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koulutusta työelämän
tarpeisiin
Lähiesimiestyön ammattitutkintoon
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Heikkilä 044 5262 221

Ilmoittautuminen
www.psk.fi

Laadukkaat leikkaussalitekstiilit haavanhoidon
toimittajaltamme!
UUTTA
• Leikkausliinat ja pakkaukset
• Leikkaussalin räätälöidyt pakkaukset
• Leikkaussaliasut
Leikkaussalitekstiilit valmistetaan Euroopassa,
ne laskeutuvat hyvin heti pakkauksesta otettuina
ja ovat täysin hajuttomia.
Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510, www.mediq.fi

Maailman
älykkäin sairaala
Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen pääsee vuosien suunnittelun
jälkeen vihdoin vauhtiin. Nykyisen OYS:n pohjoispuolelle nousee vuoteen
2023 mennessä kaksi 10-kerroksista tornitaloa, joihin sijoittuu ydinsairaalan
toimintoja kuten päivystys, teho-osasto, leikkaussaleja ja kuvantamispalveluita.
Tilansa saavat myös naisten- ja lastentautien poliklinikat, vuodeosastot ja
synnytyssalit. Ylimpiin kerroksiin rakennetaan vuodeosastoja, jotka muodostavat yhdessä toimenpideyksiköiden kanssa osaamiskeskittymiä. Kahteen
maanalaiseen kerrokseen rakennetaan sairaalan logistiikan vaatimia tiloja.
Kyseessä on Suomen suurin sairaalarakennushanke, jonka ensimmäisen
vaiheen kustannusarvio ylittää 600 miljoonaa euroa. Myös seuraavien rakennusvaiheiden suunnittelu on hyvässä vauhdissa niin, että tällä hetkellä voimme
jo suurin piirtein hahmottaa, millainen uusi OYS on valmistuessaan 2020luvun lopulla.
Minulta on usein kysytty, mitä tarkoittaa maailman älykkäin sairaala, jonka
olemme asettaneet tavoitteeksi ja brändänneet visioksemme. Valitettavasti
virallista määritelmää ei ole, eikä mikään taho myönnä tunnustusta maailman
älykkäimmälle sairaalalle. Näin ollen meistä jokaisella on oikeus itse määritellä termi.
Mielestäni kyseessä on enemmänkin asenne tai toimintamalli kuin listaus
tavoiteltavista koneista, laitteista tai tietojärjestelmistä. Maailman älykkäimmän sairaalan titteli edellyttää meiltä kaikilta rohkeaa kehittämistä ja kulttuuria,
jossa on oikeus yrittää ja erehtyä. Se on toimintojen kehittämistä yhteistyössä
eri alojen asiantuntijoiden kanssa pitäen mielessä, että sairaalan tärkeimmät tehtävät ovat potilaiden hoito, diagnostiikka ja kuntoutus sekä näiden
ohella opetus ja tutkimus. Kehittyminen maailman älykkäimmän sairaalan
tittelin haltijaksi ei onnistu omin voimin vaan se vaatii verkostoja ja avointa
vuorovaikutusta.
Tulemme näkemään tulevaisuuden sairaalassa uusia, edellä mainittuja
tehtäviä tukevia, pääasiassa langattomia viestintäratkaisuja, jotka hyödyntävät 5G-verkkoja. Saamme käyttöömme uusia henkilöturva-, paikannus- ja
opastusvälineitä, etäteknologiaa, monipuolisia hoidon laatua ja potilasturvallisuutta parantavia sensoreita sekä robotiikkaa ja automatiikkaa. Uusiin rakennuksiin asennetaan modernia talotekniikkaa,
jonka avulla myös hiilijalanjälkemme pienenee merkittävästi.
Kaikkein tärkeimpänä kehitettävänä asiana pidän kuitenkin analytiikan ja päätösten tukijärjestelmiä, kun tavoittelemme huippuluokan älykkyyttä ja kustannustehokkuutta
sairaalamaailmassa. Tulevaisuudessa ja jo nyt sairaalan arkeen kuuluvat erilaiset potilaiden ja ammattilaisten käyttämät navigaattorit ja teköälyyn perustuvat
sovellukset. OYS:n asiantuntijat ovat mukana useissa
hankkeista, joissa kehitetään matemaattisiin algoritmeihin perustuvia hoito- tai tutkimusvälineitä.
Kaikki tämä tarkoittaa potilaille nykyistä sujuvampia palveluita ja toivottavasti parempia asiakaskokemuksia ”maailman älykkäimmässä sairaalassa”.
Juha Korpelainen
johtajaylilääkäri

Pääit-us
kirjo

Kannessa: Terhi Nevala ja Tuomas Holma jalkauttavat
tuottavuusohjelmaa koko sairaalan tasolla. Kuva Pekka Huovinen
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TEKSTI HANNELE LAMUSUO

Tutkimuksen
laatu varmistetaan

Mitäksi
& mi

Kliinisen tutkimuksen monitorointi takaa tutkimuksen
laatua ja suojaa tutkimukseen osallistuvia potilaita.
Tutkimuskoordinaattori Minna Lahtinen kertoo tarkemmin.
Mitä tarkoittaa
kliinisten tutkimusten
monitorointi?

Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan potilaiden terveyteen liittyvää
tutkimusta, esimerkiksi lääke- tai laitetutkimusta. Monitorointi on keskeinen tutkimuksen laatua varmistavista menetelmä. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tutkittavien oikeuksia ja hyvinvointia suojellaan,
kerätyt tutkimustiedot ovat tarkkoja
ja täydellisiä ja varmennettavissa lähdedokumentaatiosta. Monitoroinnilla varmistetaan, että kliinisessä tutkimuksessa noudatetaan voimassa olevaa hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa.

Miksi
monitorointia
tarvitaan?

Monitorointiin eli laadunvarmistukseen velvoittavat lait ja viranomaisohjeet, kuten laki potilaan asemasta
ja oikeuksista, laki lääketieteellisestä tutkimuksesta, Good Clinical Practice-ohje jne. Monitoroinnilla halutaan nimenomaan varmistaa tutkittavien oikeuksien ja hyvinvoinnin
toteutuminen. Tutkimusten rahoittajat ovat alkaneet vaatia monitorointipalveluja yhä enemmän.

Mikä on
tutkimuskoordinaattorin rooli?

Tutkimuskoordinaattori avustaa tutkijalähtöisten ja ulkopuolisen tahon
rahoittamien tutkimusten aloittamisessa, esimerkiksi tutkimussopimuksen tekemisessä ja tutkimusluvan
hankkimisessa. Koordinaattori toimii
yhdyshenkilönä ulkopuoliseen rahoittajaan. Monitorointialueenani on koko OYS:n erityisvastuualue.

Valvotaanko
monitorointia?

Monitoroinnilla on kansainväliset ja
kansalliset yhteneväiset kriteerit. Monitoroija ilmoittaa poikkeamat tutkimussuunnitelmasta, hyvästä kliinisestä tutkimustavasta ja voimassaolevista säännöksistä tutkijalle ja tutkimuksen toimeksiantajalle. Heidän on
ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta ilmi
tulleet poikkeamia eivät toistu.
Tarpeen vaatiessa voidaan tehdä tarNäkyykö
kempi laadunarviointi eli auditointi,
jonka suorittaa tutkimuksesta riippumonitorointi
maton henkilö. Lisäksi Fimea valvoo
hoitotyön arjessa?
Se ei välttämättä näy koko henkilö- lääketutkimuksia ja voi tehdä virallikunnalle. Henkilökunnan on hyvä tie- sen tarkastuksen.
tää, että laatua valvotaan, jos omalla
osastolla on menossa tutkimus. Tutkimukseen osallistuvien ammattilaisten arjessa se näkyy konkreettisesti monitoroinnista saatavana palautteena sekä ohjauksena ja neuvontana tutkimukseen liittyvissä
asioissa. Tutkijoiden on hyvä tietää,
että tutkijalähtöisiin tutkimuksiin
on koko OYS-ervalla tarjolla monitorointipalvelua.

