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V iime marraskuussa vuoden 2019 Pohjanpiiri-lehden joulu-
numeron pääkirjoitusta kirjoittaessani en osannut aavistaa,
kuinka toisenlaiseksi ja ennakko-odotusten vastaiseksi vuosi 2020 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, Suomessa ja koko maailmassa
muodostuisi. Koronapandemia on muuttanut toimintaamme ja toiminta-
ympäristöämme todella nopeasti. Pohjois-Pohjanmaalla olemme selviytyneet
haasteista kuitenkin selvästi keskimääräistä paremmin.

Kuluneen vuoden aikana olemme vuoroin supistaneet ja vuoroin laajentaneet 
kiireetöntä toimintaamme pandemiaan varautuaksemme ja vastataksemme. 
Olemme pikaisesti täydennyskouluttaneet henkilöstöämme tehohoitovalmiuden 
lisäämiseksi ja tehneet huomattavia materiaalihankintoja. Valitettavasti olemme 
keväällä myös joutuneet perumaan henkilöstön vuosilomia ja kesälomakausikin oli 
koronan vuoksi normaalista poikkeava. Myös koulutusmatkat ja fyysiset henkilöstön 
kokoontumiset ovat olleet rajattuja tai osin loppuneet. Kaikki nämä ovat kuormitta-
neet henkilöstöämme normaalia enemmän, mutta organisaatiostamme on löytynyt
uskomattomasti voimavaroja ja resilienssiä – vahva joustaa, vaan ei murru!

Kuluneesta vuodesta on helppo löytää myös ilonaiheita. Uusien sähköisten palvelu-
muotojen käyttöönotto on strategisten tavoitteidemme mukaisesti edennyt
isoin askelin. Kevään kiireettömän toiminnan supistusten myötä syntyneet
hoitojonot ovat alkusyksyn aikana alkaneet lyhentyä ja sairaanhoitopiirin tilin-

-päätöskään ei näyttäisi toteutuvan viime kevään ja alkukesän synkimpien
ennusteiden mukaisena. 

Korona on tiivistänyt yhtymähallinnon ja eri tulos- ja vastuualueiden yhteis-
työtä ja hitsannut meitä kaikkia yhteen vaikeina aikoina. Yhteistyö Pohjois-
Pohjanmaan muihin sote-organisaatioihin on kehittynyt myönteisesti ja 
keskinäinen luottamus vahvistunut. Osoituksena sairaanhoitopiirin omista-
jakuntien ja muiden sote-organisaatioiden luottamuksesta saimme kunnian ja 
vastuun toimia sote-uudistukseen liittyvien valtionavustushankkeiden alusta- 
ja hankehallinnointiorganisaationa. Kasvava luottamus sote-organisaatioiden
välillä lupaa hyvää pitkään valmisteltua sote-uudistusta odottaessamme. 

Uunituoreissa THL:n sairaaloiden tuottavuutta kuvaavissa ennakkotiedoissa
menestymme erinomaisesti: olemme tuottavin yliopistollinen sairaala Suomessa
monella mittarilla mitaten ja tuottavuutemme on vuosien 2015–2019 aikana
kehittynyt erinomaisesti. Tuottavuuden kasvu on ollut keskimäärin noin 
prosentin vuodessa, mikä vastaa strategiassa asettamaamme tavoitetta. 
Positiivisiin uutisiin kuuluu myös nopeasti ja aikataulustaan edellä 
edennyt uuden sairaalan rakentamishanke.

Kaikista kuluneen vuoden haasteista ja yllätyksistä huolimatta sairaanhoito-
piirin henkilöstö on suoriutunut tehtävästään erinomaisesti. Vastuuta on kannettu
ja uusiin haasteisiin on kyetty vastaamaan hienosti. Arvioimmepa toimintaamme
tuottavuustilastojen, hoitojonojen, talouden tai eri hoidon laatua kuvaavien indi-
kaattoreiden kautta, voimme olla ylpeitä toiminnastamme ja saavutuksistamme. 

Alkava vuosi 2021 haastaa meitä edelleen. Pandemian osalta valoa tuovat uutiset, 
joiden mukaan rokotukset koronaa vastaan saadaan käyttöön myös Suomessa 
todennäköisesti vuoden 2021 alkupuolella. Erityisjärjestelyjä ja varautumista
joudumme kuitenkin jatkamaan todennäköisesti ainakin kesään 2021 saakka. 
Samaan aikaan uuden OYS:n rakentaminen jatkuu ja sote-palveluja koskevan uudis-
tuksen aikataulu ja sisältö tarkentuu. Pohjois-Pohjanmaan ja koko Pohjois-Suomen 
väestö voi katsoa vuoteen 2021 ja tulevaisuuteen turvallisin ja luottavaisin mielin.

Vuoden 2020 kallistuessa kohti loppuaan haluankin lausua kiitoksen sanat 
kuluneesta vuodesta henkilöstöllemme. Kiitosten lisäksi haluan toivottaa henki-
löstöllemme ja kaikille sidosryhmillemme hyvää ja rauhallista joulun aikaa sekä 
vielä menestyksellisempää ja toivottavasti seesteisempää uutta vuotta 2021.

Yllätyksellinen 
vuosi 2020
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29 Hannu-Ville Leskelä: minua innostaa

30  Uutisia lyhyesti

33  Kuulolla

34  Ristikko

35  Ristikon ratkaisu Tähdet pienet tuikahtaa,
meiltä huolet poistaa.
Revontulet hulmuaa,
valo meille loistaa.
Tähdet maata katselee,
loimu yötä valaisee,
meille uuden riemun suo,
joulun ihmisille tuo.

– Z.Topelius –

Pirjo Lukkarila, 
hallintoylihoitaja

Toivotamme kaikille rauhallista joulun 
aikaa ja onnea uudelle vuodelle 

2021
Kiitämme sairaanhoitopiirin 
henkilökuntaa ja kaikkia sidos-
ryhmiämme hyvin poikkeuksellisesta
vuodesta. Epidemian keskellä olemme 
pystyneet kehittämään ja tuottamaan 
laadukkaita palveluja potilaillemme
sekä rakentamaan uutta sairaalaa
ja maakunnallisia hoito- ja palvelu-
ketjuja. Uudet haasteet odottavat
meitä, mutta nyt on aika pysähtyä
hetkeksi.

Juha Korpelainen, 
johtajaylilääkäri
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Juha-Jaakko 
Sinikumpu

Lastenkirurgian yksikön
johtaja ja ylilääkäri

lastenkirurgian professori 

OYS:aan 2009

kuka8?

Juha-Jaakko Sinikumpu tutkii potilaiden 
leikkauskohteista etukäteen tehtyjä autenttisia 
muovimalleja, joita hän hyödyntää leikkausten 
suunnittelussa. Mallien avulla suunnitellaan 
potilaskohtaisia kirurgisia kiinnittimiä, saha-
ohjaimia ja muita leikkauksen työvälineitä. 
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muassa kehittänyt menetelmää,
jossa kyynärvarren murtuneen luun 
sisään viedään sulava ydinnaula.
Menetelmän käyttö säästäisi hoito-
päiviä ja vaivaa, jota tulee ydinnaulan
poistosta. 

”Murtumat koskettavat laajaa jouk-
koa: näitä pieniä potilaita, heidän
vanhempiaan, näiden työnantajia 
sekä hoitavaa sairaalaa. On miele-
kästä tutkia tätä aihetta, koska koko
yhteiskunnan kannalta volyymi-
vaikutus on niin iso.”

Ansiot tutkijana toivat Sinikum-
mulle vastikään Lastentautien tutki-
mussäätiön Helena ja Niilo Hallman

-palkinnon. 
”Palkinto kuuluu koko ryhmälle. 

Koen sen kannustavana. Myös tämä 
yliopistollinen sairaala ympäristönä
kannustaa tutkimukseen.”

Tiedon eturintamassa
Sinikumpua kiehtoo ajatus, että 
kliinikkona ja tutkijana voi koko 
ajan olla eturintamassa, joka siirtää 
uusinta tietoa potilaiden hoitoon. 
Murtumien hoidossa seuraava 
edistysaskel voi liittyä materiaalei-
hin, joista kehitetään yhtä aikaa 
lujia, silti elimistössä muotoa ja 
pituutta muuttavia sekä hiljalleen 
hajoavia. Työ on monitieteellistä. 

Kirurginen hoito on menossa yksi-
lölliseen suuntaan ja entistä enem-
män käytetään kullekin potilaalle
mittojen mukaan valmistettuja
tuotteita. 

”Jos lastenkirurgian tulevaisuutta
miettii laajemmin, niin varmasti
jossakin määrin mennään varhaisem-
paan hoidon aloitukseen eli sikiöki-
rurgiaan. Jos havaitaan kehityshäi-
riöitä, niitä ehkä pystytään korjaa-
maan jo raskauden aikana, jolloin
ne ehtivät paremmin korjautua.”

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI Työ ja 
tekijä

Tekevälle sattuu, 
kirurgi korjaa
Noin joka kolmas alle lukioikäinen lapsi 
tai nuori saa liikkuessaan luunmurtuman. 
Juha-Jaakko Sinikumpu tutkimusryhmineen 
etsii uusia menetelmiä murtumien hoitoon.  

P eruskoulussa Juha-Jaakko 
Sinikummun yksi lempiaine 
oli puutyöt ja hän käsitteli

mielellään poraa, vasaraa, talttoja
ja sahaa. Samanlaisia työkaluja hän 
käyttää yhä, mutta nyt leikkaussa-
lissa lastenkirurgina. Tyypillinen teh-
tävä on korjata lapselle sattunutta
akuuttia luunmurtumaa.

Sinikumpu on vastikään nimitetty
OYS:n lastenkirurgian yksikön johta-
jaksi ja Oulun yliopiston lastenkirur-
gian professoriksi. Hän myös opettaa 
ja vetää omaa tutkimusryhmäänsä,
joka tutkii lasten luunmurtumia ja
muita tapaturmia. Kuluvan vuoden
aikana ryhmässä syntyy kaksi väitös-
kirjaa.

Sinikumpu kertoo olevansa innos-
tunut kaikista näistä tehtävistä eikä
halua nimetä lempialuettaan. Yksi-
kön esimiehenä, opettajana ja tutki-
jana toimiminen on hänen mukaansa 
eri mieltymysten summa. Potilaiden 
hoitaminen on tietysti aina mieluista. 

”Kyllä kirurgi leikkaussalissa viihtyy”,
hän sanoo. 

Vammat sesonkiluonteisia
Liikkuvalle lapselle ja nuorelle 
tapahtuu vahinkoja. Kevättalvella 
laskettelurinteissä sattuu alaraaja-
vammoja. Vapusta alkaen yleistyvät
 yläraajojen vammat, sillä muun 
muassa trampoliinilla hyppiessä
tulee murtumia käsivarsiin. 

”Jostain syystä yläraajavammoja on 
eniten elokuussa – johtuneeko siitä, 
että silloin lapset palaavat erilaisiin 
harrastuksiin”, Sinikumpu pohtii. 

Hän kannustaa silti lapsia liikku-
maan ja toivoo, että heille löydettäi-
siin turvallisia ja terveellisiä tapoja
liikkua. 

Myös murtumien hoidosta voi
tehdä entistä sujuvampaa. Sini-
kummun tutkimusryhmä on muun
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Tuottavasti 
ja hallitusti
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Poikkeuksellisesta vuodesta on selvitty hyvin, 
vaikka vaurioitakin on tullut. Ylpeitä voidaan 
nyt olla siitä, että tuottavuudessa OYS oli viime 
vuonna yliopistosairaaloista paras.

S airaanhoitopiirin johtaja 
Ilkka Luoma sanoo, että 
toiminnallisesti ja taloudelli-

sesti koronatilanne on pidetty hyvin
hallussa. Tyytyväisyyteen on myös 
toinen syy: THL:n ennakkotiedot
vuosilta 2015–2019 kertovat, että
vuonna 2019 OYS:n tuottavuus oli
6 prosenttia parempi kuin muissa
yliopistosairaaloissa ja potilaiden
vaikeusaste 22 prosenttia korkeampi
kuin keskimäärin Suomessa.

Esimerkiksi KYS:aan verrattuna 
OYS:n tuottavuus on 10 prosenttia
korkeampi, vaikka potilaiden hoidon
vaikeusaste on sama. 

”Olen erittäin ylpeä organisaatios-
tamme ja henkilöstöstämme, joka 
poikkeuksellisina aikoina on kaikin 
mittarein onnistunut epidemian 
hillinnässä ja hallinnassa. Ylpeitä 
voimme olla myös siitä, että viiden 
viime vuoden aikana olemme 
menestyneet myös tuottavuusver-
tailussa”, Ilkka Luoma kiittää.

THL:n vertailu sisältää ennakko-
tiedot viime vuodelta: Erikoissairaan-
hoidon kustannukset ovat nousseet 
kaikissa viidessä yliopistosairaalassa,
mutta OYS:ssa tuotokset (hoitoepiso-
dit) ovat kasvaneet selvästi enemmän
kuin kustannukset. 

Vuoden 2019 vertailussa OYS:n 
episodituottavuus on ohittanut 
selvästi aiemmin vertailussa kärki-
paikkaa pitäneen TAYS:n tuottavuus-
tason. OYS:ssa potilaiden vaikeusaste
on erittäin korkea, mikä osaltaan 
kuvaa Pohjois-Pohjanmaan hoidon-
porrastuksen toimivuutta.

PPSHP on asettanut tuottavuusta-
voitteeksi yhden prosentin vuodessa.
OYS:n tuottavuus on lisääntynyt vii-
dessä vuodessa 4 prosenttiyksikköä.
Toteutuneen kehityksen valossa
tämä kunnianhimoinen tavoite on
saavutettavissa.

