusta. Näytteet otetaan ter-
veyskeskuksen yhteydessä olevas-
sa laboratoriossa, jossa jatkaa tut-
tu henkilökunta. Laboratoriohoi-
taja toimii NordLabin ja lähi/pe-
rushoitaja Taivalkosken kunnan 
palveluksessa.

Hoitoyksiköt tilaavat tutkimuk-
set laboratoriolta samalla järjes-
telmällä kuten ennenkin ja tutki-
musvalikoima on vähintään yhtä 
laaja kuin aiemmin. Tulokset myös 
liikkuvat entiseen tapaan hoitoyk-
siköihin, vaikka itse laboratorion 
tietojärjestelmä onkin vaihtunut 
liittymisen myötä. Tietojärjestel-
mämuutos näkyy vain laboratori-
on työntekijöille. 

”Henkilökunnalta muutos vaatii 
aina uusien asioiden, kuten tieto-
järjestelmien ja ajanvarausohjel-
man opettelua”, Ilmola kertoo.

Tuija Männistö sanoo, että Tai-
valkoskelta Kuusamoon kuljete-
taan pääasiassa tavanomaisia 
verinäytteitä. Aamukuljetuksella 

palvellaan erityisesti Taivalkos-
ken vuodeosaston potilaita, joi-
den tulokset tarvitaan aamupäivi-
sin. Muut näytteet kuljetetaan Ou-
luun. Asiakaspalautteiden perus-
teella aamutulokset valmistuvat
Kuusamosta aiempaa nopeammin.

Uutta asukkaille on laboratori-
on ajanvaraus, sillä NordLabin 
myötä siirryttiin nettiajanvarauk-
seen. ”Tämä vaatii luonnollisesti 
aina alkuun osalta opettelua. Ko-
kemus on kuitenkin osoittanut, 
että siirtymävaiheen jälkeen 24/7 
toimiva nettipalvelu saa kiitosta”, 
Anu Ilmola sanoo.

Kuntalaisten käytössä on myös 
keskitetty puhelinpalvelu, josta 
voi varata itselleen ajan, ellei netti-
varaus onnistu.

T A I V A L K O S K I
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Toimijoiden 
työtä juhlistaen

U uden sairaalan ja moderni-
soidun toiminnan myötä 
varmistetaan alueellista ja

myös kansallista osaamista tulevai-
suuteen. Pääministeri Antti Rinne 
toi valtiovallan tervehdyksen OYS 
2030 -uudistamisohjelman ensim-
mäisen vaiheen peruskiven muu-
raustilaisuuteen.

”Uudisrakentaminen on tarpeen, 
koska toiminta kattaa yli puolet Suo-
men pinta-alasta. Rakentamalla var-
mistetaan yli 700 000 ihmisen pa-
ras mahdollinen hoito. Pitkien etäi-
syyksien alueella yliopistollisen sai-

raalan rooli korostuu, mutta se ko-
rostuu myös sen takia, että yliopis-
tollisen sairaalan ympärillä on huo-
mattava koulutuskeskittymä, eten-
kin lääkärikoulutuksen osalta”, Ant-
ti Rinne totesi.

Pääministerin mielestä uudet sei-
nät eivät kuitenkaan yksinään tee 
tulevaisuutta. Kaikkein tärkeintä on 
huolenpito ja välittäminen. 

”Uudet seinät, rakenteet ja toimi-
vuus ovat tärkeitä, mutta vielä mer-
kittävämpää tulevaisuudelle ovat 
asialleen omistautuneet ammatti-
laiset. Vain he voivat parantaa hoi-

toa ja lyhentää jonoja. Heille kuuluu 
kiitos hankkeessakin.”

Valtava määrä työtä
Yhteistyön ja sitoutuneisuuden mer-
kitystä korosti myös sairaanhoito-
piirin johtaja Ilkka Luoma. 

”Uudisrakentaminen alkoi tänä 
vuonna, mutta työtä sen eteen on 
tehty vuosia. On vaikeaa pystyä ku-
vaamaan työn mittavuutta, haas-
teellisuutta ja sitä panosta, jonka 
henkilökunta ja opetusyhteistyö-
kumppanimme ovat tähän laitta-
neet.”

2012

Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri käynnisti 
valtuuston päätöksellä 
Tulevaisuuden sairaala 
OYS 2030 -uudistamisohjelman.

2018

Havainnot nykyisten 
sairaalarakennusten oletettua 
huonommasta kunnosta ja 
kokemukset jo toteutuneiden 
väistöjen aiheuttamista haitoista ja 
riskeistä sairaalatoiminnalle 
johtivat suunnitelmien 
uudelleenarviointiin ja 
aikaisemman yleissuunnitelman 
päivittämiseen. Kuntayhtymän 
valtuusto hyväksyi päivitetyn 
yleissuunnitelman kesällä 2018.

2019

Uuden sairaalan 
ensimmäisen vaiheen 
rakennustyöt käynnistyivät 
sairaala-alueen 
pohjoispäädyssä.

2022–2023

Ensimmäiset uuden sairaalan 
tilat valmistuvat vaiheittain 
vuosien 2022-2023 aikana. 
Ensimmäisessä vaiheessa 
rakennetaan tilat toiminnoille, 
joiden on toimittava tehokkaasti 
läpi vuorokauden vuoden 
jokaisena päivänä: päivystykselle, 
teho-osastoille, leikkaussaleille, 
synnytyspalveluille sekä niiden 
tarvitsemille tukipalveluille.

2027–2028

Toisen vaiheen tilat 
valmistuvat Toisessa 
vaiheessa rakennetaan 
tiloja esimerkiksi 
avohoidolle sekä 
opetukselle ja koulutukselle.

2021

Toisen vaiheen 
rakennustöiden 
on tarkoitus 
käynnistyä.

2030

Kaikkiaan 
uudisrakentaminen 
valmistuu vuoteen 2030 
mennessä.

Peruskiven muurauksessa kunnioitettiin heitä, jotka merkittävän
sairaalarakentamisen ovat mahdollistaneet: päättäjiä, suunnitteli-
joita, rakentajia sekä henkilöstöä, joka aktiivisuudellaan on luonut 
tietä tulevaisuuden erikoissairaanhoidolle.
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Luoma kiitti myös jäsenkuntia ak-
tiivisuudesta ja ennen kaikkea roh-
keudesta tehdä päätöksiä ja muo-
kata niitä tarpeen mukaan. ”Kesä-
kuussa tehty uusi yleissuunnitelma, 
Master Plan toi säästöjä ja nopeutta 
rakentamiseen ja ennen kaikkea se 
vähentää palvelutuotannon häiri-
öitä. ”

Juhlapuheissa nousivat esiin 
myös sairaalarakentamisen työllis-
tävä vaikutus ja alueen elinvoimai-
suutta sekä vetovoimaa lisäävät
näkökulmat.

 
Uudistus etenee 
OYS 2030 -uudistamisohjelman 
ensimmäisen vaiheen A- ja B-talot
valmistuvat vaiheittain kahden kol-
men vuoden aikana, ja ne otetaan 
käyttöön vuosien 2023 ja 2024 ai-
kana. 

Työt A-rakennuksen tontilla käyn-
nistyivät alkuvuodesta. Marraskuus-
sa talon runko on noussut jo vanhan 
sairaalan kattojen yläpuolelle. 

B-rakennuksen tontilla tehdään 
parhaillaan valmistelevia töitä. Uu-
distamisohjelman toisen vaiheen 
eli C-talon toiminnallinen konsep-
tisuunnittelu on käynnissä. Hanke-
suunnittelu ja rajoittamislainsää-
dännön mukainen poikkeamislu-
pa on tarkoitus hakea keväällä. C-
talon rakentaminen ajoittuisi vuo-
sille 2021–2027.