Millaisissa
tutkimuksissa
sitä tehdään?

Kliinisissä tutkimuksissa, niin tutkijalähtöisissä kuin ulkopuolisen tahonkin rahoittamissa lääketutkimuksissa sekä laite- ja tarviketutkimuksissa.
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Tea Kotajärvi

Perinnöllisyyshoitaja,
koulutukseltaan kätilö
OYS:ssa töissä 30 vuotta, tästä
perinnöllisyyshoitajana viisi vuotta

Tea Kotajärvi kertoo, että olo on välillä
kuin salapoliisilla, jos halutaan tietoa jo
kuolleesta henkilöstä. Hänestä saattaa
löytyä laboratoriotuloksia tai patologin
ottamia kudosnäytteitä. ”Perinnöllisyyslääketiede on kiinnostavaa, koska
se kehittyy koko ajan.”
6
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Koko suku
potilaana

Työijä
& tek

P

uhelimeen vastatessaan Tea
Kotajärvi saattaa tunnistaa
jo soittajan esittäytyessä, mihin sukuun tämä kuuluu ja millainen perinnöllinen syöpä kyseisellä suvulla on.
Uransa aikana hän on tutustunut satoihin pohjoissuomalaisiin sukuihin, joissa esiintyy jokin syövälle
altistava geenivirhe. Se saattaa olla
esimerkiksi rintasyövän tai suolistosyövän taustalla.
”Tässä työssä on palkitsevaa, kun
syövälle löytyy syy ja selitys. Geenivirheen kantaja pääsee seurantaan,
jolloin mahdollinen syöpä voidaan todeta varhain. Potilaat ovat kiitollisia.”

Pieni ammattikunta

Perinnöllisyyshoitajat ovat Suomessa pieni ammattikunta. OYS:ssa on
neljä päätoimista perinnöllisyyshoitajaa.
”Tähän ei voi vain hypätä kätilön paikalta, sillä opittavia yksityiskohtia
ja asioita on paljon”, Tea Kotajärvi sanoo.
Kukin Tean kollegoista keskittyy
eri sairausryhmiin, syövän lisäksi
esimerkiksi neurologian, kardiologian ja sisätautien potilaisiin sekä
kehityshäiriöihin. Perinnöllisyysneuvonta liittyy myös sikiödiagnostiikkaan. Perinnöllisyyspoliklinikka on
diagnostiikkaan ja perinnöllisyysneuvontaan keskittyvä yksikkö, joka
palvelee kaikkia lääketieteen erikoisaloja.
Tean potilaista tyypillinen esimerkki voisi olla nuorehko suolistosyöpäpotilas, joka saa lähetteen perinnöllisyyspoliklinikalle. Ensin Tea soittaa
potilaalle ja kyselee tämän vointia ja
kuulumisia. Hän kertoo hoitosuunnitelmasta, verinäytteestä tehtävästä

geenitutkimuksesta ja tulosten merkityksestä sekä kartoittaa suvun tietoja. Perinnöllisyysneuvonnan voi antaa lääkäri tai hoitaja.
”Jos geenivirhe löytyy, me rohkaisemme potilasta kertomaan tästä sukulaisille, jotta he voivat ottaa meihin
yhteyttä. Joskus tapaamiseen tulee
useita sukulaisia kerralla.”
Perinnöllisyyshoitaja kokoaa potilaasta ja suvusta tiedot lääkärin neuvontavastaanottoa varten. Melko uutta työnkuvassa on itsenäinen perinnöllisyysneuvonta, johon hoitajia on
koulutettu viimeksi syksyllä 2016.
”Annan ennakoivaa perinnöllisyysneuvontaa eli jos suvussa on todettu
geenivirhe, tarjoamme suvun terveille
jäsenille mahdollisuutta selvittää oma
tilanteensa kantajuuden suhteen.”

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI

Perinnöllisyyshoitaja Tea Kotajärvi
neuvoo perheitä, joilla on syövälle altistava
geenivirhe. Hänen työnsä auttaa syövän
ehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa.

Testaus vapaaehtoinen

Neuvonnassa kartoitetaan kävijän
terveydentilaa sekä sukutietoja. Geenivirheestä ja sen aiheuttamista riskeistä kerrotaan.
”Geenivirheet ovat altistavia, eli kaikki kantajat eivät automaattisesti sairastu syöpään. Kun terveitä henkilöitä
on vastaanotolla, annetaan aina ensin
neuvonta ja vasta sitten otetaan verikoe. Henkilö saa itse päättää, haluaako
hän testin vai ei.”
Työhön kuuluu myös tutkimusvastauksien tuloksiin liittyvä potilaiden
neuvonta ja tarvittaessa jatkohoitoon
ohjaus. Perinnöllisyyshoitaja järjestää näytteiden ottoa ja lähettää näytteitä eteenpäin tutkimuksiin ulkomaille. Lisäksi lääkäreiltä tulee potilaita,
joille on tilattu sukutietoja ja harkitaan tarkempia tutkimuksia.
”Tämä on mielenkiintoinen työsarka. Työ opettaa joka päivä.”

Pohjanpiiri 1/2019 |

7

TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVAT TIINA MÄKI

8

Säästöjä,
vaikuttavuutta
ja potilashyötyä
Vuodeosastojen käytäntöjen yhtenäistäminen ja lääkehoidon rationalisointi ovat osa tuottavuusohjelmaa.
Ohjelman avulla hoidon vaikuttavuus ja potilashyöty
kasvavat, kustannuksia ja henkilöstön aikaresurssia säästyy.

| Pohjanpiiri 1/2019

P

PSHP:n tuottavuusohjelman tarkoitus on koordinoida, priorisoida ja tehdä näkyväksi sairaalassa
tehtävää kehitystyötä. Vaikka tuottavuusohjelma on työn tuottavuuden
lisäämistä, sen päämääränä voi olla
vain vaikuttavuus ja terveyshyöty.
Vs. hallintoylilääkäri Terhi Nevala
toteaa, että muutos lähtee henkilöstöstä, joka tekee jo hyvää työtä joustavampien työtapojen ja toiminnan
eteen. Nevalan mukaan arjen työssä
muutostarpeet on tunnistettu ja motivaatiota uudistumiseen on.
”Työntekijät tietävät, että turhaa työtä on ja asioita voidaan tehdä paremmin. Ohjelma auttaa ammattilaisia
kehittämään omaa työtään ja tukee
hyvien käytäntöjen liittämistä osaksi koko sairaalan toimintaa.”

Hyvät käytänteet yhteisiksi

Ohjelmassa on kerätty projektisalkku, johon meneillään olevaa kehittämistyötä on koottu. ”Saimme 175 erilaista kohdetta, isoja ja pieniä. Siellä
on paljon samoja asioita, joita henkilöstö on nostanut esiin tulevaisuuden
sairaalan toiminnallisessa suunnittelussa ja tuottavuustyöpajoissa.”
Tuottavuusohjelma koordinoi ja
yhdistää kehittämistyötä eri puolilta
taloa isommaksi kokonaisuudeksi.
Näin vältetään päällekkäistä työtä.
Nevala muistuttaa, että hukkatyön
poistaminen ei tarkoita sitä, että henkilöstön on juostava lujempaa, vaan se
tarkoittaa asiakaslähtöistä, vaikuttavaa hoitoa mielekkäämmällä tavalla.

Kipeitäkin asioita voi silti olla edessä.
”Työnkuvat voivat muuttua, jos työtä
jostain häviää. Ketään emme ole irtisanomassa, mutta resurssia voidaan siirtää sinne, missä sitä tarvitaan. Tämän
takia tarvitsemme selkeitä mittareita
ja läpinäkyvämmän systeemin, jossa
resurssitarve on kaikkien nähtävissä.”