”Meidän ei pidä jäädä lepäämään 
laakereille ja hyristä tyytyväisyydestä,
mutta voidaan sanoa, että meillä 
tuottavuus on kehittynyt erittäin 
edullisesti eikä meillä ole kansalli-
sessa vertailussa hävettävää. Meillä 
on nyt näyttöjä siitä, että kehittämis-
työmme etenee hyvin.” 

Korona kurittaa
Vaikka korona vaikuttaa vahvasti
kuluvan ja ehkä ensi vuodenkin 
toimintaan, sairaanhoitopiirin johta-
jan mukaan PPSHP:ssä on onnistut-
tu kaikin mittarein epidemian hoi-
dossa, ehkäisyssä ja potilastyössä. 

”Normaalissa erikoissairaanhoidon 
perustehtävässäkin olemme onnis-
tuneet keskimääräistä paremmin.”

Tammi-lokakuun aikana lähettei-
den määrä on laskenut lähes 
10 000:lla, mutta toisaalta sähköisiä
konsultaatioita on tullut satoja 
enemmän kuin vastaavana ajankoh-
tana vuosi sitten. 

Maaliskuun lopussa THL ennusti, 
että korona iskee lujaa ja tarvitaan 
kaksinkertainen määrä tehohoito-
paikkoja koronan kukistamiseksi. 

”Varauduimme supistamalla kiiree-
töntä operatiivista toimintaa, pää-
asiassa ortopediasta. Siten saimme 
leikkaussali- ja anestesiahoitajia
tehohoitokoulutukseen.”

Kauhuskenaariot epidemiasta
eivät toteutuneet, joten toukokuussa
OYS:ssa aloitettiin paluu normaaliin 
kiireettömään erikoissairaanhoitoon 
ja ylläpidettiin koronavalmiutta.
Valmiuden kasvattamaa uutta hoito-
velkaa ehdittiin jo kuroa pienemmäksi
kesän aikana. 

”Kun meillä oli jo viime vuodelta
purettavaa hoitovelkaa ja jono kasvoi
uudelleen epidemiavarautumisen
takia, ei ole outoa, että meillä oli
elokuussa Suomen viidenneksi pisin

keskimääräinen hoitoon pääsyn
määräaika.”

Epidemia on kurittanut, mutta 
PPSHP on selvinnyt pienemmin
vaurioin kuin moni muu sairaanhoi-
topiiri.  OYS:n erityisvastuualueella
kaikki käynnit vähenivät tammi-
elokuussa 0,7 prosenttia, kun koko
Suomessa vastaava luku oli keski-
määrin 3,3 prosenttia, kertovat
Kuntaliiton tilastot.

Hoitopäivät supistuivat keskimää-
räistä vähemmän kuin koko Suo-
messa. OYS:n luku oli -6,5, melkein 
kolme prosenttia vähemmän kuin
valtakunnassa keskimäärin.  Kun
leikkausten määrä pieneni OYS:ssa
6,6 prosenttia, vastaava luku Suo-
messa oli 14,3. 

OYS-ervassa kaihileikkaukset
kasvoivat 5,7 prosenttia, kun valta-
kunnan keskiarvo oli -20. Vaikka 
tekonivelleikkauksia siirrettiin koro-
navalmiuden takia, ne vähenivät 
OYS:n alueella vain 4,2 prosenttia,
kun valtakunnan keskimääräinen
 uku oli -14,3.

Merkittävää on se, että pohjoisen
yliopistosairaalan alueella toiminta-
tuotot kasvoivat tammi-elokuussa
2 prosenttia, kun valtakunnassa
pudotus oli keskimäärin 1,9 pro-
senttia. Tuotot kasvoivat enemmän
kuin kulut. 

”Hoitojonot ovat kasvaneet ja 
toiminta kärsinyt, mutta olemme 
päässeet vähäisemmin vaurioin 
verrattuna muihin yliopistollisiin 
sairaaloihin”, Ilkka Luoma kokoaa.

Luoma pohtii, että jälkiviisaasti voi 
sanoa, että kaikki toimet eivät olleet 
oikein mitoitettuja, mutta ne olivat 
silloisen ennusteen pohjalta potilas-
turvallisuuden takia välttämättömiä. 

”Iso kiitos henkilöstölle, että se 
on jaksanut näinä epävarmuuden
aikoina”, Ilkka Luoma päättää.

TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVAT PPSHP-kuvapankki
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Henkilöstökulut     390,61   56,2%

Hoitotarvikkeet     44,6   6,4%

Välitettyjen asiakaspalvelujen ostot  38,0   5,5%

Apteekkitavikkeet     35,8   5,1%

Laboratorio- ja  rtg-palvelut   29,6   4,3%

Ensihoito- ja ensivastepalvelut   21,6   3,1% 

ICT-palvelut      19,2   2,8%

Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet  12,2   1,8% 

Vuokrat      11,9   1,7% 

Asiantuntija- ja toimistopalvelut   11,6   1,7% 

Kuntoutustarvikkeet     7,9   1,1% 

Lämmity, sähkö ja vesi    6,8   1,0% 

Muut kulut yhteensä      65,3   9,4%

Yhteensä                             695,1   100%  

Milj. € %-osuus

Toiminta normalisoituu
Ensi vuonna sairaalan toiminta normalisoituu ja velkaantuminen kiihtyy. 

Sairaanhoitopirin toimintatuotot 
talousarviossa vuodelle 2021 ovat 
729,8 miljoonaa euroa ja kulut 695,1 
miljoonaa euroa. Tuotot kasvavat 4,8 
prosenttia ja kulut 4,9 prosenttia.

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen 
toteaa, että valtion koronatuet kulu-
valle vuodelle antavat hyvät edel-
lytykset varautua vuoteen 2021. En-
simmäisessä jaossa PPSHP sai 13,1
miljoonaa euron avustuksen.

Näkymät olivat keväällä THL:n 
koronatautiarvioon perustuen pahat.
Ensimmäinen aalto ei kuitenkaan 
ollut niin paha kuin epäiltiin ja toi-
minta elpyi hyvin. ”Nyt näyttää siltä,
että tuloksestamme 2020 muodos
tunee ylijäämäinen, jos korona-
tukien määrä on yhteensä noin 
15 miljoonaa euroa.”

Vuonna 2021 merkittäviä talouteen
vaikuttavia tekijöitä ovat hoitojonojen
purku, työaikalain uudistus ja sote-
valmistautuminen. Palveluhinnasto 
pysyy entisellään, vain tehohoito-
päiviin on kaavailtu pientä nousua. 
Hoitojonojen purkuun on varattu 
lisätyölle kolme miljoonaa euroa.

Toiminnalliset muutokset jatkuvat 

ensi vuonna. ”Ensihoitopalvelujen 
siirto sairaanhoitopiirin omaksi 
toiminnaksi tapahtuu vuoden 
2022 alusta, mutta ensi vuonna 
se on valmisteltava. Sen taloudel-
linen vaikutus ei toki ole yhtä iso 
kuin toiminnallinen merkitys.”

POPSote-hankkeen vaikutus 
budjetissa on 12,3 miljoonaa euroa. 
Sote-uudistukseen valmistautumi-
sen vuoksi sairaanhoitopiiriin tulee 
35 uutta vakanssia. Hankkeeseen 
on saatu valtionavustusta.

Päivystyslääkäreitä lisää
Henkilöstökulut nappaavat kaikista
menoista 56,2 prosenttia. Uutta 
vaikutusta siihen on lääkäripäivys-
tystä koskeva lakimuutos.

”Työaikalaki ja Lääkärisopimus 
edellyttävät päivystystoiminnan uu-
delleen järjestelyjä riittävän lepoajan
turvaamiseksi lääkäreille. Vastaamme
tähän lisäämällä 13 uutta lääkäriva-
kanssia. Kulut kasvavat 1,5 miljoonaa
euroa, mutta tuottoja vakanssit
eivät tuo.”

Raatikainen toteaa, että henkilöstö-
resurssien optimaalisella käytöllä ja

työnjaolla on erityisen suuri merkitys
sairaanhoitopiirin kustannusten
hallinnassa. 

Lisää lainaa
Rakentaminen vaikuttaa tuntuvasti
sairaanhoitopiirin velkatilanteeseen
lähivuosina. Euroopan investointi-
pankin myöntämä 240 miljoonan
euron laina on nostettu, ja tänä
vuonna nostetaan myös Kuntarahoi-
tukselta saatu 65 miljoonan laina. 
Jatkossa lainaa otetaan kilpailut-
tamalla Kuntarahoitusta ja liikepank-
keja. Myös joukkovelkakirjalaina-
muotoista rahoitusta selvitetään. 

”Velkaantuminen kiihtyy ensi 
vuodesta alkaen. Onneksi lainakorot
ovat erittäin edulliset, vaikka takaisin-
maksuajat ovatkin lyhentyneet”,
Jarkko Raatikainen sanoo.

Investointeihin, josta valtaosan 
lohkaisevat uudisrakentaminen, 
tekninen peruskorjaus, tilamuutokset 
ja toiminnalliset siirrot, on budjetoitu 
ensi vuonna 279,2 miljoonaa euroa. 

Juttu perustuu hallituksen talous-
arvioesitykseen, koska valtuusto-
käsittely oli Pohjanpiirin painoon
menon jälkeen. 

Sairaanhoitopiirin suurimmat menoerät:
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Hoitojono puretaan ja resurssien 
saatavuutta varmistetaan
Koska koronan tilannetta ei voi kukaan ennustaa, ensi 
vuoden talouden ja toiminnan suunnittelu pohjaa 
normaalitoiminnan tapaan väestön palvelutarpeeseen.

”Koronaa voi olla koko ensi vuoden
ajan. Jos koronapotilaiden määrä 
kasvaa, kiireetön hoito väistää. 
Meillä on selkeät toimintasuunni-
telmat, jos pandemia nostaa taas
päätään. Toivomme toki, että niin ei
käy”, johtajaylilääkäri Juha Korpelai-
nen toteaa.

Hoitojonojen purku tehdään lisä-
työn turvin. Vielä tammi-helmikuussa
2020 tilanne hoitotakuun toteutumi-
sessa oli hyvä. Lisätalousarviossa 
kesällä 2019 tehdyt korjaukset, kuten 
esimerkiksi leikkaussalikapasiteetin

lisäys olivat tuottaneet tulosta. Yli
puoli vuotta hoidon aloittamista
odottaneita oli alle 100.

Koronan takia jono kasvoi 1 100:aan 
elokuuhun mennessä. ”Syyskuusta 
alkaen on jonossa olevien potilaiden
määrä saatu puolitettua. Jos korona-
tilanne pysyy marraskuun lopun tilan-
teessa, jonot saadaan ensi vuonna
purettua kokonaan”, Korpelainen
sanoo.

Hoitotakuun toteutumiseen 
vaikuttaa johtajaylilääkärin mukaan 
myös hoitohenkilöstöresurssien

riittävyys. ”Etenkin sijaisista meillä 
on pulaa ja tämä vaikuttaa esimer-
kiksi leikkaustoimintaan.”

Uusi toimia rekrytointiin
Hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarilan 
mukaan ensi vuonna on varmistet-
tava, että sairaanhoitopiirissä on 
laadukkaan toiminnan turvaamiseksi
riittävät henkilöstövoimavarat. 

”Osaavan henkilökunnan saatavuu-
den lisäämiseksi sekä henkilöstön työ-
hyvinvoinnin kehittämiseksi tulee
tehdä jatkuvaa työtä.”
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Vetovoimaa 
ja pitovoimaa
Henkilöstökulut kasvavat ensi vuonna 3 
prosenttia. Tästä 2,5 prosenttia on palkkakuluja. 

Henkilöstömenojen kasvussa ovat 
mukana virka- ja työehtosopimusten
mukaiset korotukset palkkioihin sekä
työaikalain tuomat päivystystoimin-
nan muutokseen pohjaavat uudet
lääkärivirat.

”Muita uusia virkoja ei budjettiin
sisälly, vaan suunnittelu pohjaa nykyi-
seen vakanssimäärään”, vs.henkilöstö-
johtaja Annukka Kuusiniemi kertoo.

OYS:n työnantajakuvaa vetovoimai-
sena ja pitovoimaisena työpaikkana 
kirkastetaan ja näkyvyyttä paranne-
taan ensi vuonna. Rekrytoinnin tehos-
tamisen lisäksi henkilöstön saatavuu-
den turvaamiseksi etsitään uusia
toimintatapoja.

Kuusiniemi havainnollistaa: ”On 
huomioitava osaajien elämäntilanne
ja luotava erilaisia urapolkuja, joiden
kautta henkilöstö voi edetä oman
kiinnostumisen, kehittymisen ja
kouluttamisen kautta. Valmistuville

meidän on tarjottava erilaisia palve-
lusuhteita.”

Osaajien saatavuus on haaste nyt 
ja lähivuosina, sillä vuosien 2020–
2029 aikana OYS:sta eläköityy noin
600 sairaanhoitajaa ja 140 lähihoi-
tajaa. Erikoislääkäreitä eläköityy 70
ja ylilääkäreitä muutama enemmän. 
Ammattikorkeakoulut, ammattiopis-
tot ja yliopisto eivät nykyisillä koulu-
tusmäärillä pysty vastaamaan sairaan-
hoitopiirin henkilöstötarpeeseen.

Sairaslomat ovat kääntyneet 
laskuun tämän vuoden aikana. Tätä 
kehitystä halutaan jatkaa. Tammi-
elokuun aikana sairauspoissaolot
vähenivät yli 9 000 päivää. Eniten
laskua oli tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sien ryhmässä. 