2012

Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri käynnisti 
valtuuston päätöksellä 
Tulevaisuuden sairaala 
OYS 2030 -uudistamisohjelman.

2018

Havainnot nykyisten 
sairaalarakennusten oletettua 
huonommasta kunnosta ja 
kokemukset jo toteutuneiden 
väistöjen aiheuttamista haitoista ja 
riskeistä sairaalatoiminnalle 
johtivat suunnitelmien 
uudelleenarviointiin ja 
aikaisemman yleissuunnitelman 
päivittämiseen. Kuntayhtymän 
valtuusto hyväksyi päivitetyn 
yleissuunnitelman kesällä 2018.

2019

Uuden sairaalan 
ensimmäisen vaiheen 
rakennustyöt käynnistyivät 
sairaala-alueen 
pohjoispäädyssä.

2022–2023

Ensimmäiset uuden sairaalan 
tilat valmistuvat vaiheittain 
vuosien 2022-2023 aikana. 
Ensimmäisessä vaiheessa 
rakennetaan tilat toiminnoille, 
joiden on toimittava tehokkaasti 
läpi vuorokauden vuoden 
jokaisena päivänä: päivystykselle, 
teho-osastoille, leikkaussaleille, 
synnytyspalveluille sekä niiden 
tarvitsemille tukipalveluille.

2027–2028

Toisen vaiheen tilat 
valmistuvat Toisessa 
vaiheessa rakennetaan 
tiloja esimerkiksi 
avohoidolle sekä 
opetukselle ja koulutukselle.

2021

Toisen vaiheen 
rakennustöiden 
on tarkoitus 
käynnistyä.

2030

Kaikkiaan 
uudisrakentaminen 
valmistuu vuoteen 2030 
mennessä.

Pääministeri Antti Rinne totesi uudisrakentamisen olevan merkittävä 
hanke etenkin Pohjois-Suomen tulevaisuuden kannalta.

Jaakko Hyytinen APPH:lta (vas.), Jouni Siltakoski NCC:ltä 
ja Markus Aaltonen Skanskalta edustivat rakentajia.

Ensimmäisenä laastin peruskiveen 
heitti pääministeri Antti Rinne. Hänen 
jälkeensä tulivat valtuuston puheen-
johtaja Anne Huotari (oik.), hallituksen 
puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen, 
sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma, 
kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulun 
yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlaja-
niemi ja pääsuunnittelija Toni Väisänen 
(vas.) arkkitehtitoimisto Tähti-Setistä.  
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JUKKA KESKITALO
Oulun hiippakunnan piispa

Rakkauden sanomaa 
peruskiven muurauksessa

Y ksi kuluneen vuoden mie-
liinpainuvista virkatehtävis-
täni oli osallistua uuden Ou-

lun yliopistollisen sairaalan perus-
kiven muuraukseen adventin alla. 
Siinä yhteydessä minua pyydettiin 
myös siunaamaan käynnissä oleva 
rakennustyö. Oli kunnia-asia pyytää 
siunausta rakennustyölle ja sille, et-
tä rakentamisessa kaikki sujuisi hy-
vin.

Mitä siunaus oikein tarkoittaa? 
Eräs lapsi yritti ystävälleen leikin tii-
mellyksessä selittää siunauksen 
merkitystä sanomalla, että se on jo-
takin niin ihanaa, ettei sitä oikein 
voi selittää. Lapsi on oikeassa. Kun 
välitän siunausta, pyydän Jumalalta 
jotakin niin hyvää, ettei sen syvintä 
olemusta pysty edes arkisilla sanoil-
la selittämään. 

Siunatessani sairaalan rakennus-
työn en oikeastaan siunaa sementtiä 
ja materiaaleja, joista uusi sairaala 
tullaan valmistamaan. Sama pätee, 
jos siunaan vaikkapa jonkun per-
heen kodin. Siunaamisen keskiössä 
eivät silloin ole seinät, lattia ja katto, 
vaan ovat ihmiset, jotka kodissa a-
suvat.

Niinpä uuden sairaalan peruski-
ven muuraamisenkin yhteydessä 
pyysin siunausta ennen muuta niil-
le ihmisille, jotka tavalla tai toisella 
työskentelevät rakennushankkeen 

parissa. He muodostavat rakenta-
jayhteisön ja tekevät tärkeää työtä 
meidän kaikkien hyvinvointimme 
eteen. 

Piispan tehtävää kuvataan usein 
paimenen tai kaitsijan tehtäväksi. 
Tästä kertoo esimerkiksi sauva, jota 
piispa kantaa. Johtuneeko siitä, et-
tä erityisesti tänä jouluna paimenen 
osa on puhutellut minua myös jou-
luevankeliumissa.   

Mikä oli paimenen osa Raamatun
ajan maailmassa? Paimen valvoi lau-
maa ja vaelsi sen kanssa pitkiäkin
matkoja. Jouluevankeliumissa pai-
menet saivat kesken arkisen aher-
ruksen viestin enkeleiltä: ”Tänään 
on teille Daavidin kaupungissa syn-
tynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, 
Herra. Tämä on merkkinä teille: te 
löydätte lapsen, joka makaa kapa-
loituna seimessä.” 

Viestin ymmärrettyään paimenet 
lähtivät kiireesti matkaan viemään 
sanomaa eteenpäin. ”Nyt Betlehe-
miin!”, kuului heidän yhteinen toi-
mintasuunnitelmansa. Ei kohta, eikä 
huomenna, vaan nyt. 

Joulun lapsen luona pysähdytty-

ään ja kaikkea näkemäänsä ihme-
teltyään paimenet lähtivät seimeltä 
viemään eteenpäin sanomaa Vapah-
tajasta. Tämä viesti on säilynyt muut-
tumattomana yli 2000 vuotta! Sen 
ytimenä on ilon ja rakkauden sano-
ma.

Miten tuo ilon ja rakkauden sano-
ma tulisi todeksi arjessamme tämän 
joulun aikana? Toivon, että joulun 
aikana sinulla olisi ensinnäkin mah-
dollisuus hengähtää ja olla rakkai-
den ja läheisten kanssa.

Itse olen huomannut, että iän kart-
tuessa ja lastenlastenkin tullessa ku-
vaan mukaan, läheiset ihmiset ovat 
yhä tärkeämpiä. Pitäkäämme siis 
huoli ihmissuhteista. Joulu on rak-
kauden juhla. Jumalan rakkaus on 
hänen lahjansa ihmisille. Meillä ih-
misillä tuo lahja muuttuu tehtäväksi 
välittää rakkautta toinen toisillemme.

 Kun maailman politiikka näyttää 
menevän yhä hullumpaan suuntaan, 
ainoa lääke yksilötasolla on välittää 
ja rakastaa. Ei sillä maailmanpolitiik-
kaa välttämättä muuteta, mutta se 
voi muuttaa oman elämän ja ehkä 
sitä kautta välittyä laajemmaltikin.

Piispan
joulu-

tervehdys
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Juttusarjassa potilaat tai läheiset 
kertovat kokemuksistaan sairaalassa.

 Hyvässä
hoidossa

Meidänlaista 
elämää

Nea Backman sairastaa Sallan tautia ja ataksia 
tuo lisäksi vaikeuksia. Hän ei puhu eikä kävele, 
mutta se ei tyttöä haittaa. Nea elää erityistä 
elämäänsä ja oppii uutta joka päivä.