Tuottavuus on
asiakaslähtöistä,
vaikuttavaa hoitoa
mielekkäämmällä
tavalla.
Tuottavuusohjelma on tässä ja nyt.
Se ei voi odottaa uusia seiniä. Se toteutettaisiin ilman tulevaisuuden sairaalan rakentamistakin. ”Kuormittuneimpien vuodeosastojen henkilöstö
on jo nyt niin uupuneita, että he yrittävät vain selviytyä. Kun tartumme
tuottavuusohjelmatyöhön heti, voimme löytää ehkä nopeastikin heidän
työkuormaansa helpottavia ratkaisuja”, Nevala sanoo.

Pienikin muutos voi olla iso

Tulosalueiden johdosta koostuva tuottavuusohjelman projektiryhmä nosti
esiin ajatuksen kaikkien vuodeosastojen käytäntöjen yhtenäistämisestä.
Tavoite on tunnistaa parhaita käytäntöjä ja monistaa niitä.
Jatkuu seuraavalla sivulla
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Tulevaisuuden sairaalan toiminal- Tähän on saatava muutos.”
lisen suunnittelun projektipäällikOdotusaikojen lyhentäminen vaakö, erikoislääkäri Tuomas Holma tii myös vanhanaikaisen kiertoperinnostaa esimerkiksi kirjaamisen ja ko- teen romuttamista. Huone huoneelta
tiuttamisen.
kierto on unohdettava. ”Se tarkoittaa
”Asiat voidaan tehdä työläällä tai usein sitä, että jossain potilas odottaa
vähemmän työläällä tavalla. Meillä turhaan vaikkapa kotiuttamista.”
näyttää olevan vaihtelevaa käytäntöä
ja erilaisia perinteitä eri yksiköissä. On Oman työn arviointia
myös yksiköitä, jossa asiat tehdään Tuottavuus vaatii hoitohenkilöstöltä
ketterästi. Näitä parhaita käytänteitä jatkuvaa oman työn arviointia, mutta
on otettava laajemmin käyttöön.”
se ei riitä. ”Arviointi edellytetään myös
Tietojärjestelmien integrointi ja di- laboratoriolta, kuvantamiselta, potigitalisaatio etenevät koko ajan, mut- laskuljetuksilta, apteekilta jne. Tukita asioita voidaan tehdä yksinkertai- palvelut on muokattava sellaiseksi,
semmin, vaikka järjestelmät eivät tu- että potilashoito paranee.”
Esimerkiksi ruokarytmit osastoilla
kisikaan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. ”Näitä heikompia- on uudistettava. Potilaan on saatava
kin järjestelmiä voidaan käyttää näp- ruokaa silloin, kun hän sitä tarvitsee
pärästi tai vaikeasti”, Holma toteaa.
hoitojen tai tutkimusten ohessa. ”RaSairaalasta löytyy paljon asioita, vitsemusstrategiaa suunnitellaan jo
jotka hyvinkin pienellä muutoksella uusiksi. Myös potilaskuljetuksia mieon muokattavissa paremmaksi. Esi- titään uudella tavalla muun muassa
merkiksi päällekkäiskirjauksia eri eri yksikköjen väistöratkaisuja tehtätietojärjestelmiin on saatava vähem- essä.”
mäksi. ”Kun näitä pieniä asioita potilaan sisään kirjaamisessa tai kotiuttamisessa korjataan, niistä voi tulla
hyvinkin merkittäviä tuottavuushyötyjä – potilashyödystä puhumattakaan.

Odotusajat minimiin

Potilaan pitää päästä kotiin mahdollisimman pian sairaalahoidon jälkeen.
Odotusaikoihin on siis kiinnitettävä
huomiota. ”Tällöin läpivirtaus tehostuu, vuodeosastojaksot lyhenevät ja
hoitopäiviä vapautuu. Potilaan etu on
näin ollen myös sairaalalle taloudellinen etu.”
Esimerkiksi Holma nostaa ikäihmisten haastavan kotiuttamisen. OYS:ssa
on tarve lisätä kotiuttamisen asiantuntemusta. Lääkäreillä ja hoitajilla ei
ole kovin hyvää tietämystä siitä, mitä
vaihtoehtoja perusterveydenhuollon
ja kuntien yksiköt tarjoavat.
”Jos näitä asioita aletaan selvitellä
kotiuttamisen kynnyksellä, ollaan
myöhässä. Meillä pitäisi olla potilaan
tulovaiheessa tieto avoterveydenhuollon resursseista. Me lähetämme
tällä hetkellä tarpeettomasti potilaita
kaupunginsairaalaan tai terveyskeskusten vuodeosastoille, koska emme
osaa tai ehdi kotiuttamista selvittää.

”Henkilöstö on
muutostarpeet
tunnistanut ja on
uudistumiseen
motivoitunut.
Terhi Nevala

Vuodeosastokäytänteiden yhtenäistämisessä on kyse myös siitä,
paljonko resurssia hoitohenkilöstö
käyttää sairaalahuollon tai sihteerien
tehtäviin. ”Olisiko järkevämpää, että
esimerkiksi tavarahuollossa pohdittaisiin, purkaako osastolle menevä
rullakko kaappiin itse. Jos varaston
täyttää hoitaja, hän ei silloin tee ydintehtäväänsä kuuluvaa hoitotyötä”,
Holma haastaa.
Lääkehoidon rationalisointi liittyy
sekin vuodeosastoihin. ”Sähköinen
lääkemääräys yksinkertaistaa tekemistä ja ehkäisee lääkehaitan riskiä.
Tuottavuus syntyy siitä, että hoitajia
vapautuu määräysten kirjaamisesta
tarpeellisempaan tehtävään. Sähköisellä määräyksellä voidaan varmasti
välttää lääkehaittoja, josta tulee inhimillisen kärsimyksen ja potilaskohtaisen haitan lisäksi taloudellista tappiota sairaalalle.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla
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”On löydettävä näppärämpiä
keinoja, jotta jaksamme työskennellä potilasmäärän kasvaessa.
Tuomas Holma
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Kysyntä ja osaajapula kasvavat
Kun hukkatyö poistetaan, vapautuu
resurssia vastaamaan kasvavaan kysyntään. Kysynnän arvioidaan kasvavan vuosittain 1,5 prosenttia. Samaan
aikaan vaativampien hoitojen määrä ja lääkekustannukset lisääntyvät.
Painetta tuo myös lakisääteinen keskittäminen ja ikäihmisten määrän
kasvu.
”Jos emme muuta toimintatapojamme, henkilökunnan määrää pitäisi kasvattaa. Osaajapula kuitenkin
uhkaa: eläköitymisbuumi on edessä,
oppilaitokset eivät tuota riittävästi
ammattilaisia tilannetta korvaamaan. Lisäksi joudumme kilpailemaan resurssista yksityissektorin ja

Etelä-Suomen kanssa”, Tuomas Holma toteaa.
Tuottavuusohjelmassa on siis kyse
selviytymisestä eikä säästämisestä.
”Meidän on välttämättä löydettävä
lisää tuottavuutta, jotta jaksamme
hoitaa tulevaisuuden potilaita laadukkaasti. ”
Tuottavuusohjelman on arvioitu
säästävän rahaa 300 miljoonaa euroa
vuoteen 2030 mennessä. Sitä tarvitaan sairaalainvestoinnin maksamiseksi, laadun ja potilasturvallisuuden
lisäämiseksi, mutta myös henkilöstön turvallisuuden ja työhyvinvoinnin
takia.

Turvallisuutta
ja tehokkuutta

Lääkehoidon rationalisoinnin tavoitteena on varmistaa, että potilaiden
lääkehoito on vaikuttavaa, tarkoituksenmukaista ja lääkehaittariskit
saadaan minimoitua.
Järkeistämiseen kuuluu uusien
teknologioiden ja toimintamallien
hyödyntäminen prosessissa. ”Tarkoituksena on keskittää apteekkiin niitä
toimintoja, jotka voidaan hoitaa tehokkaammin, taloudellisemmin ja
turvallisemmin uusia teknologioita
hyödyntäen”, kertoo projektityöntekijä, proviisori Katja Knuuti.
Työtä tehdään ripeässä tahdissa,
jotta teknologian hankintapäätöksille jää riittävästi aikaa.