Tärkeä työhyvinvointia tukeva tekijä 
on työterveyshuolto. Ensi vuoden 
aikana Työterveys Virta ja sen henki-
löstö siirtyvät osaksi Pihlajalinnaa, 

joka voitti työterveyspalvelujen kilpai-
lutuksen. ”Tavoitteena on, että uuden 
palveluntuottajan alaisuudessa työ-
terveyshuollon henkilöstöresurssit
vahvistuvat, palveluja kehitetään
pitkäjänteisesti ja käyttöön saadaan
uusia työvälineitä.”

Resurssisuunnittelu sujuvaksi
Aiemmin tehty päätös henkilöstö-
resurssipankin käyttöönotosta ja
vakanssien täyttölupamenettelystä
saadaan täysimittaisesti käyttöön 
tulevan vuoden aikana. Näin jänte-
vöitetään vakanssipohjaista johta-
mista ja resurssisuunnittelua. Palve-
lussuhteet perustuvat jatkossa
vakansseihin ja sijaisuudet kiinnite-
tään näihin vakansseihin. Tulosalueet 
tekevät esitykset vakanssien täyttä-
misestä, nimikkeiden muutoksesta 
tai vakanssin sijoittamisesta pankkiin, 
josta virkoja ja toimia otetaan käyt-
töön tarpeen mukaan.

Täydennyskoulutus on koronan 
takia järjestetty pääosin etänä. Koulu-
tuksiin osallistuminen on todennä-
köisesti vähentynyt. Tänä vuonna 
koulutuksiin varattu euromäärä 
alittuu, koska majoitus- ja matkaku-
luja on tullut aiempaa vähemmin.

”Tämä asia on huomioitu ensi vuo-
den määrärahoissa. Sisäistä ja erva-
koulutusta järjestetään enemmän 
etänä, jolloin koulutuksiin voidaan 
ottaa aiempaa enemmän osallistujia.”

Lääkärityövoiman saatavuutta
turvaa Pohjois-Suomen sosiaali- ja
terveydenhuollon osuuskunta ja
Tervia Osaajat Oy:n, jonka toimintaa
pyritään laajentamaan. Hoitohenki-
löstön saatavuuteen pyritään vaikut-
tamaan kansallisesti koulutuksen
aloituspaikkojen lisäämiseksi. 

Alueellisesti saatavuutta voidaan 
varmistaa erikoissairaanhoidon 
kiinteällä yhteistyöllä ja vuoropuhe-
lulla koulutusorganisaatioiden kans-
sa (yliopisto, ammattikorkeakoulut
ja ammattiopistot). 

Keväällä 2021 pilotoidaan yhdessä
Oulun ammattikorkeakoulun kanssa
uudenlaista toimintamallia suuntaa-
malla syventävien opintojen harjoitte-
luja sisätautien ja kirurgian vuode-

osastoille osaamisresurssien turvaa-
miseksi. Pilotoinnin tulosten ja koke-
musten pohjalta tehdään ratkaisut
toimintamallin laajennuksista.

Hallintoylihoitaja korostaa, että 
sairaanhoitopiirin vetovoimaan 
työpaikkana on kiinnitettävä entistä
paremmin huomiota muun muassa
organisaatiota ja johtamista kehittä-
mällä. ”Hoitotyön palvelujen organi-
sointi osaamiskeskuspohjaiseen
organisointiin linjataan loppuvuoden
aikana.” 

Uudistuviin rakenteisiin siirryttä-
essä on päivitettävä hoitoprosesseja
ja muutettava hoitotyön toiminta-
malleja, jotta henkilötyön tuotta-
vuutta voidaan merkittävästi paran-
taa. ”Se on ehdoton edellytys selvitä

tulevaisuuden haasteista. Valmis-
tautuminen käynnistetään vuoden 
2021 aikana muuttosuunnitelman
aikataulun edellyttämällä tavalla”,
Pirjo Lukkarila sanoo. 

Juha Korpelainen nostaa ensi 
vuoden teemoista esiin myös 
sähköisten palveluiden kehittämi-
sen. ”Etätyön mahdollisuuksia on 
lisätty ja esimerkiksi etätyövastaan-
ottojen määrä on kasvanut merkit-
tävästi. Tätä kehitystä on jatkettava.”

Sähköisten palvelujen kehittämi-
nen jatkuu myös potilashoidossa ja 
koulutuksenkin mahdollisuutena. 
Päivystyshelpin käyttöönotto, kuten 
myös OmaOYS avaavat kansalaisille
uusia, helppoja asiointipalveluita.
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”Koronan aiheuttama epävarmuus budjetissa
on hieman helpottanut, kun valtio on luvannut
korvata koronakustannuksia. Onneksi koronasta
johtuvia leikkausjonoja on päästy purkamaan
kesästä alkaen. Vauhdissa oleva toinen aalto
pitää vielä yhdessä selättää. 

Vuosi sitten valtuustossa hyväksytty strategia
ohjaa toimintaa ja budjettia. Tavoitteiden toteutu-
miseen tarvitaan sopivat mittarit. Miten esimerkiksi
potilaslähtöistä ja vaikuttavaa hoitoa tai asiakas-
kokemusta on järkevää mitata? 

Pelkkien käyntien, suoritteiden tai talouden 
mittaaminen kuvaa vain osan tavoitteista. Äskettäin 
saimme ilouutisen THL:n tutkimuksesta yo-sairaa-
loiden vuoden 2019 episodituottavuudesta, jossa 
OYS oli ykkönen, vaikka meillä oli Casemix-indeksin 
mukaan vaikeusasteeltaan haastavimmat potilaat 
yhdessä KYS:n kanssa. Lämmin kiitos kaikille.

Henkilöstön työpanos on ensi vuoden budjetis-
sa 390 miljoonaa euroa ja on suurin erä kokonaisuu-
dessa. Niinpä johtamisella on huolehdittava, että 
henkilöstö tuntee olevansa arvostettu, työilmapiiri
on hyvä ja henkilöstö voi vaikuttaa toiminnan 
kehittämiseen. Nämä vaikuttavat myös strategisiin
tavoitteisiin, kuten toiminnan laatuun, vaikuttavuu-
teen ja kokonaiskustannusten hallintaan. 

Kun onnistumme jatkuvalla yhteiskehittämisellä
 ja teknologian hyödyntämisellä parantamaan 
hoitoketjujen sujuvuutta ja siten tuottavuutta
sekä ehkäisemään kustannusten nousua, emme 
tarvitse erillisiä säästölistoja. Tämä edistää 
saamaan ammattitaitoista henkilöstöä, vaikka 
monilla työnantajilla on jo henkilöstöpulaa.”

Tarvitaan uusia 
strategisia 
mittareita “Sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle

2021 on laadittu poikkeuksellisen vaikeassa
tilanteessa. Talouden ennustettavuutta vai-
keuttaa koronaepidemia, joka on muuttanut
sairaanhoitopiirin toimintoja. 

Esimerkiksi palvelujen kysyntä laski kevään 
aikana yli seitsemän prosenttia ja noin 8 000 
toimenpidetta peruttiin. Ensi vuoden aikana 
sairaanhoitopiirin on varauduttava purkamaan 
hoitojonoja, joka voi vieda aikaa noin vuoden.

Koronan vaikutukset näkyvat myös omistaja-
kuntien toiminnassa ja taloudessa. Valtio on 
osoittanut kunnille ylimääräisiä valtionosuuksia,
jotka ovat helpottaneet kuntatalouden vaikeaa
tilannetta ainakin vuonna 2020. Ensi vuoden 
haasteeksi kunnille tullee hoitojonojen purka-
minen, joka näkyy aiempia vuosia suurempina
laskuina. Lisäksi sairaanhoitopiiri arvioi, että
vuonna 2021 hoidettujen potilaiden määrä 
tulee kasvamaan kaksi prosenttia.

Vuonna 2021 sairaanhoitopiirin ja kuntien
tulee tiivistää yhteistyötä omistajakuntien
kanssa. Meillä on oltava yhteiset askelmerkit
sote-uudistukseen. Tulevaisuuden sairaalan
hankkeet etenevät ensi vuonna ja tulemme
osoittamaan niihin yli 200 miljoonaa euroa.
Lisäksi talousarviossa on myös 0,4 prosentin
kasvu palvelujen ostoon. 

Tämä tarkoittaa, etta sairaanhoitopiirillä 
tulee jatkossakin olla laaja ja monipuolinen
tuottajaverkosto palvelujen turvaamiseksi.
Kaikkein tärkeintä on, etta voimme osoittaa
pohjoispohjalaisille turvallisia ja korkealla
ammattitaidoilla toteutettuja erikoissairaan-
hoidon palveluja.”

Yhteistyötä yhä 
tiivimmäksi

Anne Huotari
PPSHP:n valtuuston puheenjohtaja

Kai Pajala
PPSHP:n hallituksen puheenjohtaja
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Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan piispa

Älkää pelätkö!

K un 1. adventtisunnuntaina
kajautimme Oulun tuomio-
kirkossa Hoosianna-hymnin, 

nousi tuo upea virsi sisältäni aivan
sydämen pohjasta saakka. Korona-
rajoitusten vuoksi kirkossa oli paljon 
tavallista vähemmän väkeä, mutta 
jumalanpalvelukseen osallistuttiin
runsain joukoin netin kautta Virtu-
aalikirkon välityksellä.

Kaiholla muistelen aiempien 
vuosien adventtijumalanpalveluksia, 
jolloin kirkot saivat kaikessa rauhassa
täyttyä ihmisistä. Heistä, jotka halusi-
vat valmistautua uuden kirkkovuoden
alkuun ja joulun odotukseen kirkossa
käymällä. Monille nimenomaan 1. 
adventtisunnuntai on ollut erityisen
rakas kirkkopyhä. Hoosiannan laula-
minen yhdessä on ollut odotettu
tapahtuma. 

Miksi sitten Hoosianna-hymni 
koskettaa meitä monia? Varmaan 
ensinnäkin siitä syystä, että sen 
laulaminen on hyvin yhteisöllinen
tapahtuma. Toiseksi myös hymnin
sisältö koskettaa. Alunperin heprean
kielinen sana hoosianna merkitsee
oi auta, pelasta! Se on siis avun-
pyyntörukous Jumalan puoleen.
Minulle tuo avunpyyntörukous on
tänä erikoisena koronavuonna tun-
tunut ajankohtaisemmalta kuin
koskaan aiemmin. Aavistelen, että
sinullekin tämä vuosi on ollut
erilainen. 

Kun olin viime vuonna mukana 
uuden Oulun yliopistollisen sairaa-
lan peruskiven muurauksessa ja
siunaamassa käynnissä oleva raken-
nustyön, en arvannut, millainen 
vuosi tästä tulisi. Koronavuosi on 
kurittanut meitä kaikkia kovalla 
kädellä. Erityisen vaikeaa oli varsin-
kin keväällä ja uudelleen nyt joulun 
alla rajoittaa kohtaamisia rakkaiden
ihmisten, kuten isovanhempien ja
lastenlasten, kesken.

Koronan keskellä korostuvat 
turvaa tuovat asiat. Tässä yhtey-
dessä haluan nostaa esille yhden 
tällaisen turvaa tuovan asian; sairaa-
lapappien työn. Sairaalapapit ovat 
sairaalassa potilaita, omaisia ja 
henkilökuntaa varten. Sairaalapapin 
työ on rinnalla kulkemista silloin, 
kun sairaus tai kuolema kohtaa. 
Tämä kohtaaminen tapahtuu aina 
potilaan ehdoilla ja hänen vakau-
mustaan kunnioittaen, yhteistyös-
sä sairaalan henkilökunnan kanssa. 

Ensi vuonna saamme juhlistaa 
sitä, että Oulussa on tehty sairaa-
lasielunhoitoa suunnitelmallisesti
jo 60 vuotta. Toivottavasti pääsemme
mahdollisimman suurella väkijou-
kolla yhdessä sairaalasielunhoidon
juhlamessuun 26.9.2021 Oulun
tuomiokirkkoon. 

Palaan vielä lopuksi koronavuoden
tuntoihin. Erityisesti moni ikäihminen
ja riskiryhmiin kuuluva on joutunut
jopa pelkäämään. Joulun sanoma 
kuitenkin antaa meille lohtua tähän-
kin hetkeen. Älkää peljätkö, kuuluu
enkelin viesti. Antakoon enkelin
viesti ilon ja merkityksen joulun
viettoomme.

Siunattua joulun odotusta sinulle
ja läheisillesi!

Piispan
joulu-

tervehdys
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Esimerkiksi leikkaussaleihin on 
tulossa jätelajittelukärry, johon 
tulee lajittelumahdollisuus viiltä-
välle ja pistävälle jätteelle, lasille,
metallille, pahville ja muoville. 
Muovin kierrätyksen edellytyksenä 
on hyväksyntä kierrätyskeskukselta. 

Lisäksi on suunniteltu imupussien
tyhjennyslaitteita yksiköihin, joissa 
käytetään paljon imulaitteita. Näin 
pienenee käsittelyyn liittyvä infektio-
riski sekä syntyvän erityisjätteen
määrä. Jos keskusvarasto muuttaa
takaisin kampusalueelle, voidaan 
osastoille kulkeutuvaa pahvin 
määrää vähentää merkittävästi
jo keskusvarastolla. 

Millaisia 
kehitysideoita 
henkilöstö on 
esittänyt?

OYS:n sähköisellä innovaatioalustalla
on esitetty muun muassa muovisten 
lääkekippojen vaihtamista pahvisiin 
sekä joka osastolle lajittelupisteitä eri 
jätelajeille. Samoin on ehdotettu, että 
henkilöstö ottaisi omiin kuppeihinsa 
kahvit lounasravintolasta. Henkilöstö 
on osallistunut aktiivisesti ympäristöä 
huomioivien ratkaisujen ideointiin. 