5-vuotias Nea esittelee ylpeä-
nä, miten hän osaa nousta sei-
somaan seinää vasten. Isä on 

valppaana vieressä, sillä Nean lihas-
ten yhteistyö ei suju ja kaatumisvaa-
ra on iso.  

Pieni tyttö valloittaa positiivisuu-
dellaan ja välittömyydellään. Vaik-
ka yhteistä kieltä ei olekaan, Nea 
ymmärtää ja osallistuu yhteiseen 
tekemiseen. Hän pursuaa elämän-
iloa, oppimisen halua ja rohkeutta 
tutustua uusiin asioihin ja ihmisiin. 

Nea ei pysty arjen askareisiin it-
senäisesti, häntä täytyy pitää sil-
mällä koko ajan. Lihaskoordinaati-
on vaikeudet näkyvät kehon hallit-
semattomina liikkeinä. Ataksia vai-

kuttaa myös suun lihaksiin ja siksi 
puheen tuottaminen on vaikeaa. Ne-
alla on todettu sairauksiensa takia 
lievä tai keskivaikea kehitysvamma.

”Nean ehdoilla mennään. Elä-
mämme on erilaista ja haastavam-
paa kuin monen muun perheen, 
mutta se on meidänlaista elämää”, 
toteavat Nean vanhemmat Jonna 
Kuustie ja Juho Backman. 

Hetki kerrallaan
Harvinainen Sallan tauti kuuluu 
suomalaiseen tautiperintöön. Sen 
aiheuttaa piilevänä periytyvä gee-
nivirhe. Suomessa sitä sairastaa sa-
ta ihmistä, uusia tapauksia tulee ilmi 
keskimäärin yksi vuosittain. Nealla 

on myös ataksia eli tahdonalaisten 
lihasten keskushermostoperäinen 
yhteistoimintahäiriö.

”Sallan tautiin sairastuneet elävät 
yleensä pitkään, mutta mitään en-
nustetta ei voi antaa. Puhuuko Nea 
ikinä, käveleekö hän ikinä, sitä em-
me tiedä. Ainoa varma tieto on, että 
jossain vaiheessa oppimiseen tulee 
taantuma, mutta emme voi tietää 
milloin”, Jonna kertoo.

Kuustie-Backmanin perheessä 
eletään hetki ja päivä kerrallaan. 
Nea osaa noin 50 sanaa ja paljon 
tukiviittomia. Pyörätuoli on käy-
tössä, mutta kävelyä treenataan ko-
ko ajan. Nea saa myös fysio- ja puhe-
terapiaa sekä tukiviittomaopetusta. 

Jonna Kuustien ja Juho 
Backmanin Nea-tytär 
haluaa oppia kävelemään.
Tuettuna kävely sujuu 
jo melko hyvin.
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Nea pärjää normaalissa päiväko-
dissa avustettuna ja hänen vuoro-
vaikutustaitonsa ovat hyvät. ”Tällä 
hetkellä Nea oppii koko ajan uusia 
sanoja ja viittomia. Meille yksi uusi 
sana tai arjen uusi taito on onnen 
aihe”, Jonna toteaa.

Juho Backmanin mukaan heidän 
arjessaan pienet asiat ovat merki-
tyksellisiä, turhasta valittaminen on 
unohtunut. 

”Diagnoosin aiheuttaman alkujär-
kytyksen jälkeen emme ole stressiä 
kantaneet, vaikka arki onkin haas-
tavaa. Me olemme oppineet sinnik-
kääksi, maltillisiksi ja varmasti 
myös kasvaneet vahvemmiksi. Se 
on ihan positiivista”, isä sanoo.

Sairaalassa autettiin alkuun
Jonnan raskaus sujui normaalisti. 
Tytär syntyi terveenä. Puolen vuo-
den iässä perheen lääkäriystävä 
kiinnitti huomion Nean silmävär-
veeseen ja kehotti tutkituttamaan 
lapsen. ”Vanhempina emme olleet 
kiinnittäneet siihen huomiota, kos-
ka luulimme sen olevan normaa-
lia vauvan kehitykseen liittyvää.”

Lasten neurologian poliklinikal-
la Neaa tutkittiin, mutta mitään 
oireita selittävää ei löytynyt. ”Kun 
geenitutkimus tehtiin, tiesimme 
jo, että Nea tarvitsee koko loppu-
elämänsä apua tai lääkitystä. Diag-
noosia odotimme kolme ja puoli 
kuukautta. ” 

Kun diagnoosi varmistui, maail-
ma kääntyi ympäri, mutta uusi pyö-
rä lähti pyörimään. Perhe kokee 
saaneensa OYS:sta erinomaisesti 
tukea. ”Sairaalan lasten puolen hen-
kilökunta oli ihanaa. Heiltä tuli he-
ti apua meille, muun muassa ensim-
mäiset Kela-hakemukset täytettiin 
yhdessä”, Jonna muistelee.

”En usko, että alkuvaiheessa OYS:
ssa olisi voitu tehdä mitään parem-
min. Me saimme kaiken tuen, joka 
siinä tilanteessa oli tärkeää”, van-
hemmat pohtivat.

Välittämistä ja huolenpitoa
Pian alkoi myös kehitysvamma-
huollon asiakkuus. Nykyisen vaa-
tivien erityispalvelujen osaamis-
keskuksen henkilökunta saa kii-
toksia. Vanhempien mukaan heistä 
on koko ajan välitetty. 

Äidin mukaan Nean kuntoutumi-
seen paneudutaan huolellisesti ja 
työssä käyvän omaishoitaja-äidin 
jaksamisesta kannetaan huolta.

Osaamiskeskuksen kautta löytyi 
myös vertaistukea. Nean perhe pää-
si tapaamaan perhettä, jossa Sal-
lan tautia sairastavat lapset olivat 
jo teini-ikäisiä. ”Oli mielenkiintois-
ta tavata ja nähdä, miten Neakin 
voi kehittyä. Vertaistuki oli tärke-
ää. Se on jatkunut yhteydenpidol-
la, kun ei aika riitä tapaamisiin”, 
Jonna sanoo.

Nea käy keskuksessa kerran vuo-
dessa kuntoutusarviossa. Suunni-
telman pohjalta perhe hakee pal-
veluja Kelasta ja kotikunnasta Iistä. 
Arvioinnissa perheen kokemuksia 
ja toiveita kuullaan, samoin kuin 
lapsen arjessa olevia hoidon am-
mattilaisiakin.

”Keskuksessa on ystävällinen 
henkilökunta. Vaikka terapeutti 
tai lääkäri vaihtuisikin, aina ko-
kee olevansa tervetullut ja Nea 
saa hyvää asiantuntija-apua”, Jon-
na kertoo. Perhe tietää myös, että 
yhteyttä voi ottaa milloin vain, jos 
tarve tulee. Se luo turvaa, kun Ne-
an tilanteen kehittymistä ei voi 
ennustaa.

Kuntoutusarvion tekemiseen 
osallistuu hoitaja, lääkäri, fysio-, 
puhe- ja toimintaterapeutti sekä 
psykologi. ”Osaamiskeskuksesta 
saa nopeasti myös lausunnot Ke-
lan hakemuksien liitteeksi”, äiti 
sanoo.

Ajantasaista tietoa Sallan taudis-
ta on vähän, mutta osaamiskeskuk-
sessa infoa on ollut aina saatavana. 
Vaikka sairaus on maailmanlaajui-
sesti erittäin harvinainen vaativien 
erityispalvelujen osaamiskeskuk-
sessa näitä asiakkaita seurannassa 
koko ajan. 