Lääkehaitat ehkäistävistä

Yhteispäivystykseen tulevista yli 65vuotiaista 23 prosentilla tulosyy z.
Puolet haitoista on ehkäistävissä.
”Jos pystymme tunnistamaan lääkehaitat ajoissa, nämä potilaat eivät
päädykään OSYP:iin ja voimme saada aikaan lähes neljän miljoonan eu-
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ron säästöt. Säästö vastaa suurin piirtein yhden vuodeosaston kapasiteettia”, Knuuti toteaa.
Tarkoituksena on panostaa muun
muassa päivystyksen osastofarmasiaan, jotta lääkehaitan vuoksi päivystykseen tulevat voidaan tunnistaa
nopeammin. ”Yksin emme pysty tätä
asiaa ratkaisemaan, vaan siihen tarvitaan yhteistyötä perusterveydenhuollon ja avoapteekkien kanssa.”
Lääkkeiden jakamista potilaskohtaisiin annoksiin keskitetään apteekkiin, missä jakelu suoritetaan robotilla. Potilaskohtaiset annokset toimitetaan osastoille. ”Menetelmän käyttöönotto säästää työpanosta osastoilla. Tällä hetkellä lääkkeen jakoon
menee 1-2 tuntia hoitohenkilökunnan tai farmasistien työaikaa. Menetelmä parantaa lisäksi lääkitysturvallisuutta.”
Osastoilla säilytettävät lääkkeet
siirtyvät varastonhallinnan piiriin,
mikä helpottaa esimerkiksi tilaamista. Varastonhallinnalle on tulossa

Neljä
tuottavuuden
linjaa

1
2
3
4

Integraation tuoma: esimerkiksi PPSHP:n ja Oulun
kaupungin selvitystyö.
Tietojärjestelmän tuoma:
esimerkiksi sähköinen ajanvaraus ja oikea-aikainen
hoitopaikat -sovellus
Toiminnallinen tuottavuus:
etsitään parhaita toimintamalleja potilaan ja sairaalan
yhteiseksi eduksi.
Uusien tilojen tuoma:
esimerkiksi toimintaa
tukevat tilaratkaisut

älykaappeja, -vaunuja tai tietojärjestelmiä.
Liuokset toimitetaan tulevaisuudessa kanban-periaatteella. Apteekki
purkaa liuokset pahvilaatikoista ja
toimittaa ne yksiköihin muovilaatikoissa tai vaunuissa. ”Kun tyhjä laatikko tai vaunu palaa apteekkiin, on
se samalla tilaus. Menettely helpottaa
tilaamista ja parantaa hygieniaa, kun
käsiteltävän pahvin määrä osastoilla
vähenee.”
Suonensisäisten lääkkeiden käyttökuntoon saattamista keskitetään
apteekkiin. Esimerkiksi kefuroksiimi
ja piperasilliini-tatsobaktaami –antibiootit voidaan saada käyttökuntoon
robotiikalla. Tämä säästää hoitajatyötä.
Käsin täytettävästä huumausainekulutuskortin sijaan tulevaisuudessa N-lääkkeiden käyttöseurannassa tarvittavat tiedot saadaan potilastietojärjestelmästä.

öNäkm
kul a

Osaksi Oulua
- elämää alueelle
S

e meni nopeasti. Niin nopeasti Miten sairaalakampusalueesta
ja sujuvasti, että jäi miettimään saadaan monipuolinen kaupunginmitä on edessä. Uuden sairaalahank- osa? Toiminnallinen liittäminen
keen suunnitelmien osalta tehtiin keskustaan ei onnistu vain joukkomittavan luokan uudelleentarkaste- liikenneratkaisuilla. Kontinkankaan
lu. Pitkään käynnissä ollut kaavatyö laajennushankkeen myötä sen fyysitehtiin uusiksi yhdessä sairaanhoito- nen koko ja vaikutusalue laajenevat.
piirin asiantuntijoiden kanssa ennä- Vaarana on, että syntyy erittäin laaja
tysajassa alle neljässä kuukaudessa. alue, joka herää aamulla ja sammuu
Rakennuslupa saatiin kaupungilta illalla työaikojen mukaan. Muina
nopeasti ja rakentaminen on jo käyn- aikoina alue ja sen lähiympäristö ovat
nistymässä. Byrokratian hitaudesta ei hiirenhiljaisia. Sama vaara on itse
voi syyttää. Yhteistyön onnistuminen asiassa myös toisella kampuksellamkertoo molemminpuolisesta luotta- me Linnanmaalla.
Kaupungin tulee yhdessä sairaanmuksesta.
Tulevaisuuden sairaala valmistuu hoitopiirin kanssa tuoda muitakin
2020-luvun loppuun mennessä. Alue toimintoja mahdollisimman lähelle
on jo nyt Oulun kaupungin suurin aluetta. Peltolan (ns. Piirinpuiston
työpaikkakeskittymä ja on sitä jatkos- alueella), Sairaalanrinteen ja Aapissakin. Alueen kehittyminen tulee ottaa tien ympäristössä tulee toteuttaa
huomioon pysäköintijärjestelmissä, sellaisia kaupunkisuunnittelun ratjoukkoliikenteessä, kevyen liikenteen kaisuja, jotka tuovat elämää alueelle
väylissä sekä alueen toiminnallisessa muinakin aikoina.
monipuolistamisessa. Väitän, että
sairaalan ja sen lähialueen toiminto- Uuden sairaalan rakentaminen tujen monipuolistamisesta tulee suurin lee muuttamaan pysäköinnin ja sairaalaan kulkemisen. Pysäköintipaikhaaste onnistumiselle.

koja häviää nykyisiltä paikoiltaan ja
uusia väliaikaisia pysäköintipaikkoja
rakennetaan eteläpuolelle. Suurimpia
haasteita onkin toteuttaa asiakkaita
ja työntekijöitä hyvin palveleva pysäköintijärjestelmä. Pysäköintipaikan
pitkän etsinnän jälkeen päivystykseen
tulevaa vihaista asiakasta on hankala
saada hyvälle tuulelle. Sairaanhoitopiiri panostaakin pysäköintiratkaisujen suunnitteluun ja opastuksen
selkeyteen. Se maksaa itsensä kyllä
takaisin.
Kontinkankaan-keskustan-Linnanmaan välille suunnitellaan tehokasta
joukkoliikennekäytävää eli merkittävää palvelutason nostoa. Tapahtuuko se busseilla, superbusseilla vai
ratikalla selviää aikanaan. Vuosina
2015–2018 joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvu on ollut noin 28
prosenttia parantuneen palvelutason ja linjatarjonnan ansiosta. Kaupungin kasvun edellytys on toimiva
joukkoliikenne ydinalueilla. Juuri
Kontinkangas on Oulussa keskeinen
kasvun alue.

Matti Matinheikki
Yhdyskuntajohtaja, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
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TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA ANTTI SUISTOLA

Anu-Helmi Haltin ja Tuula Hurtigin mielestä terveydenhuolto
tarvitsee ADHD:n tuntemusta. Asiaa ei pidä piilottaa sen ajattelun taakse, että kaikillahan on joskus ADHD-oireita tai että
kyseessä olisi vain lapsuusiän ongelma. ADHD on todellinen
haittaava tila myös aikuisena.

Kohorttiaineistosta
uutta tietoa
ADHD:sta
Tietoyhteiskunta vaatii tarkkaavaisuudelta paljon,
joten ADHD haittaa elämää merkittävästi. Siksi
se on tärkeää tunnistaa vaikka vasta aikuisena.