Kysymyksiin vastasivat
sairaalainsinööri Kari
Ukkola, projekti-insinööri
Miska Myllylä sekä inno-
vaatiokoordinaattori
Pauliina Hyrkäs

Sairaala tekee jätehuollossa yhteis-
työtä eri sopimusyrittäjien kanssa. 
Ne kuljettavat jätteet joko hyötykäyt-
töön, Kiertokaaren jätekeskukseen
tai ongelmajätelaitokselle. 

Mitä on 
terveydenhuollon
erityisjäte?

Jätteitä, jotka aiheuttavat erityistä
vaaraa terveydelle ja vaativat erityis-
toimia kuljetuksen tai käsittelyn
aikana. Näitä ovat viiltävät ja pistä-
vät jätteet kuten neulat ja veitset, 
ei-tunnistettava biologinen jäte 
kuten dreenien imulaatikot, labora-
toriojäte, tunnistettava biologinen
jäte ja tartuntavaarallinen jäte. 
Tartuntavaarallista jätettä syntyy 
sairaalassa hyvin harvoin.

Miten lajittelu 
ja kierrätys muuttuvat 
tulevassa sairaalassa?

Jätteet lajitellaan käyttöpisteessä 
ja kerätään eri kerroksien jätehuo-
neisiin. Polttokelpoiselle jätteelle
tulee imujärjestelmä, jonka kuilut 
ulottuvat kaikkiin kerroksiin ja syöt-
töluukut sijaitsevat jätehuoneissa.
Polttokelpoinen jäte kulkeutuu 
osastolta konttiin ilman välikäsiä.
Muut lajikkeet kuljetetaan jäte-
huoneista jäteasemalle.

Mitkä jätteet 
pystytään 
kierrättämään? 

Syntyvästä 2 000 tonnista pysty-
tään kierrättämään paperi, pahvi, 
tietosuojajäte, metalli- ja SER-jäte, 
biojäte ja osittain rakennusjäte. 
Valtaosa jätteestä päätyy jätteen-
polttolaitokseen energian tuotan-
toon. Polttokelpoista jätettä syntyi 
viime vuonna 1 188 tonnia. 

Miksi sairaalan 
muovijätettä 
ei kierrätetä?

Kaikki muovilajikkeet eivät ole 
suoraan kierrätyskelpoisia. Lisäksi 
jäteyhtiö Kiertokaarella ei ole vielä 
prosessia vastaanottaa kaikkia 
muoveja. Sairaalassa syntyy myös 
kontaminoitunutta muovia, jota 
ei voi laittaa kierrätykseen. 

Suunnitteilla on muovijätteen
hyötykäytön aloitus pilottina sekä 
uusi selvitys, hyväksyvätkö lähialueen 
muovinkierrätyslaitokset sairaalan
muoveja kierrätykseen. 

Sairaalan eteläpäähän piakkoin 
valmistuvaan laajennettuun jätease-
maan tulee varaus myös muoville.

Mitä eri 
jätelajikkeita 
OYS:ssa syntyy?

Kirjo on laaja. Yksistään vaarallista 
jätettä, johon kuuluvat esimerkiksi
sytostaatit ja kemikaalit, syntyy 14 
eri lajiketta. Eniten syntyy poltto-
kelpoista eli sekajätettä ja toiseksi
eniten biojätettä. Lisäksi kertyy 
pahvia, keräyspaperia, tietosuoja-
jätettä, terveydenhuollon erityis-
jätettä, rakennusjätettä, metalli- ja 
SER-jätettä sekä biologista jätettä. 

TEKSTI PIRKKO KOIVU

Miten kiertää 
sairaalan jäte?
OYS:ssa syntyy vuodessa noin 2 000 tonnia jätettä, 
josta valtaosa päätyy poltettavaksi energiajätteeksi 
ja noin 300 tonnia voidaan kierrättää. 

Mitä
& miksi
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V uodenvaihteen jälkeen 
kaikki maakunnan asukkaat 
soittavat äkillisissä, ei-hätä-

tilanteissa tähän yhteen päivystys-
numeroon silloin, kun oma terveys-
asema on kiinni. Päivystysapu 116117 
on sairaanhoitopiirien järjestämä
neuvonta- ja ohjauspalvelu.

Palvelu korvaa aiemmin käytössä
olleet yhteispäivystyksen ja Oulas-
kankaan sairaalan terveysneuvon-
nan numerot 4. tammikuuta alkaen. 
Palvelun sisällössä ja tuottamisessa
ei tapahdu muutoksia.

”Palvelulla korvataan käytössä
olleet kaksi terveysneuvonnan
numeroa, 08 315 2655 ja Oulaskan-
kaan numero 08 315 7849. Nämä 
numerot on siis korjattava potilas-

116117 korvaa 
terveysneuvonnan 
numerot
PPSHP:n alueella otetaan 4. tammikuuta käyttöön 
valtakunnallinen Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelu. 
Palvelu korvaa yhteispäivystyksen ja Oulaskankaan 
sairaalan terveysneuvonnan numerot.

ohjeisiin ja -kirjeisiin vuodenvaih-
teesta alkaen”, muistuttaa projekti-
suunnittelija Marja Ylilehto.

Valtakunnallinen palvelu kohden-
tuu kunkin maakunnan asiantunti-
joille. 

”PPSHP:lle palvelun tuottaa ensi
vuoden ajan Luona Hoito Oy, joka
on vastannut terveysneuvonnas-
tamme aiemminkin.”

Päivystysapu-palvelun tavoitteena
on ohjata asukas oikeaan aikaan 
oikean avun piiriin. Se tukee asukasta
omatoimisuuteen ja auttaa löytämään
ratkaisuja sote-palvelujärjestelmän
ja ammattilaisten avulla. Tilanteessa, 
jossa ammattilaisen apua ei sillä
hetkellä tarvita, asukas voi saada
luotettavat ja ajantasaiset toiminta-

TEKSTI HANNELE LAMUSUO

ja/tai hoito-ohjeet. 
Niille, jotka eivät kuule tai pysty 

tuottamaan puhetta, on tarjolla teksti-
palvelu. Sen tuottamisesta valtakun-
nallisesti vastaa HUS Uudenmaan 
Päivystysapu. Neuvonta aloitetaan
puhelinpalveluna, mutta näiden
rinnalle kehitetään omaa digikana-
vaa, jotta monikanavainen palvelu
tukisi paremmin esteettömyyttä
ja saavutettavuutta.

Palvelu kattaa myös Taivalkosken 
ja Kuusamon. Lehden deadlineen 
mennessä palvelun käyttöönotto
Raahen seudun hyvinvointikunta-
yhtymän osalta ei ollut vielä varmis-
tunut.
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Uutisia
lyhyesti

Päivystyshelppi otettiin käyttöön 
äskettäin osana Terveyskylä.f i-koko-
naisuutta. Päivystyshelppi on digi-
palvelu, joka tarjoaa kansalaisille
toimintaohjeita hoidon ja palvelun
tarpeen arvioimiseksi, hoitoon 
ohjaamiseksi ja itsehoidon tueksi.  

Palvelu tukee kansalaista äkillisen
terveysongelman tai tapaturman
sattuessa ja ohjaa häntä oikea-
aikaisesti oikean avun piiriin jo 
ennen yhteydenottoa terveyden-
huollon ammattilaiseen. 

Päivystyshelppi on CE-merkitty 
lääkinnällinen laite, joten ohjeiden
mukaan käytettynä palvelu on 
turvallinen. Palvelun kliininen 
arviointi on toteutettu OYS:ssa. 

Sairaalan akuuttilääketieteen ja
-hoidon ammattilaiset ovat olleet 
vahvasti mukana palvelun kehittä-
misessä, sisällöntuotannossa ja 
toteutuksessa, osin toki siksi, että
Terveyskylän Päivystystalon vetovas-
tuu on Oulussa. 

Palvelu on toteutettu lain edellyttä-
mien saavutettavuuden vaatimusten
mukaisesti, mikä tarkoittaa, että esi-
merkiksi ruudunlukijaa tarvitsevat
henkilöt voivat käyttää palvelua. 

Sairaanhoitopiirien järjestämä 
neuvonta- ja ohjauspalvelu, 
josta voi kysyä neuvoja äkillisiin
sosiaalisiin ja terveydellisiin
ongelmiin

Palvelee 24/7

Saa myös yleisempää neuvontaa
ja ohjausta päivystyskäyntiä
tarvitseviin vaivoihin tai itse-
hoitoon sekä ohjausta sosiaali-
huollon palveluiden piiriin.

Päivystysapu 
116117

Päivystyshelppi 
käytössä

Eduskunnan on määrä saada joulukuussa käsit-
telyynsä soteuudistusta koskevat lakiesitykset.

Esityksessä ovat mukana maakuntalaki, lait 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaan-
panolaki. Lisäksi lait koskevat muun muassa 
maakuntien ja kuntien rahoitusta, verotusta 
sekä maakuntien ja kuntien henkilöstöä. 

Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin 
vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen järjestämisestä vuoden 2023 alusta.

Kokonaisuuden voimaantulo vaatii eduskunnan 
hyväksynnän. Hallituksen tavoite on, että lait hyväk-
syttäisiin kesäkuussa 2021 ja aluevaalit järjestet-
täisiin alkuvuonna 2022. 

Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-
uudistuksen saadut palautteet kesän ja syksyn
lausuntokierrokselta ja muuttanut esitysluonnosta
näiden pohjalta. 

Pohjois-Pohjanmaalla sote-uudistusta vie eteen-
päin PPSHP:n hallinnoima POPsote-hanke, jossa 
ovat mukana alueen kunnat ja sote-kuntayhtymät. 

”Hyvinvointialueen valmistelutyötä emme vielä 
tee, vaan pyrimme kehittämään palveluita ja valmis-
taudumme seuraavaan vaiheeseen. Varsinainen 
työ käynnistyy, kun lainsäädäntö tulee voimaan”, 
sanoo POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen.

Uudistusta valmistellaan kahdella rintamalla eli 
tulevaisuuden sote-keskushankkeen ja rakenne-
hankkeen kautta. 

”Tulevaisuuden sotekeskushanke etenee lainsää-
däntötyön rinnalla, mutta on pitkälti siitä riippu-
matonta. Palveluja kehitetään jo olemassa olevien 
organisaatioiden puitteissa ja johdolla.”

Tässä hankkeessa on neljä kehittämisohjelmaa eli 
lapset, nuoret ja perheet, mielenterveys- ja päihde-
palvelut, iäkkäiden palvelut sekä hoitotakuu.

Rakennehanke on enemmän sote-uudistukseen 
suuntaavaa. Rakennehankkeessa käsitellään sote-
palvelustrategiaa, henkilöstöresurssien ennakointia
ja optimointia, ensihoitoa, tietojohtamista, hyvin-
voinnin ja terveyden edistämistä, ICT-ratkaisuja, 
digipalveluita, innovaatio- ja testaustoimintaa
sekä osaamis- ja tukikeskuksia.

”Myös rakennehankkeessa on asioita, joita kannattaa
tehdä, vaikka uudistus ei toteutuisikaan. Sote-palvelu-
strategiaosio sekä tietojärjestelmiin liittyvät valmistelut
sen sijaan tähtäävät hyvinvointialueuudistukseen.”

Syksyn aikana POPsote-hanketta on nostettu jalalle
ja väkeä rekrytoitu. 

”Kaikkien hankeosioiden työ etenee ja alkaa vähitel-
len tuottaa käytännöllisiä tuloksia”, Luukkonen sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan kunnista on valittu laaja ja 
suppea poliittinen ohjausryhmä, joka koostuu kuntien
luottamushenkilöistä. 

Sote-valmistelu 
etenee
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P uuseppä Pekka Pirisen kevät 
kului sairaalan opastusuudis-
tuksen käytännön toteutuk-

sessa. Apuna oli maaliskuun alussa 
saatu uusi tulostin. Sillä tulostettiin
yli 1 000 neliömetriä kylttejä. ”Tuli
siinä kaikenlaista karttaa ja nuolta
tehtyä.”

Pirisen työhuone OYS:n puuvers-
taalla sijaitsee kaupungin ja Kem-
peleen rajamailla Idealinjalla. Hänen
käsistään syntyy tarratulostuksena
kaikenlaisia opasteita, liikenne-
merkkejä, pyörätuolimerkintöjä,
titteleitä ja nimiä oviin sekä ikku-
noiden kalvotuksia.  

Teippitulostus on teknologiaa,
mutta työ on yhä puusepän käsityötä. 

”Pitäähän meidän kaikki tulosteet kui-
tenkin leikata tuotteeksi”, Pirinen
perustelee. 

Kun virallinen kilpikaivertaja jäi 
eläkkeelle, nimikylttien teot siirtyivät 
tarratulostukseksi. Kilpikaivertamista 
ei ole tehty enää kahteen kolmeen 
vuoteen. Pirisen mukaan avaimen-
perät syntyivät kilpikaiverruksena 
hyvin, mutta tokihan avaimenpe-
ristä saa kestäviä teippikoneellakin,
kun tulosteet laminoi.

Tulostin on helpottanut ja nopeut-
tanut työtä eikä opastusurakasta 

Yli tuhat 
neliötä 
opasteita

Pekka Pirinen valmisti 
sairaalan uudet
opastuksen kyltit 
ja kartat OYS:n 
puuverstaalla. 

olisi selvitty ilman tätä teknologista
työkalua. Hän odottaa jo uutta apu-
välinettä. Tähän asti esimerkiksi lat-
tian turvavälimerkinnät on leikattu
käsin saksilla, uusi laite leikkaa kaikki
muototeipitkin valmiiksi.  