Jonna haluaa lähettää apuväline-
lainaamoon myös terveisiä. ”Apu 
tulee sieltä nopeasti. Erityisesti 
Tarja Ala-aho tekee sydämellään
työtä. Hän pohtii ja suosittelee 
aina nimenomaan Nealle sopivia 
välineitä”, Jonna Kuustie kiittää. 

Saimme kaiken 
tuen, joka siinä 
tilanteessa oli 

tärkeää.

2.

3.

4.

5.
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Ilon jakamista 
ja varainkeruuta

L astenkummien lahjoitusvaroilla tehtiin viime vuonna han-
kintoja sairaalaan yli 170 000 eurolla. Pääosa käytettiin 
laitteisiin. Noin 16 000 euroa osoitettiin lastenpsykiatri-

an akuuttitoiminnan ja palveluohjauksen kehittämiseen.
Hyväntekeväisyysjärjestön toiminta on myös ilon jakamista 

ja välittämistä sekä pienten potilaiden viihtyisyyden paranta-
mista esimerkiksi kummivierailuin. OYS:ssa ovat vierailleet 
ainakin Elastinen, Robin, Pete Parkkonen, Antti Ketonen, 
Mikael Gabriel, Elias Kaskinen ja Suvi Teräsniska.

Osastovierailujen aikana julkkikset ovat ilahduttaneet po-
tilaita, heidän läheisiään ja henkilökuntaa monin tavoin. Yri-
tysyhteistyön kautta myös Kärppien liigajoukkueen pelaajat 
ovat käyneet tapaamissa potilaita. 

Oulun lastenklinikkaa on tuettu vuosien aikana noin kolmel-
la miljoonalla eurolla. Viimeisten kolmen vuoden aikana lastenk-
linikalle on tehty hankintoja lähes 400 000 eurolla.  

Viime vuonna hankittiin lahjoitusvaroin luuporajärjestelmä 
leikkausosastolle ja tehohoitoventilaattori lasten teholle, hengi-
tyslaitteisto lasten sisätautien osastolle sekä tympanometri 
lasten poliklinikalle. Varoja on ohjattu myös O-kaari-laitteen 
hankintaan, kirurgisen osaston intubaatiovideoskooppiin se-
kä tähystystoimenpiteiden kuvatallennuslaitteistoon, sydämen 
ultraäänilaitteiston ohjelmistoon ja leikkaussalin videolangy-
roskooppiin. 

Lastenklinikoiden Kummit ry tukee Suomen viittä yliopistol-
lista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa 
potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Koko toimiaikanaan 
Kummit on tehnyt lahjoituksia noin 36 miljoonan euron edestä.

1. Päivi Tapanainen ja Seija 
Miettinen olivat mukana 
Elastisen sairaalavierailulla.

2. Elias Kaskinen toteutti Vilja 
Moilasen toiveen ja lauloi 
hänelle Tuiki tuiki tähtösen.

3. Neste lahjoitti jokaisesta
Kärppien tekemästä koti-
ottelun maalista rahaa 
kummeille. Lahjoitus 
luovutettiin liigaottelussa. 
Kuvassa vasemmalta 
Rasmus Kupari, Satu ja 
Otto Ruonaniemi, Timo 
Saarela, Pentti Saukko 
ja Jussi Jaakkola.

4. Viime vuoden 
joulukonsertissa 
musiikista vastasivat 
Janne Tulkki, Mira 
Luoti, Ilta Fuchs ja 
Elina Vettenranta.

5. Osaston 60 hoitajat
pääsivät yhteiskuvaan 
Antti Ketosen ja Pete 
Parkkosen kanssa.

1.
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Kainuun uuden keskussairaalan 
prosessit on uudistettu ja tavoittee-
na on yhden kerran periaate. Asiak-
kaan tarpeet pyritään tunnistamaan 
aikaisessa vaiheessa ja hänen hoi-
tonsa toteutetaan erikoisalat ylittä-
en. Tällä tarkoitetaan sitä, että asi-
akkaan kokonaisvaltaista hoitoa ei 
toteuta kukin erikoisala kerrallaan, 
vaan tarvittavat erikoisalat hoitavat 
yhdessä potilasta. 

Toimintamallien uudistaminen 
vaatii toimijoilta uudenlaista asen-
netta, ajattelua ja yhdessä tekemistä. 
Jatkossa samaan tilaan keskussai-
raalassa yhdistyvät Kajaanin pääter-
veysaseman perusterveydenhuol-
lon ja Kainuun keskussairaalan eri-
koissairaanhoidon yksiköt. Polikli-
nikalla toimivat sekä terveyskeskuk-
sen vastaanotot että erikoissairaan-
hoidon poliklinikat. Vuodeosastot 
yhdistyvät samaan rakennukseen 
ja potilaspaikat vähenevät 30 pro-
senttia eli 100:lla. 

Kainuun sairaala aloittaa ensim-
mäisen vaiheen käyttöönoton vuo-
den 2020 alussa ja ensimmäiset po-
tilaat hoidetaan uusissa tiloissa al-
kuvuoden aikana. Tällä hetkellä teh-
dään käyttöönottoja, koulutuksia 
ja muuttoa. Toisen vaiheen rakenta-
minen on käynnissä ja valmistuu 
vuonna 2021. Henkilöstö on uudis-
tanut toimintamalleja vuosia ennen 
rakentamisen aloittamista ja raken-
tamisen aikana kymmenissä työ-
ryhmissä.  

Pohjanpiiri toivottaa
hyvää joulua 

J A  O N N E A  V U O D E L L E  2 0 2 0 !

Ervan
matkassa

Pohjoisen erityisvastuualueen 
yhteistyötä lisätään

T erveydenhuoltolain edel-
lyttämä erikoissairaanhoi-
don järjestämissopimus on

valmisteltu pohjoisen erityisvas-
tuualueen sairaanhoitopiirien yh-
teistyönä, ja se on hyväksytty kaik-
kien sairaanhoitopiirien valtuus-
toissa kesän aikana. Järjestämisso-
pimuksessa on sovittu erikoissai-
raanhoidon työnjaosta. 

Eräiden tehtävien keskittämises-
tä säädetyn asetuksen 6§:n mukaan 
yliopistosairaalaan tai vastaavaan 
yksikköön keskitetään vaativat toi-
menpiteet, joiden toimenpidemää-
rät eivät täyty keskussairaaloissa. 

Keskittämisasetuksen 7§:ssä 
määritellään lukumäärävaatimuk-
set tekonivel-, selkä-, rintasyöpä- 
ja paksusuolisyöpäleikkauksille. 
Järjestämissopimuksen mukaan 
7§:n mukaiset leikkaukset jatkuvat
keskussairaaloissa, jos asetuksen
lukumäärävaatimukset täyttyvät. 
Sopimuksessa on sovittu, miten 
keskussairaaloiden välillä voidaan 
jakaa osaamista osuuskunnan 
kautta. Osuuskunnan perustamis-
ta koskevat päätökset hyväksyttiin 
sairaanhoitopiirien valtuustoissa 
ja sairaanhoitopiirien johtajat alle-
kirjoittivat osuuskunnan perusta-
missopimukset.  

Uudessa hallitusohjelmassa 
on sovittu, että uusi sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistus käyn-
nistetään jo tänä vuonna. Tavoit-
teena on, että asiakkaat hoidetaan 
entistä nopeammin ja kustannus-
tehokkaammin välttäen erikoissai-
raanhoidon kasvavia menoja. Poh-
joisen alueen kannalta on merkittä-
vää uudistaa koko asiakasprosessia. 