M

iten sujuu AD H D -diagnoosin nuorena saaneiden elämä myöhemmin, ja voiko oireryhmä
puhjeta vielä aikuisiässä?
Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia aikuisiän ADHD-tutkimuksessa, jota tekevät Oulun yliopistolla
ja OYS:n psykiatrian poliklinikalla
työskentelevä LT Anu-Helmi Halt
sekä Oulun yliopiston dosentti Tuula Hurtig.
He korostavat, että ADHD on tärkeää tunnistaa vaikka vielä aikuisenakin, koska hoitamattomana se
haittaa elämää merkittävästi. ADHD
-henkilöstä voi tulla krooninen alisuoriutuja, jonka voi olla vaikea hankkia koulutusta ja pysyvää työpaikkaa.
Masennus, päihdeongelmat, persoonallisuushäiriöt ja kaksisuuntainen
mielialahäiriö ovat mahdollisia liitännäisongelmia.
”Esimerkiksi masennusta on vaikeaa hoitaa, jos sen taustalla on hoitamaton ADHD. Jos se hoidetaan, myös
masennus saattaa loppua siihen.”
Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön apurahan tuella tehtävässä tutkimuksessa hyödynnetään

14 | Pohjanpiiri 1/2019

Pohjois-Suomen syntymäkohortti sa eli Hurtigin väitöstutkimuksessa
1986:n aineistoa. 32-vuotiaina tähän ADHD-diagnoosi asetettiin 105:lle
kohorttiin kuuluville tehdään katta- 16–18-vuotiaalle nuorelle.
vat terveyttä ja hyvinvointia selvittä”Diagnoosit on määritetty kattavasvät tutkimukset, joihin kuuluu myös ti huomioiden myös mahdolliset seADHD:ta kartoittavia kyselylomak- koittavat tekijät. Näistä henkilöistä,
keita.
joille diagnoosi on asetettu, vain yksi
Koko kohortin kattava sähköinen oli käyttänyt lääkitystä. Siksi tämä on
kysely oli syksyllä 2018. Tuula Hurtig hieno tilaisuus tutkia ADHD:n luonkertoo, että kyselylomakkeen vastaus- nollista kulkua.”
ten perusteella seulotaan ryhmä, joPelkkien kyselylomakevastausten
ka kutsutaan tarkempiin tutkimuksiin perusteella diagnoosia ei tehdä. Diagkliinisessä vaiheessa vuosina 2019 noosi perustuu elämänaikaiseen oire–20. Joukossa saattaa siis olla henki- kuvaan, mutta se asetetaan vasta tarlöitä, joilla ADHD:ta ei ole aikaisem- kempien haastatteluiden perusteella.
min diagnosoitu.
Halt kertoo, että nykyisin keskustellaan siitä, onko olemassa aikuiseAinutlaatuinen aineisto
na puhkeavaa ADHD:n muotoa. OuluAnu Helmi-Halt pitää Pohjois-Suo- laistutkimuksella voi olla annettavaa
men syntymäkohortti 1986:n aineis- tälle keskustelulle sekä sen määrittoa maailmanlaajuisestikin merkittä- telylle, mikä ADHD on ja millainen
vänä, koska henkilöt ovat olleet tark- ennuste sillä on, Anu-Helmi Halt pohassa seurannassa jo sikiövaiheesta tii.
24. raskausviikolta alkaen. Kohortin
”Nykyisten diagnoosikriteerien museurantatutkimuksissa on lapsuu- kaan ADHD puhkeaa viimeistään 12.
desta lähtien kartoitettu muun muas- ikävuoteen mennessä. Tämän tutkisa yliaktiivisuutta, käyttäytymistä ja musaineiston herkullisuus on siinä,
koulumenestystä. Viimeisimmässä että hyvin harvassa ovat sellaiset tutkikliinisessä haastattelututkimukses- mukset, joissa samalta porukalta on

Tarkkaavaisuuden häiriö
ADHD tulee sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.
Oireet näkyvät ja painottuvat yksilöllisesti, mutta kaikilla potilailla ne jollakin tavalla haittaavat jokapäiväistä toimintakykyä.
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä kärsii noin 1–2 %
lapsista. Selvästi haitallisista oireista kärsii noin 5 % lapsista. Oireyhtymää ilmenee sekä pojilla että tytöillä, mutta
tytöillä sekä aikuisilla ADHD jää usein diagnosoimatta.

yhtä kattavasti tutkittu kaikki aikaisemmat elämänvaiheet.”

Vaikuttaa selviytymiseen

ADHD vaikuttaa siihen, miten yksilö
selviytyy ympäristön vaatimuksista.
Tietoyhteiskunta vaatii tarkkaavaisuudelta sekä sopeutumiskyvyltä paljon.
Pohjimmiltaan kyse on tasapainosta omien ominaisuuksien ja ympäristön vaatimusten välillä. ”Stressitilanteessa jokaisella voi olla oireita ohimenevästi ja toisaalta tietyntyyppisessä toimintaympäristössä ADHD:
sta kärsivä henkilö voi pärjätä jopa
paremmin kuin muut. Oireisiin voi
myös vaikuttaa, esimerkiksi liikunta
voi toimia itsehoitokeinona.”

ADHD-henkilöstä
voi tulla krooninen
alisuoriutuja, jonka
voi olla vaikea hankkia
koulutusta ja pysyvää
työpaikkaa.
Neurobiologinen tausta

Nykyisin ADHD:n tiedetään olevan
taustaltaan neurobiologinen. Tuula
Hurtig sanoo, että myös lapsen perheympäristöllä on vaikutusta siihen,
miten sairaus näyttäytyy.

”On hyvä, jos ydinperhe tukee lasta
niin, ettei tule psyykkisiä liitännäissairauksia. Mutta usein ADHD-lapsilla on rikkonainen perhe.”
Nykyään on yleistä hakea neurobiologista selitystä erilaisille käyttäytymisen piirteille ja oireille. ADHD:n
olemassaolo tiedostetaan ja siitä
puhuminen on levinnyt arkikieleen.
”Lähetemäärät tutkimuksiin ovat
suuria ja ylidiagnosoinnin vaara on
myös olemassa. Joskus oireiden taustalta löytyykin jokin muu sairaus kuten kaksisuuntainen mielialahäiriö.
Mahdollinen ylidiagnosointi ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että kyseessä on väestötasolla merkittävä
sairaustaakka, jota kannattaa hoitaa.”
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PPSHP uudistaa
strategiaa
TEKSTI JA KUVA MERVI TERVO

Sairaanhoitopiirin johto kokoontui yhteiseen seminaariin
Kalajoelle pohtimaan strategian uudistamista. Tuloksia
odotetaan vielä kuluvana vuonna.

S

airaanhoitopiirin luottamushenkilö- ja virkamiesjohto kokoontui
helmikuun alussa Kalajoella pohtien
strategian uudistamista vastaamaan
toimintaympäristössä jo tapahtuneita ja meneillään olevia muutoksia.
Paikalla oli hallituksen ja valtuuston
puheenjohtajiston lisäksi yhtymähallinnon ja tulosalueiden johto sekä
ammattijärjestöjen edustus.
Seminaarialustuksissa käytiin läpi,
mitä toimintaympäristön muutokset merkitsevät ja mitä ne edellyttävät sairaanhoitopiirin toiminnalta.
Mahdollisina uusina toimintamalleina esille nousivat muun muassa peruspalveluihin integroituvan erikoissairaanhoidon ja osittain osaamiskeskuspohjaisen toiminta- ja organisaatiorakenteen kehittäminen. Alustuksissa pohdittiin myös vuonna 2019
toimeenpantavia konkreettisia keinoja, joilla toiminnan tuottavuutta
voidaan parantaa.
Vilkasta keskustelua käytiin alustusten välillä ja viestiseinällä, joka oli
ensimmäistä kertaa käytössä johdon

seminaarissa.
”Näiden kahden päivän aikana käydyn keskustelun perusteella on selvää,
että voimassa oleva strategiamme on
auttamattomasti vanhentunut”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Antti
Huttu-Hiltunen. ”Uusi strategia tarvitaan ja alamme sitä nyt yhdessä laatimaan.”