Vähän näpelöintiä
Maaliskuussa Pirisen sähköpostiin
tulivat graaf ikolta uuden opastus-
käytännön mukaiset mallit, värit ja
tekstityylit. Pekka näpytteli tieto-
koneen karttaohjelmaan jokaisen
sairaalan yksikön nimen ohjeiden
mukaan.

”On siinä saanut jonkin verran 
näpytellä. Muutama kirjoitushärö-
kin sinne tuli, mutta yllättävän vähän 
niitä sattui. Tykkään tästä uudesta 
opastusmallista, kyllä tämä asiak-
kaan kulkua helpottaa ja selkeyttää.” 

Pekka ei tehnyt urakkaa yksin, 
apua tuli niin puuverstaan työkave-
rilta kuin muiltakin sairaalan kump-
paneilta eri yksiköistä. Erityisesti 
hän nostaa esiin asennukset teh-
neet Mika Kokon. ”Ei minulla ollut
mitään mahdollisuutta keretä 
enää asennushommiin. ” 

Pirinen sanoo, että työkokonai-
suus sujui yllättävänkin kivuttomasti. 

”Aina on oppimisen varaa, teki 

Pirisen Pekan tarratulostin livautti keväällä 
sisuksistaan valtaisan määrän väriä, numeroja,
tekstiä ja nuolia. Uudet opastuskyltit ja kartat 
syntyivät puusepän varmoissa käsissä.

mitä tahansa. Olen kyllä miettinyt,
että ovatkohan sairaalassa kaikki 
edes ymmärtäneet, miten valtaisa
urakka uusi opastus oli. Paljon siitä
palautetta tulee yhä.”

Urakka ei ole kokonaan ohi. Pirisen 
mukaan pientä viilausta tehdään 
vielä, mutta ilmoittaa hymyillen, 
ettei avaa tulevaa enempää. Seuraava 
urakkakin on jo tiedossa, ulko-opas-
teiden päivitys on suunnittelun alla.

Pekka tykkää työstään. ”Kiireapu-
laiseksi vuonna 2009 tulin pariksi
viikoksi, kun tuttu mestari pyysi. 
Vähän on venähtänyt tämä homma, 
mutta hyvin olen viihtynyt.”

TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVAT PEKKA HUOVINEN
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OYS puuverstas palvelee sairaalaa 
mittatilaustyönä. Verstaalla työsken-
telee neljä puuseppää täysaikaisesti ja 
yksi osa-aikaisesti. Vuodenvaihteessa 
työntekijämäärä kasvaa kahdella. 

Huoltomestarin sijaisena toimiva 
Henry Kosunen kertoo, että verstaalla
tehdään kaikkea hyllyleikkauksista 
isoihin kalustekokonaisuuksiin. Mukaan 
sopii monenlaisia erikoistuotteita, kuten 
vaikkapa röntgeniin tarvittavat jalanku-
vaustelineet tai patologian pyytämät
arkun kannen kannattimet. 

Omalle työlle on sairaalassa aina 
tarvetta. ”Kun puutyön tarvetta tulee, 
menemme yksikköön paikalle kuule-
maan, mitä halutaan ja työ tehdään 
alusta loppuun ruutupaperille suunnit-
telusta, piirustukseksi ja viimeistellyksi 
käsityöläistuotteeksi”, Kosunen kertoo.

Sairaalarakentamisen myötä puu-
verstas on tehnyt kaksi väistöä. Ensin
lähdettiin A-talon rakentamisen alta
Tahkokankaalle ja sieltä vuosi sitten
Idealinjalle.  

Puuverstas 
vuodesta 1973
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Vastaanotot 
auki normaalisti
Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kertoo, että 
joulukuussa OYS toimii tavanomaiseen tapaan. 

M arraskuun lopun tilanteen
pohjalta suunnitelmissa
olivat normaalit henkilö-

kunnan joululomat ja niistä johtuvat
sulut. 

Syksyn aikana kaikki osastohoitoa
tarvinneet koronapotilaat on hoidettu
pääasiassa infektio-osastolla.

”Takataskussa on kuitenkin suunni-
telma, jolla koronapotilaat pystytään
hoitamaan, jos heidän määränsä
kasvaa. Meillä on jonkin verran 
kapasiteettia hoitaa isompaakin
määrää potilaita ilman erityisiä 
toimia. Jos potilasmäärä lisääntyy
paljon, joudutaan kiireetöntä toi-
mintaa sulkemaan.”

OYS-ervan alueella otetaan noin 
2 500 koronatestiä vuorokaudessa,
ja kapasiteettia testaamiseen olisi 
enemmänkin. Myös suojavarusteti-
lanne on Korpelaisen mukaan nyt
hyvä, varusteita riittää ja niiden 
hintakin on laskenut keväästä.

OYS:n poliklinikoiden vastaanotto-

toimintaa ja osastojen toimintaa 
on jatkettu koko syksyn normaalisti.
Kirurgian erikoisalueille kuten orto-
pediaan, plastiikkakirurgiaan ja gas-
trokirurgiaan keväällä kertyneitä
jonoja on syksyn mittaan pystytty
purkamaan.

”Henkilökunta ansaitsee kiitokset
siitä, että koronasta huolimatta 
hoitojonoja on purettu ja nyt ollaan 
kohtalaisen hyvissä asemissa.”

Potilaat ovat syksyn aikana peru-
neet vastaanottoaikoja vähemmän
 kuin keväällä. 

”Jo kesällä oli monella poliklinikalla
vilkkaampaa kuin aikaisempina 
kesinä, ja myös syksy oli vilkasta.”

Leviämisvaihe alkoi
Pohjois-Pohjanmaa siirtyi marras-
kuun lopussa koronapandemian
leviämisvaiheeseen. Koronavirus-
tartuntojen jäljitystyö oli tämän 
numeron painoon mennessä vielä 
hyvin ajan tasalla, sillä tartuntojen

lähteistä noin 90 prosenttia pystyt-
tiin selvittämään. 

Aikaisemmin syksyllä tartunnoille
oli luonteenomaista, että ne tulivat
ennestään karanteenissa oleville,
mutta nyt enää pieni osa uusista
tartunnan saaneista on valmiiksi
karanteenissa. 

Infektiolääkäri Lotta Simola 
infektioiden torjuntayksiköstä
kertoo, että yksikössä on neljä 
kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista
työntekijää. He kaikki toimivat 
kuntien järjestämän jäljitystyön 
tukena ja koordinoivat jäljitystä. 

Keväällä yksikköön koulutettiin 
väkeä muiden OYS:n erikoisalojen
hoitohenkilökunnasta, mutta he 
ovat nyt kiinni omissa töissään. 
Tämän lehden mennessä painoon 
aktiivinen jäljittäjien rekrytointi
oli käynnissä, sillä lisää väkeä 
tarvittiin. Lotta Simola totesi, että 
tapausmäärien kasvu näkyi jäljittä-
jien työmäärässä selvästi. 

Ensihoito sairaanhoitopiirin 
omaksi toiminnaksi

PPSHP:n ensihoitopalvelu tuote-
taan kokonaisuudessaan sairaan-
hoitopiirin omana toimintana 
vuoden 2022 alusta alkaen. PPSHP:n 
valtuusto on antanut sairaanhoito-
piirin hallitukselle tehtäväksi muu-
toksen valmistelun.

Ensihoidon järjestämisvastuu
Pohjois-Pohjanmaalla kuuluu 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirille. Vuodesta 2015 saakka ensi-
hoitopalvelun ovat tuottaneet Oulu-
Koillismaan pelastuslaitos ja Joki-
laaksojen pelastuslaitos.

Viime vaalikaudella käynnissä
olleen maakuntauudistuksen yhtey-

dessä ensihoidolla todettiin olevan 
enemmän toiminnallisia yhteyksiä
sosiaali- ja terveydenhuollon kuin
pelastuslaitosten kanssa. Maakunta-
valmistelun päätyttyä vuonna 2019
Pohjois-Pohjanmaalla päätettiin
jatkaa asian selvittelyä sairaan-
hoitopiirin johdolla.

Toukokuussa 2020 ensihoidon 
tuottamisesta valmistui selvitys. 
Sen mukaan ensihoidon siirtämi-
nen Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin omaksi toiminnaksi ja 
toimiminen yhdessä organisaatios-
sa toisi maakunnalle selviä hyötyjä,
kun johtaminen on selkeää ja ensi-

hoito voi tehdä entistä tiiviimmin
yhteistyötä erikoissairaanhoidon,
perusterveydenhuollon ja sosiaali-
palvelujen kanssa.

Selvityksen mukaan siirto paran-
taa hoidon laatua ja potilasturvalli-
suutta, koska prosessi, laitteet, kulje-
tuskalusto, työtavat ja välineet yhden-
mukaistetaan. Tämä tuo myös kus-
tannussäästöjä. Samalla voidaan 
siirtää pelastuslaitosten piirissä
syntyneitä hyviä toimintamalleja 
ja käytäntöjä koko maakuntaan.

Keskeisenä hyötynä pidetään sitä, 
että kotiin vietäviä päivystyksellisiä 
palveluja voidaan kehittää uudella
tavalla, jolloin turhat päivystyskäyn-
nit vähenevät ja potilaiden hoito
sujuu paremmin. 

Uutisia
lyhyesti
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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 1 !

LEHDEN ILMESTYMINEN VUONNA 2020

JA ILMOITUSTEN AINEISTOAIKATAULUT

Numero Aineistot viimeistään Ilmestyy

 1  22.2 15.3.

 2 31.5. 21.6. 

 3 30.8. 20.9. 

 4 23.11. 14.12.

Pohjanpiiri ilmestyy vuonna 2021 neljä kertaa vuodessa 
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

Painetun Pohjanpiiri-lehden sisältö muuttuu ensi 
vuonna sidosryhmäpainotteisemmaksi. Myös lehden
jakelu muuttuu ja jatkossa Pohjanpiiri jaetaan vain sai-
raanhoitopiirin nykyiselle henkilökunnalle ja sidosryhmille.

Pohjanpiirin painetun lehden rinnalle luodaan myös 
verkkomedia, joka suunnataan henkilöstölle. Verkkomedian
etuja henkilöstöviestinnässä ovat nopeus ja reaaliaikaisuus. 
Verkkomediassa julkaistaan uutisia ja tiedotteita sekä 
kerrotaan OYS:n ammattilaisten arjen elämästä, hyvistä
käytänteistä, tapahtumista ja tarinoista sekä jututetaan
laajan sairaalan erilaisia ammattilaisia.

Verkkomedian julkaisemme tammikuussa. Julkaisusta 
uutisoidaan sairaanhoitopiirin internetsivuilla osoitteessa
www.ppshp.fi sekä henkilökunnan intranetissä.

Pohjanpiirin jakelu 
muuttuu, henkilöstö-
viestintä verkkoon

Uutisia
lyhyesti
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K ouluttajalääkäreiden nimeä-
minen suurille ja keskisuuril-
le lääketieteen erikoisaloille 

on pilottihanke ja osa erikoislääkäri-
koulutuksen laadun parantamista.
Erikoislääkärit Henni Helppi syöpä-
taudeilta, Timo Lauri kardiologialta,
Kimmo Halt lastentaudeilta sekä 
Hanna Jaula keuhkotaudeilta ovat
marraskuusta alkaen käyttäneet
osan työajastaan kehittämiseen.
Kyseessä on OYS:n ja Oulun yli-
opiston yhteinen satsaus.

Kouluttajalääkärit muun muassa
suunnittelevat ja koordinoivat koulu-
tuksen sisältöjä ja toimivat yhteys-
henkilöinä. 

Henni Helppi kertoo olevansa
kiinnostunut kouluttamisesta ja sen
vuoksi suostui kehittämistyöhön, kun
pyyntö tuli.

”Olen sädehoito-osastolla tehnyt 
sädehoidon perehdytysoppaan, ja 
sitä myöten minulla on ollut pereh-
dytysvastuu siellä aikaisemmin.” 

Hallintoylilääkäri Terhi Nevalan 
mukaan pilotti hakee vastauksia 
siihen, miten erikoislääkärikoulutusta
kannattaisi jatkossa koordinoida. 

Hän kertoo, että viime vuoden 
puolella sairaalassa kartoitettiin eri-
koislääkärikoulutuksen käytäntöjä.
Kävi ilmi, että toimintatavat vaihte-
levat erikoisaloittain. 

Nyt kouluttajalääkäripilotissa
haetaan OYS:lle sopivaa mallia eri-
koislääkärikoulutuksen koordinointiin
ja kehittämiseen, ja pilotista saadut 
kokemukset sekä opit vedetään 

Koulutusta 
kehittämässä
OYS:ssä neljä erikoislääkäriä on nimetty kouluttaja-
lääkäreiksi, joiden tehtävänä on yhtenäistää ja 
koordinoida erikoislääkärikoulutusta.

ensi vuoden keväällä yhteen. 
”Erikoistuvat lääkärit ovat yhtä aikaa 

sekä sairaalan työntekijöitä että yli-
opiston jatko-opiskelijoita. Heillä on 
yliopiston puolelta koulutusohjelma,
ja meidän täytyy huolehtia, että se
toteutuu hyvin”, Nevala sanoo.

Taustalla on myös koulutuksen 
uudistuminen. Helmikuun 2020 
alussa voimaan tulleen asetuksen
mukaan erikoislääkärikoulutus 
muuttuu aiemmasta aikaperustai-
sesta osaamiseen perustuvaksi. Eri-
koisaloille laaditaan selkeät osaamis-
tavoitteet, jotka on hallittava ennen 
erikoislääkäriksi valmistumista. 