MAIRE AHOPELTO
kuntayhtymän johtaja, 
sairaanhoitopiirin johtaja
Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä

ERVA
Oulun yliopistolliseen 
sairaalan erityisvastuu-
alueeseen eli Ervaan kuulu-
vat Lapin sairaanhoitopiiri, 
Länsi-Pohjan sairaanhoito-
piiri, Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntay-
htymä, Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoito- ja perupalve-
lukuntayhtymä Soite.OYS:n 
erityisvastuualueella on 
n. 741000 asukasta ja 
pinta-ala on hieman yli 
50% koko Suomesta. 
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Pohjanpiiri toivottaa
hyvää joulua 

J A  O N N E A  V U O D E L L E  2 0 2 0 !

LEHDEN ILMESTYMINEN VUONNA 2020
JA ILMOITUSTEN AINEISTOAIKATAULUT

Numero Aineistot viimeistään Ilmestyy
 1  31.1. 21.2.
 2 1.4. 27.4. 
 3 22.5. 15.6. 
 4 28.8. 21.9. 
 5 9.10. 2.11. 
 6 20.11. 14.12. 
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Arto nostaa 
tuplasti painonsa

Arto Immosella on taskussaan pronssimitali 
lisäpainoleuanvedon MM-kisoista ja katse on jo 
seuraavissa. Voimaharjoittelua hän suosittelee 
jokaiselle sairaalan työntekijälle. 

O n syytä olla ylpeä, jos 55-
vuotiaana päihittää maa-
ilmanmestaruuskisojen 

yleisessä sarjassa nuoremmat kil-
pailijat, kuten Arto Immonen teki. 
Lisäpainoleuanvedon ensimmäi-
set MM-kilpailut järjestettiin vii-
me kesäkuussa Espoossa, muka-
na oli noin 90 kilpailijaa eri maista. 
Aiemmin jo kahdeksan suomen-
mestaruutta voittanut Immonen 
pääsi karsinnan jälkeen edusta-
maan Suomea. 

Hän oli koko kisan vanhin ja kil-
paili miesten alle 60-kiloisten sar-
jassa. 

Lisäpainoleuanvedossa vyötäröl-
le kiinnitetään vyö ja kettinki se-
kä siihen rautaa ”niin paljon kuin 
uskaltaa laittaa”, Immonen kertoo. 
Hänen tapauksessaan tämä tarkoit-
taa noin 77 kilon lisäpainoa eli nos-
tettavaa on yhteensä noin 136 kiloa. 

Kilpailija vetää itsensä painoi-
neen ylös suorilta käsiltä niin, että 
leuka ylittää tangon. Kisan aikana 

Voimaa
työhön
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jalkaprässi tai jalkakyykky 
(pakarat ja etureidet)

reidenkoukistus 
(reiden takaosa)

ylätalja ja alatalja
(yläselän lihakset)

penkkipunnerrus 
(rintalihakset)

pystypunnerrus 
(hartiat)

selän ojennus 
(alaselkä)

istumaan nousu 
(vatsalihakset)

kutakin liikettä tehdään 
3 sarjaa 8–12 toistolla

tehdään yhteensä kolme vetoa. 
”Mukana oli kaksi veteraanisarja-

laista. On ihan hienoa, jos pääsee 
tässä iässä yleiseen sarjaan edus-
tamaan Suomea. Pitää olla tyyty-
väinen tulokseen, ne muut olivat 
nuoria.”

Parhaillaan Immonen harjoitte-
lee ensi kesänä Helsingissä pidettä-
viin MM-kisoihin. Tarkoitus on kir-
kastaa mitalia. 

”Kilpailussa oli yksi niin kova 
puolalainen, että en usko voittava-
ni, jos hän on mukana.”

Lisäpainoleuanvedossa Immo-
nen on kilpaillut vuodesta 2012 ja 
sitä ennen tavallisessa eli toisto-
leuanvedossa. Hän on harrastanut 
myös karatea ja kuntonyrkkeilyä. 

Työvuorojen rytmissä
Arto Immonen harjoittelee kunto-
salilla 3–4 kertaa viikossa. Lisäk-
si ohjelmaan kuuluvat lihashuolto 
sekä kävelylenkit. Hän on rytmit-
tänyt harjoittelun sairaanhoitajan

työhönsä OYS:n teho-osastolla, 
jossa hän tekee pääosin ilta- ja yö-
vuoroja. 

”Kun tulen yövuorosta, nukun 3–
4 tuntia, syön ja lähden treenaa-
maan, syön ja nukun taas saman 
verran. Olen siitä erikoinen tapaus, 
että teen parhaat tulokset nukku-
mapäivinä.”

Immosen harjoitteluohjelman 
laatii jyväskyläläinen Tuomas 
Rytkönen, joka valmentaa myös 
muun muassa keihäsmaajoukku-
een kilpailijoita. Personal traineri-
na Immonen tuntee itsekin hyvin 
harjoittelun periaatteet. 

Sopii jokaiselle
Lihasharjoittelua sekä aerobista 
harjoittelua hän suosittelee jokai-
selle hoitoalan ammattilaiselle. 

”Iso osa meidänkin tulosalueen 
sairauspoissaoloista johtuu tuki- 
ja liikuntaelinsairauksista. On tut-
kittu, että suurimmalla osalla suo-
malaista kunto riittää vain kuu-

Arto Immonen harjoittelemassa PPSHP:n 
henkilöstön kuntosalilla Peltolassa. Hän 
kertoo, että hyvä kunto auttaa jaksa-
maan teho-osaston työvuoroissa. 
”Ikinä ei ole tarvinnut töissä miettiä,
 jaksanko tai pystynkö johonkin.”

Laadi itsellesi 
lihaskuntoresepti

den tunnin työpäivään. Jos on hy-
vä kunto, energiaa on työpäivän 
jälkeen muuhunkin kuin sohvalla 
makaamiseen.”

Harjoittelun aloittaminen palkit-
see, sillä alkuun lähes mikä tahan-
sa harjoittelu parantaa lihaskun-
toa. Immonen suosittelee, että ke-
hittyäkseen täytyy saada 1–2 kuu-
kauden välein uusia ärsykkeitä, 
kuten muutoksia toistoihin tai sar-
joihin.

Ravitsemuksessa hän noudattaa 
maalaisjärkeä ja omaa tuntemus-
taan, eli omien sanojensa mukaan 
syö monipuolisesti mitä haluaa 
niin paljon kuin haluaa. Monipuo-
lista hyvää ruokailua hän suositte-
lee muillekin. 

”Olen perusruoan kannattaja, en 
usko siihen että pitäisi olla purk-
keja ja purnukoita. Olen harjoitel-
lut niin kauan, että en lähde mu-
kaan muoteihin, jotka tulevat ja 
menevät.” 

Esimerkkiohjelma

Voimaharjoittelu pitää luut lujina ja vähentää kaa-
tumisen riskiä. Tarvitset lihasmassaa selvitäksesi 
arjen askareista. Sarkopenia ja sitä kautta hauraus-
raihnaus -oireyhtymä yleistyvät, ja lihaskuntoharjoit-
telu on niihin paras ehkäisy ja hoito. 

Kun aloitat lihaskuntoharjoittelun, tee ensin harjoit-
teita 2–3 kertaa viikossa noin 20–30 minuuttia kerral-
laan. Aloita kevyemmin ja lisää painoa muutaman vii-
kon jälkeen. 

Keskity ensin suuriin lihaksiin, kuten reidet, paka-
rat, rintalihakset, hartiat, selkä ja vatsa. 