Henkilöstö mukaan

Sekä viestiseinällä että salissa käytiin
paljon keskustelua siitä, millä tavalla
koko henkilöstö ja myös sairaanhoitopiirin valtuusto otetaan mukaan
strategian laadintaan. Samoin asiakaslähtöisyys koettiin näkökulmana,
jota täytyy kehittää ja ottaa osaksi
arjen toimintaa nykyistä vahvemmin.
Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka
Luoma painotti seminaariyleisölle
pohjoisen yliopistollisen sairaalan
roolia ja merkitystä. ”On tärkeää, että
pystymme pitämään kiinni osaajistamme ja tarjoamaan heille merkityksellistä, motivoivaa ja haastavaa työtä.
Koulutamme koko ajan uusia huippu-

osaajia pohjoisen Suomen tarpeisiin
ja edellytyksenä tälle on korkeatasoisen tutkimuksen ja laaja-alaisen osaamisen säilyminen.”
Laajojen strategisten linjausten lisäksi tunnistettiin toimenpiteitä, joita
voidaan välittömästi viedä eteenpäin.
Yhtenä tällaisena kehittämiskohteena on potilashotelliratkaisu, jolla pystytään vaikuttamaan nopeasti osastojen kuormitukseen.
Uuden strategian valmistelu aloitetaan välittömästi sairaanhoitopiirin
johdon vetämänä. Prosessia koordinoi kehitysjohtaja Pasi Parkkila.
”Ensin laadimme konsernistrategian, missä pohdimme tulevaisuuden
skenaarioita ja linjaamme organisaation tavoitteet ja menestystekijät sekä
keskeiset toimenpiteet. Seuraavassa
vaiheessa laadimme konsernistrategian toteuttamista tukevat ohjelmat ja
erillissuunnitelmat”, Parkkila toteaa.
Konsernitason strategian pitäisi
olla valmis hyväksyttäväksi sairaanhoitopiirin valtuustossa syyskaudella
2019.

Kalajoella järjestetyssä seminaarissa pohdittiin muun
muassa asiakaslähtöisyyttä ja sen kehittämistä.
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Juttusarjassa potilaat tai läheiset
kertovat kokemuksistaan sairaalassa.

sä
Hyvdäosssa
hoi

Harjoitus
palautti
lihasvoiman
TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA SALONPÄÄ

Ammattilaisen kannustus ja harjoitteluohjeet
auttoivat toipumaan lantionpohjan vammasta,
kertoo Niina Peltokorpi.

N

iina Peltokorpi sai nuorempaa
lastaan synnyttäessään ponnistusvaiheessa lantionpohjan alueelle
lihasrepeämän, joka ommeltiin leikkaussalissa heti synnytyksen jälkeen.
Fysioterapia alkoi seuraavana päivänä osastolla ja jatkui uroterapeutti, fysioterapeutti Tiina Vanhakankaan
vastaanotolla Oulaskankaan sairaalassa.
”Ensimmäinen tapaaminen oli keskustelua. Sain tietoa, ohjeita mielikuvaharjoitteluun, jolla paikannetaan
lantionpohjan lihaksiston eri osia sekä ohjausta aktivointi- ja rentoutusharjoitteisiin.”
Lantionpohjan lihaksistoa tarvitaan lähes kaikessa päivittäisessä toiminnassa, muun muassa istuessa, seisomaan noustessa, nostaessa ja pidätyskyvyssä.
”Kuuteen viikkoon en itse pystynyt
tunnistamaan lantionpohjan lihaksia juuri lainkaan ja lisäksi olin kipeä.
Koin, että vamma rajoitti elämää todella paljon.”
Fysioterapeutin vastaanotto oli
Oulaskankaalla, mitä Ylivieskassa
asuva Niina Peltokorpi pitää hyvänä.
Pitempää autolla istumista hän ei olisi alkuun edes kestänyt. Käynnit koostuivat harjoitusosuudesta ja keskus-

telusta, ja jokaisella kerralla mitattiin
lantionpohjan toimivuus.
”Tiina kartoitti, miten arki on sujunut ja miten harjoitteet ovat toimineet.
Oli tärkeää, että sain puhua. Keskustelu auttoi hyväksymään asian ja loi
toivoa, että tästä on suunta ylöspäin,
vaikka toipuminen saattaa olla hidasta.”

Harjoitteet osaksi arkea

Niina otti lihasharjoitukset ja uudet
toimintatavat osaksi arkeaan. Hän esimerkiksi opetteli nostamaan ja kantamaan vauvaa oikealla tekniikalla,
joka aktivoi lantionpohjan lihaksia.
Aktiivisena liikkujana Niina tarvitsi
myös erilaiset liikuntamuodot tukemaan toipumista. Juoksun tilalle tuli
kävelyä, uintia, lihaskunto- ja rentousharjoituksia. Ammattilaisen ohjauksessa harjoittelun kuormitustaso pysyi kurissa.
”Kesällä innostuin lihaskuntoa harjoittavasta ryhmäliikunnasta, mutta
fysioterapiassa huomattiin, että tämä
oli johtanut virheasentoihin ja vartalon jumitiloihin, koska keskivartalon
lihaksisto ei vielä kestänyt niin vaativaa harjoittelua.”
Vuoden kuluttua synnytyksestä Niina Peltokorpi sanoo kuntoutuneensa

Niina Peltokorpi fysioterapeutti
Tiina Vanhatalon vastaanotolla
Oulaskankaan sairaalassa. Lantionpohjan ja keskivartalon vahvistaminen auttavat ehkäisemään
muitakin vaivoja, Niina sanoo.

hyvin. Vamma ei enää vaikeuta elämää, mutta omaa kehoaan hän kuuntelee entistä tarkemmin.
”Pidätyskyky on palautunut ja elän
kivuttomasti. Silti esimerkiksi vatsalihastreeni ei vielä suju aivan entiseen
malliin, vaan pitää valikoida liikkeet,
jotka tukevat nykyistä tilannetta.”
Lantionpohjan alue on intiimiä ja
sen alueen ongelmista puhumiseen
liittyy helposti myös häpeän tunteita.
Niina Peltokorpi on päättänyt puhua
asiasta avoimesti, vaikka omatkin
ajatukset ovat toisinaan ristiriitaiset. Lantionpohjan ja keskivartalon
harjoitus ja ylipäätään omasta kehosta huolehtiminen ehkäisevät muitakin vaivoja. Näitä asioita pitäisi hänen mielestään huomioida terveydenhuollossa enemmän.
”Vauvan synnyttyä äitien huomio
on vauvassa ja suhde omaan kehoon
muuttuu raskauden ja synnytyksen
myötä. Oli tärkeää tavata fysioterapeuttia, joka ymmärsi tämän elämänvaiheen herkkyyden ja ajatteli asioita
minun hyvinvointini kautta.”
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Kudospankki
turvaa potilaiden
hoitoa
TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVA PEKKA HUOVINEN

OYS:n kudospankki tarvitsee nykyistä enemmän lonkan
tekonivelleikkauksissa poistettavia reisiluun päitä.
Henkilöstön toivotaan myös tunnistavan ja ilmoittavan
nykyistä paremmin mahdolliset monielinluovuttajat.

K

udospankin eli tuttavallisemmin
luupankin tehtävänä on turvata
Pohjois-Suomen potilaiden hoitoa
niin, että yhä useampi asiakas voisi
saada luovutettujen tukikudosten
ansiosta liikuntakykyään takaisin.
Helmikuun alussa kudospankissa
oli 177 kudosta. ”Elämme kädestä suuhun, puutetta on etenkin reisiluun
päistä. Ne kaikki menevät OYS:ssa
tehtäviin leikkauksiin sitä mukaa,
kun ne potilaskäyttöön voidaan ottaa, suurin osa lonkan proteesin uusintaleikkauksiin”, kertoo kudospankin lääketieteellinen johtaja Maarit
Valkealahti.
Reisiluun päitä tarvitaan uusintaleikkauksessa käytettävän luumurskan tekoon. Kudospankki tekee myös
itse luumurskaa, jota käytetään muun
muassa lasten skolioosileikkauksissa.
Valmiin luumurskan avulla säästetään
leikkausaikaa. ”Radiologit käyttävät
murskaa esimerkiksi hyvänlaatuisen
kystan täytössä”, Valkealahti lisää.
OYS:n keskuspankilla on keräyspisteitä Oulaskankaalla, Kemissä, Kajaanissa ja Rovaniemellä. ”Keskuspankin
lähtökohta on, että me hallinnoimme
keräystä ja vapautamme luut ja kudokset käyttöön sen jälkeen, kun luovutettu kudos on todettu tiedonkeruun ja
laboratoriokokein turvalliseksi.”