”Uudistuksen tavoitteet ovat hyviä, 
ne tähtäävät koulutuksen laadun 
parantamiseen ja tasalaatuisuuteen”, 
Nevala sanoo. Hän on tyytyväinen, 
että koulutuksen kehittämisessä 
yhteistyö sairaalan ja yliopiston välillä
sujuu ja tavoitteet ovat yhteiset. 

Uudistunut koulutus
Neurologi Mervi Ryytty osallistuu
Oulun yliopiston edustajana valta-
kunnalliseen jatkokoulutustoimi-
kuntaan ja on kiertänyt tiedotta-
massa erikoislääkärikoulutuksesta.
Uusi opinto-opas on otettu käyttöön
 lokuussa.

”Muutos on herättänyt mielenkiin-
toa ja osaamisperustaisuus on nähty 
hyvänä asiana”, Ryytty kertoo.

Opinto-oikeuden saaminen edel-
lyttää valintamenettelyn läpäisyä. 
Hakija osallistuu hakuun opinto-
polussa ja määrittelee, mihin yliopis-

toon haluaa koulutukseen. Haku on
auki kaksi kertaa vuodessa helmi-
kuussa ja syyskuussa.

Kardiologi Timo Lauri sanoo, että 
muutos toimii kahteen suuntaan, 
on velvollisuus opettaa ja on velvolli-
suus ottaa koulutusta vastaan. 

”Toivon, että tämä järjestelmä 
kaivaa yksilöllisyyttä esille, eli kun 
joku oppii asian helpommin kuin 
joku toinen, niin asia huomattaisiin.”

Systemaattisuus hyvää
Lastentautien erikoislääkäri Kimmo 
Halt uskoo erikoislääkärikoulutuksen
uudistumisen tuovan systemaatti-
suutta. Hän sanoo, että aikanaan 
itsekin erikoistumisvaiheessa olisi
mielellään kuullut, miten on saavut-
tanut oppimistavoitteita. 

Henni Helppi on samoilla linjoilla.
Hänen mielestään uudistuksessa
on hyvää suunnitelmallisuus ja 
koulutussuunnitelmien yksilöllisyys. 

Timo Laurin mukaan kiitosta saa 
se, että erikoistuminen muuttuu 
osaamisperusteiseksi eikä jatkossa
ole etukäteen lukittu, kuinka paljon
koulutuksesta pitää suorittaa yliopis-
tosairaalassa ja kuinka paljon keskus-
sairaalassa.

”Pohjois-Suomessa matkustaminen
maakunnasta toiseen on iso asia. 
Tämä on karsinut niin sanotuille 
raskaille erikoisaloille suuntaavia, 
kun ei ole esimerkiksi perhesyistä
ollut mahdollisuutta muuttaa eri-
koistumisen takia toiselle paikka-
kunnalle.”

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA ANTTI SUISTOLA

Mervi Ryytty ja Timo Lauri sanovat, että 
erikoislääkärikoulutuksen uudistuminen 
on herättänyt kiinnostusta.
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Myös erikoislääkäreiden kou-
luttajia on kurssitettu OYS:ssa, 
seuraava kouluttajakurssi on 
tammi-huhtikuussa 2021. 

Kouluttajakurssi antaa tiedot 
erikoislääkärikoulutuksen uudis-
tumisesta sekä antaa valmiuksia 
oppimisen ohjaamiseen, arvioin-
tiin ja palautteen antoon sekä 
syventää roolia ohjaajana.
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putkipostilla 1–3 näytteenoton jäl-
keen. Nykyisessä mallissa näytteet
saapuvat laboratorioon harvemmin
isommissa erissä joko lähettien tai
näytteenottajien mukana kierron
päätyttyä.

Kaksi näytteenottajaa
Osastoilla 8A ja 8B hoidetaan gastro-
enterologisia sekä endokrinologisia
kirurgisia potilaita. Pilotin aikana 
laboratoriohoitajat toimivat osastolla
päivävuorossa porrastetuin työajoin.
Osastolla pilotoitiin myös vieritutki-
musten käyttöä. 

Tavallisesti valtaosa näytteistä
otetaan kello 7 ja tämän jälkeen 
määräajoin viisi kertaa vuorokau-
dessa. Pilotin aikana näytteen-
ottojen ajankohdat jakautuivat 
vuorokaudelle tasaisemmin.

OYS:ssa on yleistynyt tapa 

O YS:n vuodeosastolla 8A 
ja 8B tehty pilotti toi 
NordLabista arkipäivisin

kaksi laboratoriohoitajaa töihin 
osastolle ja viikonloppuisin yhden. 
He ottivat näytteitä tarpeen ja 
potilaan kiireellisyysluokan mukaan, 
ei kiinteinä kellonaikoina. Pilotti 
tehtiin tammi-maaliskuussa 2020 
ja kokemuksia verrattiin edellis-
vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ero oli selvä, sanoo pilotin tekijä, 
NordLabin ylihoitaja Sirpa Kuopus. 

”Näytevastaukset saatiin jopa 
tuntia nopeammin kuin vuonna 
2019. Ensimmäiset vastaukset
olivat valmiina aamulla jo seitse-
män jälkeen.”

Lisäksi näytteenottojen ja tutki-
musten määrä väheni edellisvuo-
den vastaavaan ajankohtaan ver-
rattuna noin 15 prosenttia. 

”Tämä johtuu siitä, että vastauk-
set olivat käytettävissä jo lääkärei-
den aamukierrolla. Näin ei tullut 
päällekkäisiä tutkimuksia eikä 
uusintapyyntöjä. Lisäksi osastolla 
muutettiin toimintatapoja ja arvioi-
tiin kriittisemmin, mitä pyydetään 
ja milloin”, Sirpa Kuopus kertoo.

Näytteet toimitettiin NordLabiin 

Arkipäivisin joka 
hetki viisi laboratorion 
työntekijää on kävele-

mässä käytävillä.

Vähemmän 
askelia
Vuodeosastoilla tehty pilotti osoitti, 
että kiinteistä kiertoajoista luopumalla 
laboratoriotulokset voidaan saada 
nopeammin. 

pyytää näytteitä myös varsinaisten
kiertojen välissä, jolloin puhutaan
niin sanotusta kierron ulkopuolisesta
näytteenotosta. Tämä työllistää labo-
ratorion henkilökuntaa, sillä se mer-
kitsee lisää askelia yhden potilaan 
luota toisen luokse eri osastoille. 

Sirpa Kuopus sanoo, että pilotissa
toteutettu malli johtaa tasaisempaan
laboratorion analytiikan kuormituk-
seen, jolloin näytevirta analysaatto-
reilla toimii paremmin.

”Näytteenottojen rytmittäminen 
pitkin päivää edesauttaa vastauksen
saamista juuri oikeaan aikaan. Tämä
jouhevoittaa työtä laboratoriossa, ja
potilasta hoitava lääkäri saa vastauk-
sen oikeaan aikaan, mikä parantaa
potilaan hoitoa.”

Hyödyllistä oppia
Pilotti antoi Sirpa Kuopuksen 
mukaan hyödyllistä oppia. Uudessa 
sairaalassa näytteenoton on suunni-
teltu toimivan pilotissakin testatulla 
mallilla eli näytteenottajat toimivat 
vuodeosastoilla ja laboratorionäytteet 
otetaan hoidollisen tarpeen mukaan.

Joustavat laboratoriokäytännöt
ovat mukana PPSHP:n tuottavuus-
ohjelmassa.

TEKSTI PIRKKO KOIVU
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Näytteenottajien sijoittaminen
osastoille on paitsi hoidon, myös
laboratorion näkökulmasta tehok-
kaampaa. 

”Joka aamu meiltä lähtee 30–40 
laboratoriohoitajaa hakemaan näyt-
teitä osastoilta, ja hoitajista jokainen
käyttää aikaa kävelemiseen.” 

Tulevaisuuden sairaalan suunnit-
telun aikana tehtiin seuranta, jonka
mukaan arkipäivisin joka hetki 
viisi laboratorion työntekijää on
parhaillaan kävelemässä käytävillä
paikasta toiseen. 

”Askelia pitäisi saada vähemmiksi
ja näytteenottajat lähemmäksi.”

Sirpa Kuopus kertoo, että pilotin 
kokemuksia on tarkoitus hyödyntää 
yhteistyössä OYS:n eri yksiköiden ja 
tulevaisuuden sairaalan suunnitteli-
joiden kanssa. Konkreettista tietoa 
jatkosta ei vielä ole, myös korona-
epidemia on vaikeuttanut suunnit-
telua. Tavoitteena on kuitenkin 
kokonaisuus, jossa henkilökunnan 
resurssit suunnattaisiin tehokkaasti.

”Tarvitaan niin laboratoriolta kuin
hoitoyksiköiltäkin uusia toiminta-
tapoja, laboratorio ei voi tehdä
tätä yksin.”

Uutisia
lyhyesti

Esko on todettu parhaaksi tietojärjestelmäksi sairaan-
hoitajille tehdyssä tutkimuksessa julkinen sairaala 

-kategoriassa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa

"Tietojärjestelmät sairaanhoitajien työn tukena eri 
toimintaympäristöissä: kokemuksia tuotemerkeittäin" 
Esko-potilastietojärjestelmä koettiin sairaalaympäristössä
parhaiten organisaation sisäistä tiedonkulkua tukevaksi, 
hyödyllisimmäksi, rutiinitehtävien suorittamisessa helpoim-
maksi sekä vakaimmaksi ja nopeimmaksi järjestelmäksi.

Kysely toteutettiin keväällä 2020 ja siihen vastasi 3912
sairaanhoitajaa, joista pääosa työskenteli julkisessa sairaa-
lassa, terveyskeskuksessa, sosiaalialalla tai yksityissektorilla.
Kouluarvosana-arvioinneissa julkisen sairaalan toiminta-
ympäristössä Esko sai ylivoimaisesti parhaan arvosanan,
8,2. Kyseisessä kategoriassa arvosanat jakautuivat välille
5,6–8,2. Yksikään muu järjestelmä Eskon lisäksi ei saanut
arvosanaa 8 tai yli.

Eskon järjestelmäkehitystä on tehty alusta asti käyttäjien
kanssa moniammatillisella kehittäjätiimillä ja jatkuvassa
vuoropuhelussa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
 "Olemme vilpittömän kiitollisia siitä, että tiivis yhteistyö
käyttäjien ja tuotekehityksemme välillä kantaa hedelmää
tässäkin tutkimuksessa", iloitsee Esko Systemsin toimitus-
johtaja Kaisa-Liisa Harjapää.

Potilastietojärjestelmällä on suuri merkitys hoitopro-
sessien toimivuudelle ja Esko on alusta saakka tehty 
tukemaan juuri suomalaisen terveydenhuollon toimintaa.
Tietojärjestelmäkyselyn päätelmissä todetaankin osan 
tietojärjestelmistä saavuttaneen melko hyvin Sote-tieto 
hyötykäyttöön -strategiassa asetetut tavoitteet, ja sairaala-
kategoriassa Esko on juuri tähän joukkoon yltänyt järjestelmä.

Esko jälleen paras 
tietojärjestelmä
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logian rinnalle tarvitaan lisäksi myös 
puoleensa vetävä ympäristö tutkia ja 
oppia. Näen uuden yliopistosairaalan
ja siihen rakentuvan tutkimus- ja 
oppimisympäristön palvelevan ja 
kehittävän koko aluetta ja Pohjois-
Suomea. Kysymys on myös alueelli-
sesta tasa-arvosta, Pohjois-Suomi 
tarvitsee uuden ”lippulaivan”, joka 
tuo koko alueelle uutta elinvoimaa 
ja osaamista ja palvelee näin muita-
kin alueen osaamiskeskuksia. 

Palvelujen organisointi, uuden 
sairaalan rakentaminen ja palve-
luverkoston kehittäminen vaativat 
paljon yhteistyötä eri toimijoiden 
kesken. Toimintaa ja taloutta on 
johdettava avoimesti ja reaaliaikai-
seen tietoon perustuen. Hyvä yhteis-
työ ja muutos vaativat myös henki-
löstön mukaan ottamista keskus-
teluun. Henkilöstöä tukeva johta-
miskulttuuri, riittävät resurssit, 
erilaiset kannustimet ja työhyvin-
vointiin panostaminen auttavat 
pääsemään haluttuun tulokseen. 

Henkilöstön osaamisen kehittä-
minen ja monitaitoisuus ovat myös 
avainasemassa, jotta jatkossakin 
saamme asiakastarpeita vastaavat
laadukkaat sote-palvelut.

Kaiken tämän muutoksen eteen-
päin viemisessä ja koronaepidemian
myllerryksessä voidaan antaa suuri
kiitos koko henkilöstölle! Toivotan
kaikille lukijoille rauhallista joulun-
odotusta!

Päättäjän
paikalta

V ihdoin alkaa näyttää siltä, 
että välttämätön sote-
uudistus saadaan maaliin. 

Uudistusta tarvitaan, jotta suoma-
laisille voidaan taata oikea-aikaiset 
ja toimivat palvelut myös tulevai-
suudessa. Nykyinen Sanna Marinin 
hallitus on ottanut hyvin huomioon 
edellisten hallitusten virheitä eikä 
toista niitä. Nyt perustuslailliset
ongelmat on pyritty ratkaisemaan
ja pysytään itse asiassa.

Tuleva sote-uudistus on raken-
nettu siten, että palveluketjut 
turvaten pääsemme rauhassa ja 
hallitusti siirtymään kohti julkista 
palvelutuotantoa, joka muodostaa 
palvelujen ytimen. Silti sitä voidaan 
täydentää yksityisillä ja kolmannen
sektorin palveluilla, niin kuin ennen-
kin. Tärkeää uudistuksessa on tur-
vata riittävä rahoitus ja turvata 
myös kuntien edellytykset toimia 
ja hoitaa jäljelle jäävät tehtävät
laadukkaasti ja mallikkaasti.