Ennen harjoittelua lämmittele esimerkiksi kunto-
pyörällä ja dynaamisin venytyksin 5–10 minuuttia.
Harjoittelun jälkeen tee loppuverryttely. 
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Henkilöstön
asialla

TIMO HANNILA
Työsuojeluvaltuutettu

T ätä juttua kirjoittaessa 
ulkona satelee lunta ja mar-
raskuu alkaa olla yli puolen-

välin. Meillä PPSHP:ssä on käyn-
nissä monenlaisia muutoksia, jot-
ka koskettavat meitä työntekijöitä. 
Esimerkiksi uudisrakentaminen 
on hyvässä vauhdissa, piha-alueita 
myllätään ja rakentaminen näkyy 
vielä pitkään sairaalan alueella. 
Muutokset vaativat sopeutumista 
vallitseviin olosuhteisiin meiltä 
kaikilta. Viime aikoina olen käynyt 
eri yksiköissä puhumassa toimi-
vasta työyhteisöstä ja tarkastellut 
työyhteisön kanssa, miten kussa-
kin yksikössä sopeudutaan olo-
suhteisiin.

Työssäni nuorisopsykiatrialla 
tein työtä perheiden kanssa. Usein 
heidän kanssaan tein havaintoja 
vuorovaikutuksen haasteista: huo-
lenaiheet olivat yhteisiä ja samoja,
jostain syystä ne eivät vain kohdan-
neet. Tilanteissa auttoi usein se et-
tä ”tulkattiin” asiat yhteiselle kielel-
le ja saatiin jaettu ymmärrys asiaan. 

Työsuojeluvaltuutettuna olen 
huomannut työyhteisöissä henki-
lökunnan välillä kohtaamisen haas-
teita. Meillä on käytössä Hyvän koh-
telun malli sekä muita ohjeistuksia, 
jotka määrittelevät, millaista on asi-
anmukainen, ammatillinen käyttäy-
tyminen työssä. Potilastyössä meillä 
riittää empatiaa, riittäähän sitä myös 
työyhteisön jäsenillemme, kollegoil-
lemme? 

Aihe on erittäin kiintoisa ja kes-
kustelua herättävä.

Maaret Kallion kirjasta” Inhimilli-
siä kohtaamisia” tämä lause jäi eri-
tyisesti mieleen.

”Jokainen meistä jättää päivittäin 
merkittäviä jälkiä toisten sydämiin 
niin hyvissä kuin hankalissakin 
tilanteissa”

Myötätuntoa 
kollegoillekin

Päivittäin meillä tulee lukemat-
tomia kohtaamisia niin työelämän 
pyörteissä kuin vapaa-aikana. Mi-
tä vaatii aito kohtaaminen? Aina-
kin rohkeutta, tulee ensimmäisenä 
mieleen. Rohkeutta pysähtyä ja 
tarkastella myös itseämme, olem-
mehan kaikki inhimillisiä ihmisiä, 
myös epätäydellisiä niin itsellemme 
kuin toisillemme. 

Kaikilla meillä on aikaisemmista
kohtaamisista tunnemuistoja, jot-
ka voivat vaikeuttaa aidon kohtaa-
misen syntymistä. Tunteiden ali-
säätely voi edesauttaa tunteiden 
valtaan joutumista, josta voi seu-
rata pelkoa, kiukunpuuskia ja mie-
lipahaa. Ylisäätely voi näyttäytyä
niin, että tunteet koetaan etäisiksi, 
järkiperäisiksi ja toisten tunteisiin 
suhtaudutaan ärtyisästi, jopa torju-
en. Keskeistä tunneyhteyden on-
nistumisessa on jaetuksi tulemi-
sen kokemus, rinnalla kulkeminen 
ja kokonaisena ihmisenä kohtaa-
minen. Tämän asian tiedostaminen
voisi olla askel kohti hyviä kohtaa-
misia.

Toiminta tunteen ja järjen väli-
maastossa kohtaamisissa auttaa 
meitä säilyttämään taidon tarvita 
toisiamme. Myös apua on mahdol-
lista pyytää. Työhyvinvoinnin mer-
kitystä ei voi väheksyä. Toimivassa 
työyhteisössä yhteistyö toimii ja 
apua on mahdollista saada.
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ULLA 
LANTTO

erikoislääkäri
korva-, nenä- ja 
kurkkutautien 

klinikka

Minulle tulee Jes!-fiilis joka 
päivä kun menen ihotuu-
moripoliklinikalle töihin. 
Tämä on intohimoni, sillä 

olemme tehneet tuloksekasta kehitys-
työtä pään, kasvojen ja kaulan alueen 
ihotuumoreiden hoidossa iho-, -silmä- 
ja plastiikkakirurgian klinikoiden kanssa. 
Koko poliklinikkamme ihotiimi on kasva-
nut tähän. Ihotuumoripotilaisiin liittyy
noin puolet kliinisestä työajastani. 

Pidän potilaiden kohtaamisesta ja 
työtovereista. Hoitajat ovat mahtavia 
ja todella ammattitaitoisia. He näkevät 
asiat eri vinkkelistä, ja siksi he huomaa-
vat erilaisia kehitysideoita kuin minä. 
On arvokasta, että kaikki tiimin jäsenet
uskaltavat tuoda ajatuksensa esiin.  
Tiimissämme lääkäri auttaa hoitajaa
ja hoitaja lääkäriä. Esimerkiksi lääkäri
voi osallistua potilaan siirtoihin tai 
antaa lankoja, jos muu tiimi on kiinni. 
Potilaan luottamus rakentuu muun 
muassa tällaisesta yhteistyöstä ja 
siitä, että tiimiläisillä on hyvä olla. 

Korvan, nenän ja suun alueeseen 
kajoaminen on lähes aina potilaalle 
epämiellyttävää, joten poliklinikkamme 
lääkärit ja hoitajat ovat ammattilaisia 
siinä, miten potilasta tuetaan toimenpi-
teiden aikana. Epämiellyttävän hetken 
sietää paremmin, jos potilas tietää mitä 
tapahtuu ja vuorovaikutus on hyvää.”

Juttusarjassa työkaverimme 
kertovat inspiraation lähteistään.

Minua
innostaa

Ulla Lantto johti laatupalkinto-
kilpailun 2019 ensimmäisen

palkinnon voittajatiimiä
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Uutisia
lyhyesti

L aatupalkintokilpailu järjestet-
tiin sairaanhoitopiirissä kulu-
vana vuonna 19. kerran. Joh-

tajaylilääkäri Juha Korpelainen
totesi marraskuisessa tilaisuudes-
sa palkintoja jakaessaan, että sai-
raalassa on parhaillaan menossa 
monia erilaisia kehittämishankkei-
ta, mikä on saattanut pienentää osal-
listuneiden kilpailutöiden määrää. 

Sairaalasta löytyy kuitenkin kun-
nianhimoa parantaa toimintaa, sillä 
vuodesta 2001 laatupalkintokilpai-
luun on tuotu yhteensä 204 erilais-
ta hanketta. Niillä on myös ollut vai-
kutusta käytännön työhön.

”Tuotantotalouden opiskelijat sel-
vittivät vuonna 2008, että kilpailun 
hankkeet ovat juurtuneet hyvin yksi-

Hyvä taso laatu-
palkintokilpailussa
Sairaalassa on kehittämisen kunnianhimoa. 
Laatupalkintokilpailuun osallistuneet hankkeet 
olivat korkeatasoisia ja hyvin dokumentoituja, 
todettiin palkintojen jakotilaisuudessa. 

köihin ja saaneet aikaan konkreetti-
sia muutoksia”, Korpelainen sanoi. 