Tarkkaa tiedonkeruuta
ja tutkimusta

Kudoskoordinaattori Minna Savilampi sanoo, että terveystietokysely
lonkan tekonivelleikkaukseen tulevalta mahdolliselta luovuttajalta on
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välttämätöntä, jotta luun mukana siirTeho-osastoilla on toimintaohje
tyvät tautiriskit, kuten esimerkiksi hiv monielinluovutusten tunnistamisekja hepatiitti saadaan suljettua pois.
si. Tehoilla tiedetään, miten mahdolHoitajat osaavat arvioida, kenelle lisista luovuttajista ilmoitetaan elinterveystietokysely voidaan suunnata. siirtotoimistoon ja kudospankille.
Esimerkiksi syövän sairastaneet tai ”Muulle hoitohenkilöstölle riittää, että
insuliinia käyttävät diabeetikot eivät he ilmoittavat mahdollisista luovuttasovellu luovuttajiksi. ”Luiden tarve jista tehon päivystävälle anestesialääon niin iso, että toivomme hoitajien käreille. Muuta ei tarvitse tehdä.”
kysyvän lupaa kaikilta soveltuvilta
Elinluovutuslain mukaan kuka taluovuttajilta leikkausta edeltävällä hansa, aivokuolleeksi todettu potilas,
poliklinikkakäynnillä.”
voi olla elinluovuttaja, sillä vain potilaan eläissään ilmoittama kielto estää
luovutukset.
”Aivan liian usein puhutaan vain elinten luovuttamisesta, vaikka pitäisi puhua elin- ja tukikudosluovutuksista.
Etenkin sen takia, että tukikudosluovutuksilla voidaan auttaa lukuisia eläviä potilaita”, Valkealahti muistuttaa.
Luovuttajaa hoitavan anestesialääkärin tehtävä on informoida omaisia
siitä, että luovutuksessa otetaan elinSairaanhoitaja haastattelee asiak- ten lisäksi myös tukikudoksia, pitkiä
kaan ja tekee terveyskyselyn, jolla ke- ja lyhyempiä luita, jänteitä, nivelkierätään tietoa mahdollisen luovutta- rukoita ja tuorerustoa.
Kudospankki sekoitetaan usein biojan terveysriskeistä. Turvallisuutta
varmistetaan myös tarkoin laborato- pankkiin. Näillä kahdella ei ole muuta
riokokein. Tukikudokset ovat karan- yhteistä kuin samanlaiset varastointiteenissa, kunnes luovutettu kudos on menetelmät, sillä kudospankki kerää
luuta ja kudosta potilaiden hoitoa vartodettu turvalliseksi.
Kudosten turvallisuus varmistetaan ten, biopankki tukee keräyksellään
tarkan laatukriteeristön mukaan.
terveyteen vaikuttavaa tutkimusta.
Yhden aivokuolleen monielinluovuttajan avulla voidaan auttaa 30–35 Edelläkävijä turvallisuuden
potilasta saamaan liikkuvuuttaan ta- varmistuksessa
kaisin. Valkealahti ja Savilampi arve- OYS:n kudospankilla on tarkka laalevat, että monielinluovutuksista ei tujärjestelmä koko verkostolleen.
ole tarpeeksi tietoa OYS:ssa tai kes- Oulussa oltiin edelläkävijöitä kriteekussairaaloissa.
ristön luomisessa, kun toiminnan

Kudospankin
tarkka laatujärjestelmä varmistaa
kudossiirteiden
turvallisuuden.

Maarit Valkealahti (vas.) ja Minna
Savilampi toivovat lisää reisiluun
päitä ja tukikudoksia pankkiin.
ensimmäiset EU-direktiivit astuivat
voimaan vuonna 2006. Yliopistosairaalan hallinnoima keskuspankki ja
sen etäverkosto toimivat tiukan turvallisuusjärjestelmän pohjalta ensimmäisinä Suomessa.
Kudospankki varmistaa, että luovuttajan kudoksia voidaan käyttää
turvallisesti eläville potilaille. Sen
lisäksi luovuttajan omaisia informoidaan siitä, että luovutuksessa otetaan
elinten lisäksi myös tukikudoksia, pitkiä ja lyhyempiä luita, jänteitä, nivelkierukoita ja tuorerustoa.
OYS:n pankki on myös monikudospankki, koska se tuo Suomeen hermosiirteitä Yhdysvalloista Tanskan kautta ja luovuttaa niitä edelleen. ”Meillä
on omat, hyvin tiukat luovutuskriteerit maahantuonnille”, Maarit Valkealahti kertoo.

Elinluovutukseen
ei enää tarvita korttia
Vuonna 2010 uudistettu elinluovutuslaki lähtee
oletuksesta, että ”elinsiirtoon sopiva vainaja on suostunut elintensä luovutukseen, ellei hänen tiedetä sitä
elinaikanaan kieltäneen”.
Ennen kuin elinsiirtoon ryhdytään, vainajan tahto
pyritään selvittämään. Jos vainajalla ei ole elinluovutuskorttia, kysytään tietoja vainajan mielipiteestä
hänen omaisiltaan. Jos varmuutta ei saada, elinsiirto
voidaan tehdä.
Elinluovutuskorttia ei enää tarvita, jotta elimensä ja
kudoksensa voi luovuttaa kuoleman jälkeen, mutta kortilla luovuttaja voi varmistaa, että elinsiirto toteutuu.
Suostumuksensa voi antaa myös omakanta-palvelussa, kertomalla siitä läheisilleen tai ottamalla käyttöön suostumuksesta kertovan mobiilisovelluksen.
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Yhteiseksi hyödyksi
TEKSTI HANNELE LAMUSUO

InDemand-projektissa on henkilöstön ideoiden pohjalta
kehitetty yritysten kanssa neljä uutta sovellusta. Kevään aikana
alkaa uusien teknologiaratkaisujen työstäminen potilastyöhön.

I

nDemand-projekti nivoutuu osaksi sa koekäytössä odottavilla äideillä.
sairaanhoitopiirin innovaatiotoi- Naisten ja lasten tulosalueelta pyydemintaa, jossa tavoitteena on löytää tyistä ideoista konkreettisiksi digiuusia toimintamalleja, kehittää asia- palveluiksi muuttuivat myös nuoren
kaslähtöistä työtä ja parantaa tuotta- astma- ja diabetespotilaan ohjaus.
vuutta. InDemand keskittyy etsimään Lisäksi tilahallintaan ja -varaukseen
tarpeesta lähteviä teknologisia kehit- on luotu reaaliaikainen työkalu.
tämiskohteita.
Keväällä alkavalle toiselle kierrokPPSHP:n innovaatiotoiminta kat- selle saatiin PPSHP:n sähköiselle
taa myös perusprosessit eikä rajoitu ideanhallinta-alustalle yli sata idevain digitaaliseen kehittämiseen. ”Yh- aa. Niistä innovaatioryhmä valitsi 11
tenäisen toiminnan aloittamisen jäl- sopivinta. Vaikuttavuusarvioinnin ja
keen henkilöstöltä ja asiakkailta on yksiköiden sitoutumishalun pohjalsaatu ideoita yli 260. Kaikki aihiot ta näistä neljää aletaan nyt kehittää
käsitellään, ja niistä annetaan palau- uusiksi ratkaisuiksi. Kakkosvaiheete. Olemme saaneet henkilöstön in- seen sopivien yritysten haku on parnostumaan”, iloitsee suunnittelija haillaan menossa.
Pauliina Hyrkäs.
Testaustoiminnan päällikkö Timo Kohti älykästä sairaalaa
Alalääkkölä ja Hyrkäs korostavat, Älykäs sovellus magneettitutkimukettä kehittämishankkeissa henkilös- seen tulevan potilaan riskitietojen
tön, tietohallinnon, johdon ja yritys- selvittelyyn säästäisi aikaa. Ennen
ten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus kuin potilas voidaan kuvata, toimenluovat konkreettista hyötyä yksiköille, piteen riskit on selvitettävä.
potilaille ja koko sairaalalle.
”Haluamme tähän työhön sovelluk”InDemandin kautta meillä on myös sen, joka tekisi riskikartoituksen. Tälresursseja toimia ja Euroopan laajui- lä hetkellä kaksi ihmistä etsii riskit
nen mahdollisuus saada vertaistu- potilaskertomuksista. Tulevaisuukea”, Alalääkkölä toteaa.
dessa sen toivottavasti voi tehdä älyTutkitusta ja hyvän palautteen saa- käs sovellus”, kertovat Alalääkkölä
neesta imetysohjauskortista on tehty ja Hyrkäs.
jo sähköinen palvelu, joka on rajatusToinen haaste on, miten konenäkö