Suurimpia huolia meillä Pohjois-
Pohjanmaalla on sote-uudistuksen 
jälkeenkin se, miten turvaamme 
ammattitaitoisen henkilökunnan 
riittävyyden ja nykyisten ammatti-
laisten työhyvinvoinnin ja jaksamisen. 
Kilpailu tulevaisuuden ammattilai-
sista kasvaa, ja pitää todella miettiä, 
miten saamme alueelle niin sanottua
veto- ja pitovoimaa. Yksi suurista 
vetovoimatekijöistä on nyt rakenteil-
la oleva Tulevaisuuden sairaala OYS 
2030, maailman älykkäin sairaala. 
Sen valmistuminen vuosikymme-
nen loppupuolella luo paljon odo-
tusarvoja uudelle kehitykselle, 
toimintatavoille ja tuottavuudelle. 

Sairaalassa tulee olla uusimmat ja 
nykyaikaisimmat modernit laitteet 
ja toimintatavat, jotka houkuttelevat 
uusia huippuosaajia. Uuden tekno-

Henkilöstö voimavara 
sote-uudistuksen jälkeenkin

Jari Männikkö
PPSHP:n valtuuston 
3.varapuheenjohtaja 
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T ehokkaan hoidon jälkeen digi-
hoitopolku on keino varmis-
taa tasa-arvoinen jatkohoito 

jokaiselle potilaalle. Systemaattisella 
ohjauksella pyritään varmistamaan,
että potilas sitoutuu ehkäisemään
pitkäaikaissairauden etenemistä ja
uusien vaskulaaristen sairauksien
ilmaantumista. 

Digihoitopolku avattiin loppu-
vuonna 2018. Sepelvaltimotautia 
sairastaville ja esimerkiksi sydänin-
farktipotilaan jatkohoidon tueksi 
tarkoitettu kanava on saanut jatkoksi
(e)Tulppa-valmennuksen. Potilaan 
hoito jatkuu 12 kuukautta sydänta-
pahtumasta. (e)Tulppa on kehitetty
yhdessä Sydänliiton kanssa.

”Kun sydäninfarkti iskee, se on 
nopea ja äkillinen. Ihmiset ovat sydän-
tapahtuman jälkeen ymmällään kai-
kesta tapahtuneesta. Akuutti tilanne
hoidetaan tehokkaasti ja potilas 
kotiutuu sairaalasta oireettomana
kolmantena päivänä”, toteaa apulais-
ylilääkäri, dosentti Matti Niemelä 
kardiologian yksiköstä.

Digipolulla 
saumatonta 
yhteistyötä
Sepelvaltimotaudin digihoitopolku ulottuu yliopisto-
sairaalassa hoidetusta sydäntapahtumasta vuoden 
päähän. Digihoitoketju tiivistää erinomaisesti erikois-
sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä. 

Tarvitaan siis tehokas jatkohoito,
jotta potilas pääsee sinuksi sairauten-
sa kanssa ja saa lääkitys- ja elämän-
tapaohjausta uusien terveysriskien 
välttämiseksi. Valitettavasti jatkohoi-
to maakunnassa toteutuu epätasai-
sesti monien tekijöiden takia.

Potilaan ja sydänhoitajien tuki
”Digihoitopolulla erikoissairaanhoito
kantaa vastuutaan potilaan kokonais-
valtaisessa hoitoketjussa. Polku on
meille myös mahdollisuus tukea 
erittäin tärkeää tehtävää hoitavia
sydänhoitajia”, korostaa apulaisyli-
lääkäri Kari Kaikkonen kardiologian
yksiköstä.

Jokaisessa PPSHP:n toimialueen 
hyvinvointikeskuksessa on sydänhoi-
taja. Potilan jatkohoito tapahtuu
joko perusterveydenhuollon hoitaja-
vetoisessa systeemissä tai digihoito-
polun kautta.

(e)Tulppavalmennus on linkitetty 
Terveyskylään, josta OYS:n malli on 
skaalattavissa muihin sairaanhoito-
piireihin. Valmennuksessa ohjaajina 

toimivat yhteistyössä OYS:n, Oulun 
kaupungin ja Limingan kunnan 
sydänhoitajat. Potilaalle digihoito-
ketju on katkeamaton, vaikka järjes-
täjä vaihtuukin kuukauden jälkeen.

Pitkien etäisyyksien ja pienten 
kuntien maakunnassa Tulppa-ryhmiä
voi olla vaikea saada kasaan tai toipi-
las ei pääse matkan takia osallistu-
maan ryhmään. Silloin valmennuksen
saa virtuaalisesti – ajasta ja paikasta
riippumattomasti. 

”Tämä sopii etenkin monille työ-
ikäisille”, Kari Kaikkonen sanoo.
Etäyhteyksin järjestetään myös
ryhmätapaamisia, jolloin myös ver-
taistuen saa omalle kotisohvalleen. 

Palvelun vaikuttavuudesta 
kertoo se, että yli puolet potilaista 
kulkee ensimmäisen kuukauden
polun läpi ilman ongelmia. Vastaan-
ottokäynnit OYS:ssa ovat vähenty-
neet eikä potilaan tarvitse matkata
kontrolliin Ouluun. Lääkärin vastaan-
otolle ohjataan 18 prosenttia polulla
olevista, ja näistä vain 1–2 tulee OYS:
aan, suurin osa ohjataan omaan
terveyskeskukseen.

TEKSTI HANNELE LAMUSUO

• Verenpaine 89%
• LDL 69%
• Normoglykemia 54%
• Tupakoimaton 82%
• Kestävyysliikunta 63%
• Voimaharjoittelu 28%
• BMI 28
• Syke 64/min
• RR 123/74mmHg

Tavoitteiden toteutuminen 
1kk sairaalahoidossa OYS:ssa
(prosenttia potilaista)



P adel on pääharrastukseni 
ja henkireikä, joka antaa 
töihinkin virtaa. Pelaan sitä 
3–4 kertaa viikossa. Lisäksi 

harrastan koripalloilua ja kuntosalia, 
ja jos ei pääse pelaamaan, niin käyn 
lenkillä tai pyöräilen. Mailapelejä, 
pihafutista tai lätkää olen harrastanut 
pienestä pitäen. 

Olen ortopedinen traumatologi eli 
hoidan onnettomuuspotilaita, tuki- ja 
liikuntaelinvammoja ja urheiluvammoja.
Itsekään en ole niiltä välttynyt, eniten 
olenkin oppinut omista vammoistani. 
Nyrjähdys- ja nivelsidevammoja on ollut 
lapsena ja nuorena. Siinä on yksi syy, 
miksi olen kiinnostunut urheiluvammoista 
ja lähtenyt tälle alallekin. 

Omien kokemusten kautta olen oppinut 
paljon hoitoprosessista. Kun itse saa vam-
man, tietää miltä se tuntuu ja miten sitä 
pitää kuntouttaa. Väitän, että jos lääkäri 
on itse sairastanut jotakin ja on joutunut 
onnettomuuteen, niin ymmärtää pitem-
mälle potilaitakin. Onneksi omat vammani 
ovat olleet lieviä.

Laatupalkinto tuli vähän puskista, ei 
palkintoja tavoitella. Meidän yksikössämme 
tehdään korkealaatuista, kansainvälisen 
tason tutkimusta ja hoitoa. Itse tiedämme 
tasomme, mutta on mukavaa, kun joku 
muukin arvostaa.”

KUVA TIINA MÄKI

Minua
innostaa
Juttusarjassa työkaverimme kertovat 

inspiraation lähteistään

Hannu-Ville 
Leskelä

Ortopedian ja 
traumatologian 

erikoislääkäri

Hannu-Ville Leskelä oli mukana 
laatupalkintokilpailun voitta-
neessa hankkeessa, joka kehitti 
nilkkamurtumapotilaiden hoitoa.

28 Pohjanpiiri 6/2020 
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Henkilöstön
asialla

Työhyvinvointi 
syntyy arjessa

T yöhyvinvointi on määritelty 
ja ymmärretty usein fyysisen 
kunnon ja hyvän terveyden 

ylläpitämistä ja kehittämistä tuke-
vana toimintana. Työhyvinvointiin 
vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin
paljon enemmän kuin edellä mai-
nitut. Tärkeitä ovat myös henkiset,
niin sanotut psykososiaaliset teki-
jät. Näitä voivat olla työn henkinen
kuormittavuus, yksilön kokemus 
työn kuormittavuudesta, merkityk-
sellisyydestä ja palkitsevuudesta,
nähdyksi ja kuulluksi tuleminen,
työyhteisön tuki, ilmapiiri ja tasa-
arvoinen kohtelu sekä oikeuden-
mukainen johtaminen.

Työhyvinvointi on jokaiselle yksi-
löllinen kokemus. Saamme eri asi-
oista työniloa ja merkityksellisyyttä. 
Suhtaudumme asioihin eri tavalla ja 
tulkitsemme asioita eri näkökulmista.
Yksilölliset kokemukset vaikuttavat 
ja peilaantuvat koko työyhteisöön. 
Meillä voi olla esimerkiksi kokemus 
siitä, että ikävä ilmapiiri ja negatiivi-
set tunteet tarttuvat yllättävän nope-
asti. Edellä mainittu on yksi syy siihen,
miksi työhyvinvoinnista huolehtimi-
nen on paitsi yksilön niin koko työ-
yhteisön asia. Hyvinvoiva työntekijä
tuo koko työyhteisöön positiivisia
tunteita, kun hän kokee työn teon
mielekkäänä ja innostavana. Saa
onnistumisen kokemuksia, joita 
jakaa työyhteisön kesken.

Vuorovaikutuksellinen työyhteisö
voi hyvin, ja hyvin toimiva työyhteisö
voi hyvin. Sanotaan, että mihin kiin-
nität huomiota, se lisääntyy. Miksi 
emme kiinnittäisi huomiota työyh-
teisön hyvinvointiin. Voimme miet-
tiä, mitkä ovat yksikössänne voima-
varatekijöitä ja mikä ylläpitää työ-
hyvinvointia? Hyvinvointiin keskitty-
minen ei silti poissulje sitä, etteikö
epäkohtiin voi ja pidä puuttua. 
Esimerkiksi työn kuormitustekijöitä
ei aina ole mahdollista poistaa tai 
edes vähentää niiden haitallista
vaikutusta. Tällaisissa tilanteissa
voitaisiin kiinnittää huomiota ja 
lisätä niitä tekijöitä, jotka paranta-
vat ilmapiiriä, nostavat me-henkeä, 
auttavat jaksamaan ja löytämään 
työniloa työelämän haasteissa.

Työhyvinvointi on monen tekijän 
summa. Se syntyy pääasiassa työn
arjessa. Työhyvinvointi on sekä työn-
antajan että työntekijän vastuulla.
He ylläpitävät ja kehittävät työhyvin-
vointia yhdessä. Työhyvinvointia 
edistetään työpaikalla aina johta-
jien, esimiesten ja työntekijöiden
yhteistyönä. 

Pidetään huolta itsestämme ja 
toisistamme. Nähdään kun tavataan!

Meeri Mustalahti
Työsuojeluvaltuutettu
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P PSHP:n laatupalkintokilpailu 
järjestettiin kuluvana vuonna 
20. kerran. Johtajaylilääkäri 

Juha Korpelainen kertoi palkinto-
jen jakotilaisuudessa, että kahden 
vuosikymmenen aikana kilpai-
luun on osallistunut yhteensä
221 hanketta. Näistä palkintoja on 
jaettu 65 hankkeelle ja kunniamai-
nintoja on saanut 18 hanketta. 

Korpelainen kertoi, että vuosien 
aikana osallistujamäärä on vaihdel-
lut kuten säännötkin. Tällä kertaa 
kehittämishankkeita oli yhdeksän. 

”Yliopistosairaalatausta näkyy 
töissä selvästi siten, että tekijöillä
on osaamista rakentaa hankkeet 
ja raportoida ne edustavasti.” 

Tutkimus- ja arviointiylilääkäri
Miia Turpeinen totesi, että laatupal-
kintokilpailun hieno piirre on, että

Laatupalkintoja kaksi 
vuosikymmentä
PPSHP:n laatupalkintokilpailussa jaettiin 
tänä vuonna kaksi kolmospalkintoa 
voittajan ja toiseksi tulleen lisäksi. 

Palkintoja ja kukkia 
vastaanottamassa va-
semmalta Helena Rautio, 
Anne Vaakanainen, Tiina 
Kemppainen, Laura Hui-
laja, Hannu-Ville Leskelä, 
Tero Kortekangas, Minna 
Hjulberg ja Riitta Ruuska. 
Kuva Tiina Mäki. siinä hyvin monenlaiset hankkeet

voivat menestyä. 
”Tänä vuonna voittajahankkeet

erottuivat selvästi.”
1. palkinto: OYS:n nilkkamurtuma-

potilaan hoidon kehittäminen 2009–
2020. Hankkeen ansiosta erotetaan 
paremmin potilaat, jotka eivät hyödy 
leikkauksesta, mikä nopeuttaa hoitoa 
ja säästää kustannuksia. Hannu-Ville
Leskelä, Tero Kortekangas, Ristomatti
Lehtola, Iikka Lantto, Jaakko Rönty
ja Pekka Hyvönen.