Tänä vuonna kilpailuun osallis-
tui kahdeksan hanketta, joista kol-
me palkittiin. 

1. palkinto
Ihotuumorileikkaus-toiminnan ke-
hittäminen korva-, nenä- ja kurk-
kutautien poliklinikalla 2012–18. 
Poliklinikka on reagoinut kasvanee-
seen potilasmäärään keskittymällä 
laadukkaaseen hoitoon. Toimenpi-
teiden määrä on moninkertaistunut, 
vaikka henkilöstöä ja aikaresurs-
sia ei ole lisätty. Potilaat ovat olleet 
tyytyväisiä. Palkinnon vastaanotti-
vat erikoislääkäri Ulla Lantto ja 
osastonhoitaja Kirsi Viitalähde. 

2. palkinto
Perehdytyksellä vetovoimaa hoi-
totyöhön. Hanke laati hoitotyönte-
kijöille perehdytysprosessin, jota 
voidaan hyödyntää koko sairaan-
hoitopiirissä. Palkinnon vastaan-
ottivat kliinisen hoitotyön asiantun-
tija Merja Sjöman ja apulaisosas-
tonhoitaja Sanna Ylijurva. 

3. palkinto 
Rintasyöpäpotilaan hoitopolku-
kehittämisprojekti. Hoitopolku no-
peutui ja asiakastyytyväisyys, mo-
niammatillinen yhteistyö ja tie-
donkulku paranivat. Palkinnon vas-
taanottivat ylihoitaja Kirsi Ran-
nisto, erikoislääkäri Pieta Ipatti ja
 laatupäällikkö Raija Honkanen. 

Laatupalkintoja vastaanottamassa vasemmalta Kirsi Rannisto, Pieta Ipatti, Raija 
Honkanen, Ulla Lantto, Kirsi Viitalähde, Merja Sjöman ja Sanna Ylijurva. Kuva Tiina Mäki
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Uutisia
lyhyesti

Vaparin kilometrikisaan osallis-
tui tänä vuonna 55 joukkuetta, 
joissa oli yhteensä 624 pyöräi-
lijää. Kisa poljettiin aikavälillä 
1.5.–22.9. 

Joukkueet jakautuivat piensar-
jaan (alle 25 henkilöä) ja suursar-
jaan (yli 25 henkilöä). Piensarjas-
sa polki 51 ja suursarjassa neljä 
joukkuetta. Kummankin sarjan 
kolme parasta joukkuetta palki-
taan. Jokainen osallistuja voi tu-
lostaa itsellensä diplomin muis-
toksi kilometrikisa.fi-sivustolta. 

Piensarjan voitti joukkue OYS
Nypsyn Typsyt, kilometrit yh-
teensä 16 158,7. Suursarjan voit-
ti OYS Kirurgian klinikka, kilo-
metrit yhteensä 72 004,4. 

Vaparin 
kilometrikisa 
poljettu

Kuntayhtymän valtuuston 3. joulukuuta hyväksymää toiminta- ja ta-
loussuunnitelmaa 2020-2022 ohjaa talouden tasapaino ja tehokkaat 
ennakoivat toimet kustannuskasvun rajoittamiseksi. 

Suunnitelman lähtökohtana ensi vuodelle ovat hoidon saatavuu-
den turvaaminen ja hoitotakuussa pysyminen. Toiminnan suunnittelu 
on tehty kuluvan alkuvuoden toiminnan tasosta. 

Kysynnän ennustetaan kasvavan väestön kasvun vuoksi 0,3 pro-
senttia ja ikääntymisen vuoksi 0,5 prosenttia. Yleisen kustannus-
tason muutos ja hoidon kysynnän kasvusta johtuva kulujen kasvu 
on arvioitu 2 prosentiksi. Tuottavuuteen tavoitellaan prosentin kas-
vua, ja apuna tässä ovat sähköisten palvelujen kehittäminen tuotta-
vuuden lisäämiseksi. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa kiinnitetään huomiota erityi-
sesti työpanoksen määrään resursseja päivittämällä ja uudistuvan 
henkilöstöpolitiikan kautta.  Myös työehtosopimusvaikutukset on 
huomioitu.

Toimintaympäristön muutokset, kuten Esko-potilastietojärjestel-
män yhtiöittäminen, osuuskuntatoiminnan aloittaminen ja organi-
saatiorakenteen muutokset on huomioitu suunnitelmassa.

Valtuustokäsittely oli kesken Pohjanpiirin painoon mennessä. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2020 
esitellään tarkemmin ensi vuoden Pohjanpiirin ensimmäisessä 
numerossa.

Valtuusto linjasi 
taloutta ja toimintaa

Uusia sairaalaosastoja ei avata usein, joten OYS:n 
osasto 4:n eli gastrokirurgian osaston perustamista 
oli syytäkin juhlistaa avoimien ovien tilaisuudella 
lokakuun lopussa. 

Syyskuussa avattu 22-paikkainen osasto vastaa kas-
vaneeseen tarpeeseen, sillä gastrokirurgisten potilai-
den määrä on kasvussa, ja kirurgisista potilaspaikois-
ta on ollut pulaa. Esimerkiksi vuodesta 2017 vuoteen 
2018 hoitopäivien määrä kasvoi noin tuhannella. 

Osaston 4 vahvuuteen kuuluu seitsemän erikoislää-
käriä, 30 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa, fysiotera-
peutti ja puolipäiväinen farmaseutti. 

Osaston vastuulääkäri Minna Nortunen kertoo, 
että gastrokirurgisten potilaiden hoito helpottuu ja 
yhtenäistyy entiseen verrattuna, kun saman erikois-
alan potilaat on keskitetty yhdelle osastolle. Myös 
hoitoajat lyhenevät. 

Potilasmäärän kasvun taustalla on väestön ikään-
tyminen, minkä myötä myös vatsan alueen syöpäta-
paukset kuten maksa- ja haimasyövät lisääntyvät. Li-
säksi osastolla hoidetaan muun muassa sappikivi- ja 
lihavuusleikkauksessa olleita potilaita. 

Gastrokirurgisille 
potilaille uusi osasto

Avoimien ovien päivä tarjoiluineen tutustutti vierailijoita
osaston 4 toimintaan. Kuva Pekka Huovinen
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Uutisia
lyhyesti

V aativien erityispalvelujen 
osaamiskeskuksen toimin-
ta Peltolassa alkoi marras-

kuun lopussa. Sitä ennen yli 500 
vierailijaa tutustui kompaktiin yk-
sikköön avointen ovien päivänä.

Tahkokankaan palvelukeskuk-
sen tilat tyhjenivät 25. marraskuu-
ta, jolloin kehitysvammahuollon 
henkilöstö ja asiakkaat muuttivat 
Peltolaan. Yksi aikakausi päättyi 
ja uusi alkoi. 

Samalla otettiin käyttöön OYS 
2030 -uudistamisohjelman ensim-
mäinen uusi kiinteistö.

”Ensimmäiset luonnokset uusis-
ta tiloista Peltolaan tehtiin vuonna 
2013. Hankesuunnitelma hyväksyt-
tiin 2016, ja siitä lähti uusien tilo-

Osaamiskeskus 
Peltolassa 
avasi ovensa

Vaativien erityispalvelujen
 osaamiskeskus Peltolassa 
toimii jo täysillä. Avointen
ovien päivänä satoja ihmisiä 
tutustui uusiin tiloihin. 
Kuva Pekka Huovinen

jen suunnittelu ja toteutus”, kertoo 
tulosalueen johtaja Päivi Lauri.