2. palkinto: Iltaheräämötoiminta-
malli operatiivisella tulosalueella. 
Iltaheräämö on vähentänyt potilai-
den siirtoja heräämöstä toiseen 
iltaisin. Potilaat myös pääsevät 
päivystysajan leikkauksiin entistä 
sujuvammin. Merja Mosorin, Minna 
Hjulberg, Jaana Mällinen, Jarkko 

Hyvönen, Hilkka Tihinen, Johanna 
Korva, Tarja Niinikoski, Maaria 
Juntunen, Soile Paasovaara, Anitta 
Tanhua, Marjaana Haataja, Merja 
Fordell ja Hanna Rautiainen.

3. palkinto: Aknepotilaan digi-
hoitopolku. OYS:n ihotautien poli-
klinikalla käyttöön otettu digihoito-
polku tehostaa potilaiden ohjausta. 
Kaisa Tasanen-Määttä, Laura Huilaja, 
Tuula Määttä ja Helena Rautio.

3. palkinto: Synnytyspelkopotilaan
etävastaanotto. Toiminta on tehos-
tunut ja resursseja on vapautunut
muuhun potilastyöhön. Marja
Vääräsmäki, Tiina Kemppainen,
Satu Ilves, Anne Vaakanainen, 
Erja Iljina ja Petra Huisman.
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OYS:n henkilökunnalle on jaettu
kädenmuotoisia mitaleja kiitokseksi
koronaepidemian aikaisesta työstä.
Kyseessä on maailmanlaajuinen
kampanja, johon osallistuu 66 eri
maata. 

Hand Medal Project sai mukaan 
3000 korualan tekijää valmistamaan
hoitotyön tekijöille kiitokseksi koro-
naepidemian aikana tehdystä työtä
noin 70 000 käden muotoista mitalia.
Suomesta projektissa oli mukana 
noin 30 valmistajaa, joiden käsistä
syntyi yli 400 mitalia.

OYS sai hankkeelta yhteensä 24 
mitalia. Ehdokkaita mitalien saajiksi
oli moninkertainen määrä, joten 
mitalien saajat joudutaan arpomaan.

"Koronaepidemiaan liittyvä työ on 

Maailmanlaajuinen 
hanke palkitsi

vaativaa ja henkilökunta on tehnyt 
työtä moniammatillisesti ja erittäin 
sitoutuneesti", kertoo hallintoylihoi-
taja Pirjo Lukkarila. "Lääkäreiden 
ja hoitajien toteuttaman potilastyön 
ohella tärkeää työtä on tehty muun 
muassa infektioiden torjunnassa,
sairaalahuollossa sekä laboratori-
ossa", Lukkarila jatkaa.

Jaettavan mitalin muoto on yksin-
kertainen ja se on helppo valmistaa
erilaisista metalleista. Jokaisen 
mitalin takana on numero, jonka 
kautta voi löytää nettisivulta tiedon 
siitä, kuka mitalin on valmistanut.

Eri maihin mitalit on jaettu koordi-
naattorien välityksellä. Suomessa 
mukaan lähtivät lähes kaikki sairaan-
hoitopiirit. Mitalit jaetaan yksiköihin, 

jotka ovat osallistuneet keskeisesti
koronaepidemiatyöhön. 

Hand Medal Project syntyi taiteili-
joiden Iris Eichenberg (USA) ja 
Jimena Rios (Argentiina) aloitteesta.
Hankkeen tarkoituksena on osoittaa
kiitollisuutta terveydenhuollon hen-
kilöstölle työstä koronapandemian
aikana. Mitalien kansainvälinen 
jakopäivä oli 8. marraskuuta.

“Kun seuramme miten hoitajat,
lääkärit ja muut alan työntekijät
tekevät kaikkensa yhteisömme
puolesta, jopa vaarantamalla oman 
terveytensä meidän vuoksemme,
haluamme löytää tavan kiittää
ja kunnioittaa heitä."

Uutisia
lyhyesti

Osuuskauppa Arina ja Kempeleen Kiri lahjoittivat 26 kausikorttia OYS:n psykiatrian klinikan 
aikuisosastoille. Kuvassa oikealta vasemmalle on Kempeleen Kirin pelinjohtaja Teemu Körkkö, 
vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen Osuuskauppa Arinasta, ylihoitaja Matti 
Laukkanen ja Kempeleen Kirin pelaaja Jussi Korhonen.
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Uutisia
lyhyesti

Kaikki tieto suomalaisesta neuro-
tieteiden tutkimuksesta kootaan 
yhteen paikkaan, Kansalliseen 
neurokeskukseen. Neurokeskus 
on yhteistyöverkosto, joka luo 
uuden toimintaympäristön tutki-
joille ja sidosryhmille ja parantaa 
neuro- ja aivosairauksiin liittyvän 
tutkimuksen näkyvyyttä ja tiedon 
saatavuutta. Oulun yliopisto ja 
Oulun yliopistollinen sairaala ovat 
mukana keskuksen toiminnassa.

Suomessa on kansainvälisesti 
korkeatasoista neurotieteen tutki-
musta, jonka tarjoamat mahdolli-
suudet jäävät kuitenkin osin hyödyn-
tämättä. Syynä on muun muassa 
tutkimuskentän pirstaleisuus. Kan-
sallisen neurokeskuksen perusta-
misella vauhditetaan neuroalan 
kansallista ja kansainvälistä tutki-
musyhteistyötä, kytketään tutkimus 
paremmin käytännön potilastyöhön,
täsmähoitojen kehittämiseen ja
innovaatioihin sekä autetaan 

Neurotieteet yhteen keskukseen

Kylmän sään aiheuttamat sydän- 
ja hengitystieoireet ennustavat 
suurempaa sairastavuutta ja kuollei-
suutta. Tutkijat yllätti havainto, että 
kylmään säähän liittyvä oireilu lisäsi
sairastavuutta ja kuolleisuutta 
terveillä henkilöillä. Tieto käy ilmi 
Oulun yliopiston Ympäristötervey-
den ja keuhkosairauksien tutkimus-
keskuksessa tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimus osoitti ensimmäistä
kertaa, että henkilöt, jotka kokivat 
kylmällä säällä eli alle +10 asteen 
lämpötilassa sydän- tai hengitystie-
oireita tai molempia, joutuivat
useammin sairaalahoitoon esimer-
kiksi sydäninfarktin, sepelvaltimo-
taudin, astman tai ahtauttavan
keuhkosairauden takia. Tämän 
lisäksi kylmäoireilu lisäsi myös 

Oireilu kylmässä 
ennustaa sairastavuutta

sydän- tai hengitystiesyistä
johtuvaa kuolleisuutta.

Tulos on tärkeä kaikkien niiden 
kannalta, joille kylmä sää aiheuttaa 
sydänoireita, kuten rintakipua tai 
rytmihäiriöitä. Matala lämpötila voi 
myös lisätä hengitystieoireita, kuten 
yskää ja limaneritystä sekä hengi-
tyksen ahtautumista tai vinkumista.

Uusi havainto oli, että kylmään 
säähän liittyvä oireilu lisäsi sairasta-
vuutta ja kuolleisuutta terveillä
henkilöillä. Kylmän aiheuttaman 
kehon stressin lisäksi tämä voi 
viitata sairauteen, jota ei ole aiem-
min tunnistettu. Tutkimus osoitti
myös, että henkilöillä, joilla oli 
samaan aikaan kylmään säähän 
liittyviä sydän- ja hengitystieoireita 
kokivat useammin terveyshaittoja.

uusien aivoterveyteen liittyvien
yritysten syntyä ja kasvua.

Kansallisen neurokeskuksen 
rooliin kuuluu ylläpitää kattavia ja 
ajantasaisia tietoja Suomen neuro-
tieteiden tutkimusprojekteista, 
infrastruktuureista, menetelmistä,
materiaaleista ja innovaatioista. 
Siten keskus edistää tutkimuksen 
hyödyntämistä ja kaupallistamista,
minkä toivotaan näkyvän neurotie-
teisiin liittyvän yritystoiminnan ja 
Suomeen tehtävien alan investoin-
tien moninkertaistumisena.

”Kansallinen neurokeskus on osa 
kansallista terveyden kasvustrate-
giaa. Se tuo myös Oululle hyvät 
mahdollisuudet verkottua laaja-
alaisesti ja käyttää kaikkia neuro-
keskuksen tuomia yhteyksiä ja 
palveluja sekä saada näkyvyyttä
omalle tutkimuksellemme”, 
professori Kari Majamaa kertoo.

Oulussa on vuosikymmenten 
ajan tehty merkittävää tutkimusta

 useiden harvinaisten neurologisten
sairauksien saralla, ja Oulun rooli 
kansallisessa neurokeskuksessa
onkin edistää ja koordinoida harvi-
naisten neurologisten sairauksien
tutkimusta. Kari Majamaa vetää 
parhaillaan projektia, jossa luodaan
sähköinen rekisteri harvinaissai-
rauksille.

”Pohjois-Suomen asutushistoriaan 
perustuva väestön geneettinen 
prof iili tekee sen, että neurologisia 
sairauksia esiintyy meillä runsaasti, 
mikä luo tutkimukselle hyvät edelly-
tykset. Näistä hyviä esimerkkejä ovat 
muun muassa mitokondriosairau-
det, harvinaiset parkinsonismit ja 
dementiat, kuten otsa-ohimolohko-
rappeumat ja Huntingtonin tauti”, 
professori Anne Remes sanoo.

Oulun yliopistollinen sairaala on 
liitännäisjäsenenä EU:n neurolo-
gisten harvinaissairauksien asian-
tuntijaverkostossa (ERN-RND).

Tutkimustulokset hyödyttävät
kaikkia suomalaisia, jotka kokevat
oireita kylmässä säässä Tarkoituksen-
mukainen suojautuminen, erityisesti
sydän- ja verisuoni- tai hengitystie-
sairauksia potevilla voi vähentää 
kylmään liittyvää oireilua ja ehkäistä 
haitallisia terveysvaikutuksia. Tieto 
voi auttaa myös lääkäreitä tunnista-
maan henkilöitä, joilla voi olla diag-
nosoimaton sairaus tai jotka ovat 
muuten suuremmassa riskissä
kylmän sään terveyshaitoille.

Laajaan väestötutkimukseen
osallistui yhteensä 17 000 25–74-
vuotiasta suomalaista. Tutkimus-
tulokset on julkaistu Environmen-
tal Research -julkaisusarjassa.
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Kiitämme asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita 
kuluneesta vuodesta.

Pesulan väki toivottaa hyvää joulua 
ja menestystä vuodelle 2021!

Oulun Keskuspesula Oy   |  Kiviharjuntie 7, 90220 Oulu   |  www.oulunkeskuspesula.fi
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Ristikon ratkaisu
Pohjanpiiri 
6/2020

Seksuaalineuvojakoulutus alkaa 
Torniossa helmikuussa 2021!
Lisätiedot ja haku koulutukseen: 

www.ppopisto.fi, koulutus@ppopisto.fi, 040 0363 799

Rakkaat työtoverit ja yhteistyökumppanit!
Olen ollut onnekas, kun olen saanut tehdä töitä 
OYS:n Lasten ja Nuorten Klinikassa yhdessä 
kanssanne. Mieleni täyttää kiitollisuus, kun ajat-
telen menneitä yhteisiä vuosia. Ilman teitä en olisi 
jaksanut tähän maaliin saakka, jonka 5.6.2020 
saavutin. Kiitän teitä kaikkia suoraan sydämestäni.
Olen myös aivan otettu siitä ihanasta läksiäispäivästä,
jonka olitte järjestäneet prof., ylilääkäri Johanna 
Uusimaan, osastonhoitaja Mari Sipilän ja apulais-
osastonhoitaja Mervi Taipaleenmäen johdolla 
koronarajoituksista huolimatta, mutta niistä huo-
lehtien. Ne kaikki ihanat laulut, näytelmä, muut 
esitykset ja puheet ovat säilöttynä sydämeeni. 
Lämmin kiitos! Toivon teille kaikille terveyttä, 
työniloa ja onnea elämäänne! Jospa jossain 
joskus tullaan kasvokkainkin!

Päivi Olsén

LÄHETÄ KIITOKSET 
viestinta@ppshp.fiKiitokset

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

www.terttusaatio.fi

Lahjoita 
terveyttä

Lahjoita ja tue pohjoissuomalaista 
terveydenhuoltoa ja tutkimusta

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

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

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

www.terttusaatio.fi

terttusäätiö.fi

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

www.kastellinapteekki.fi

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

Hyvää Joulua &
Onnellista Uutta Vuotta 2021!

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

to 31.12. 8–21 • pe 1.1. 10–18
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Esittelyasunto on nyt valmis, 
Tervetuloa tutustumaan!

Asunto Oy Sairaalanrinteen Dosentti / Sairaalanrinne 2 A, 90220 Oulu

lapti.�  /sairaalanrinteendosentti

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

Kysy lisätietoa myyjiltämme:

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

RISTO KOSKELA
LOMALLA
risto.koskela@lapti.� 

AKI KÄMÄRÄINEN
puh. 040 620 2325
aki.kämäräinen@lapti.� 

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

Viitteellinen kuva kohteesta Viitteellinen kuva kohteesta

Viitteellinen kuva kohteesta

Viitteellinen kuva kohteesta

Soita ja sovi 

yksityisnäyttö 

esittely-

asuntoon!

M

Y Y N N I S S Ä

Tyyppi m2 Mh. Alk. Vh. Alk. Vh. omalla tontilla
3h+kt+s 61,0 69 400 231 900 277 467
3h+kt+s 70,0 77 500 232 000 284 290
3h+kt+s 73,5 99 500 297 000 351 904
4h+kt+s 89,5 123 500 309 000 375 856
4h+kt+s 122,0 258 000 645 000 736 134

Huoneistoesimerkit:

Soita ja sovi yksityisesittely esittelyasuntoon!

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