Avointen ovien päivään huipen-
tui iso urakka. Laurin mukaan oli 
hienoa huomata, että pienen eri-
tyisryhmän kanssa tehtävä työ ja 
tilat kiinnostivat monia ja väkeä 
tuli tutustumiskäynnille ympäri 
maakuntaa ja kauempaakin. 

Kiitosta tuli erityisesti tilojen va-
loisuudesta ja avaruudesta. ”Mu-
kavalta tuntui myös se, että kävijät 
kokivat, että suunnittelussa on o-
tettu huomioon asiakkaiden ja toi-
minnan tarpeet”, Lauri toteaa.

Luonnosta mallia
Tahkokankaalta Peltolaan siirty-
vän kuntoutujan äiti, OYS:ssa työs-

kentelevä Ullamaija Pyykkönen 
ihastui ratkaisuihin. ”Jo ulkona 
tuntui hyvältä. Raakapuun käyttö 
ja se, miten se ajan saatossa muo-
vautuu, kuvastaa kuntoutumispro-
sessia.”

Kiitosta saivat myös luonnosta 
ammennetut värit ja muodot. Ro-
soinen tiiliseinä ja siihen tehdyt 
laastivedot muistuttavat, että ih-
misiä on monenlaisia. Vaikka tilat 
ovat kompaktit, on niihin kalustein 
ja erilaisin muodoin tuotu yksilöl-
lisyyttä. 

”Kun tänne vielä saadaan Tahko-
kankaan osaajien erinomainen am-
mattitaito, ei toiminta voi olla muu-
ta kuin hyvää”, Ullamaija Pyykkö-
nen totesi kierroksensa päätteeksi.
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Kiitokset LÄHETÄ KIITOKSET SÄHKÖPOSTILLA: 
toimisto@plusmark.fi TAI VIESTILLÄ: +358 44 729 8318

Sydämellinen kiitos Lastenklinikan 
mahtavalle henkilökunnalle ja 
kaikille yhteistyökumppaneille 
vuosien varrelta. Erityiskiitokset 
ja halaukset kotiosastoni 62:n 
porukalle. Nyt vapaalla muistelen 
teitä kaikkia  lämmöllä ja 
kiitollisuudella.

Toivotan teille kaikille rauhallista 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.
PIRJO HAARAHILTUNEN

Lastenpsykiatrian osasto 53 kiittää
Westpro4U –säätiötä, Alexandra Procopéa 
ja Emilia Bottasta lapsille iloa tuovasta 
monipuolisesta lahjoituksesta.

KNK-kurssi 
vuoden opetusteko

Lämmin kiitos kaikille 
yhteisistä työvuosista ja 
yhteistyöstä 37 vuoden 
aikana ennen eläkepäiviäni.
Kiitos ihanasta läksiäis-
juhlasta ja muistamisista 
viimeisenä työpäivänäni. 

Voimia vaativaan työhönne.
MARJATTA MÖMMÖ
Keskusleikkausosasto 
Anestesia

@knk-kurssi19 
@knkopetusvaltakunnallinen

Oulunsuun Martat lahjoittivat OYS:n synnytysosastolle 
413 sukkaparia syyskuun lopussa. Kuvassa vasemmalta 
synnytysosaston osastonhoitaja Tiina Kemppainen, Kaisa 
Uusimäki, Pirjo Raumala, Salme Alaraasakka, Leila Viren,
Raili Saarenpää ja Ritva Anttonen. Synnytysosasto
kiittää kaikkia sukkien kutojia!

Sukkia juhlavuoden 
kunniaksi

Lahjoi-
tuksia

Oulun korva-, nenä- ja kurkkutauti-
en kurssi ja etenkin opetuksen tuke-
na oleva Instagram-tili valittiin mar-
raskuussa Vuoden opetusteoksi 2019. 
KNK-kurssin sometili toimii kätevä-
nä lisätyökaluna, jossa on opetusvi-
deoita ja erikoisalan esittelyä.

Vuoden opetusteon valitsee Suo-
men Medisiinariliitto. Se tekee vuo-
sittain opiskelijakyselyn, jossa lää-
ketieteen opiskelijat ympäri Suomen 
saavat ehdottaa tunnustuksen saajaa 
ja palkittava valitaan palautteiden 
perusteella.

Oulun KNK-kurssista opiskelijat 
nostivat esille erityisesti pari vuotta 
käytössä olleen Instagram-tilin, jon-
ka kautta kurssia käyvä vuosikurssi 
voi seurata vaivattomasti esimerkiksi 
videoita. Opiskelijapalautteessa nou-
si esiin myös opetushenkilöstön in-
nostuneisuus opettamiseen ja kan-
nustava asenne lääketieteen opiske-
lijoita kohtaan. 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien 
kurssin opetusmetodia pidetään ny-
kyaikaisena ja innovatiivisena, ja 
kurssin Instragram-videot ja tieto-
iskut koetaan hyödyllisiksi, helpos-
ti ja nopeasti saataviksi. Opettajat 
ovat nyt laajentamassa KNK-tieto-
iskuvideoita myös valtakunnalliseen 
jakoon kaikkien terveydenhuollon 
ammattilaisten hyödynnettäviksi. 

Marttaliitto viettää tänä vuonna 120-vuotisjuhlavuotta 
yhdessä 100-vuotiaan Kätilöliiton kanssa. Liitot ovat jär-
jestäneet valtakunnallisen käsityötempauksen, jossa lah-
joitetaan kaikille ensisynnyttäjille ja adoptiolapsen saa-
ville äideille villasukat. Koko maassa sukkia on tarkoitus 
neuloa ja lahjoittaa noin 22 000 paria. Pohjois-Pohjanmaan 
Martoilla tavoite on noin 1550 paria. Tavoite on jaettu nel-
jään eri keräyserään.

Oulunsuun Martat ovat valmistaneet lahjoitetun sukka-
erän yhteistyössä Myllyojan ja Säräisniemen Marttojen 
kanssa, lisäksi mukana on ollut yksittäisiä sukkalankojen 
ja valmiiden sukkien lahjoittajia.
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Ristikon ratkaisu
Pohjanpiiri 6/2019

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

www.kastellinapteekki.fi

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

Hyvää Joulua &
Onnellista Uutta Vuotta 2020!

Joulun ja uudenvuoden aikaan palvelemme
ti 24.12. 9–15 • ke 25.12. 10–18 • to 26.12. 10–18

ti 31.12. 8–21 • ke 1.1. 10–18

Oulun Keskuspesula Oy | Kiviharjuntie 7, 90220 Oulu | www.oulunkeskuspesula.fi

Kiitämme asiakkaitamme ja

yhteistyökumppaneitamme

kuluneesta vuodesta ja toivotamme

Rauhallista Joulua &

Menestyksellistä

Uutta Vuotta!
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UUSI OPTOMETRIAN 
YAMK-TUTKINTO
Master of Health Care, Clinical Optometry
Hakuaika 8.–22.1.2020
oamk.fi/clinicaloptometry

Kevään yhteishaussa tarjolla 18.3.–1.4.2020
– Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
– Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija
– Kliininen asiantuntija
– Kuntoutuksen asiantuntija
– Palveluliiketoiminnan kehittäminen
– Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Lisätietoa hausta ja opinnoista 

www.oulu.fi/taydennyskoulutus

Psykoterapia-alan 
täydennyskoulutus

Traumapsykoterapeuttikoulutus
76 op, Oulu 2020–2024

Hakuaika päättyy 31.1.2020.

Ratkaisukeskeinen  
kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 

47 op, Oulu / Helsinki  2020–2022
Hakuaika päättyy 29.2.2020.