voisi auttaa monitoroimattoman potilaan voinnin seurannassa.”Päivystyksessä saattaa olla iso joukko ihmisiä odottamassa lääkärille pääsyä.
Tavoittelemme kameraa, joka välittäisi asiakkaiden hengitystaajuustietoa hoitajalle. Hengitystaajuus
kertoo erittäin paljon potilaan elintoiminnoista. Näin saataisiin helpotusta asiakkaan seurantaan ja hoidon
arviointiin”, Alalääkkölä kertoo.
Kivunhallintaan liittyvässä haasteessa haetaan lääkkeettömän kivunhoidon työkalupakkia. Siinä tavoitteena on yhdistää olemassa olevaan kivunmittaamiseen psykoedukatiivisia ominaisuuksia.

Perehdytystä pelillä

Neljäs ratkaisu, jota reilun vuoden
kuluttua päättyvän yhteiskehittämisen aikana toivotaan löytyvän, on interaktiivinen perehdytyspeli sairaalaan tuleville harjoittelijoille ja uusille työntekijöille.
”Tavoitteena on saada perehdytystilaisuuksista motivoivampia ja yhtenäisempiä. Pelin avulla harjoittelija
voi palata koulutuksessa saatuihin
aiheisiin ja oppia omassa tahdissaan.
Perehdyttäjä taas voi todentaa oppimista”, Alalääkkölä kertoo.

Oulu, Pariisi ja Murcia
InDemand-hankkeessa luodaan yhteistyömalli,
jossa julkinen terveydenhuolto ja yritykset kehittävät
yhdessäterveydenhuollon digiratkaisuja.
EU-hanke edistää julkisen sektorin kykyä
tunnistaa kehittämistarpeitaan.
Yritykset saavat rahoitusta kehittämistyöhön ja BusinessOululta tukea liiketoiminta-mahdollisuuksien kehittämiseen.
OYS:n kumppanina ovat Pariisin ja Murcian sairaalat.

20 | Pohjanpiiri 1/2019

äjän
Pääitt
ta
pa kal

Hyvä yhteishenki
auttaa muutoksessa

K

iitos jatkuvasti kehittyvän
terveydenhuollon, ihmisten
tietoisuuden kasvun ja terveellisempien elintapojen elämme pidempään
kuin vanhempamme. Koko Suomen
päättäjät pohtivat nyt, paljonko ja millaista hoitoa ja palvelua lisääntyvä
vanhusväestö tarvitsee lähivuosina
ja miten tarpeet rahoitetaan. PPSHP
ja Oulun kaupunki ovat yhdessä teettäneet mielenkiintoisen tutkimuksen
yli 75-vuotiaiden asumisen ja palveluiden käytön kokonaisuudesta. Se
julkaistaan lähiaikoina. Oman mausteensa tuo se, että tulevaisuudessa
potilaat ovat paljon vaativampia palveluiden laadun suhteen kuin sotia
ennen syntyneet. He löytävät internetistä sekä sairauksia että hoitoja ja
markkinat myyvät uskomusratkaisuja. Tähän joudumme vastaamaan.
Tulevaisuuden sairaalan toimintoja parannetaan uusien tilojen myötä.
Toivon, että rohkeasti teette ehdotuksia projektitoimistoon Tuomas Holmalle isoista ja pienistä muutostarpeista. Sinusta pieneltä tuntuva rat-

kaisuesitys voi olla avain isompaan
kokonaisuuteen. Jokainen idea on
tarpeen ja niistä voisi henkilöstöä
palkita kuten teollisuudessa tehdään.

lainkaan. Siksi meidän pitää pystyä
olemaan parempia ja kekseliäämpiä
kuin etelän varikset, jotta selviydymme muutosten keskellä.

Terveydenhuoltolakiin liittyvän Tätä kirjoittaessani sote-uudistukkeskittämisasetuksen 7 §:n mukais- sen kohtalo on edelleen auki. Erikoisten leikkausten korkeat määrät ai- sairaanhoidon osuus maakunnan
heuttavat harmaita hiuksia pohjoisen toiminnasta ja kustannuksista tulisi
erityisvastuualueen keskussairaa- olemaan merkittävä. Jos sote-uudisloissa. Pelastusrenkaaksi suunniteltu tus toteutuu, on tärkeää, että PPSHP
osuuskunta vaikuttaa myös OYS:n toi- :n asiantuntijoita siirtyy valmistelemintaan. Se tulee lisäämään potilaita maan maakunnan liikelaitokseen
OYS:iin, vaikka haasteena ovat vanhat siirtyviä toimintoja. Erikoissairaantilat vielä muutaman vuoden. Mutta hoidon osaamista tarvitaan myös
siitäkin selvitään, jos johdon ja henki- järjestäjän valmisteluun. Integraatio
löstön vuoropuhelu toimii hyvin.
perusterveydenhuoltoon ja sosiaaKaiken taustalla on koko pohjoisen lihuoltoon on välttämätön. Se tarervan selviytyminen voimakkaassa koittaa useissa palavereissa istumisvaltakunnallisessa keskittämiskehi- ta oman työn osana ja vaatii pitkää
tyksessä, osaajien saatavuudessa ja pinnaa, kun eri toimintakulttuurit
yksityisten toimijoiden markkinapai- törmäävät. Sote-valmistelu edellytneessa. Kun kuuntelin puheita viime tää erittäin hyvää tiedottamista koko
marraskuussa Sairaalapäivillä Hel- henkilöstölle siitä, missä mennään.
singissä, niin huomasin, ettei sieltä Hyvä yhteishenki auttaa jaksamaan
katsottuna meidän pitkiä välimatkoja muutoksissa.
ja muita tarpeita ymmärretä juuri

Anne Huotari
PPSHP:n valtuuston puheenjohtaja
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Uusi automaattimikroskooppi korvaa
tavallisen mikroskoopin, jolla tutkitaan poikkeavat verinäytteet. Näytöllä
erottuvat puna- ja valkosolut, kertoo
sairaalakemisti Hannele Ylipahkala.

Perusverenkuvan
tutkimus uudistuu
TEKSTI JA KUVA PIRKKO KOIVU

Sairaalan yleisin tutkimus eli verisolujen laskenta
nopeutuu uuden automaatioradan ansiosta. Hoitajien
työaikaa vapautuu vaativimpien näytteiden tutkimiseen.

S

airaalakemisti Hannele Ylipahkala Nordlabista näyttää,
miten verinäytteet nykyisin kulkevat
laboratoriossa tutkimukseen. OYS:ssa näyteputket liikkuvat entiseen tapaan putkipostilla tai tuodaan kuljetuskärryissä laboratorioon, mutta
siitä eteenpäin tutkimus etenee automaattisesti.
Näytteet kaadetaan automaatioradan alkupäässä kaatolaariin, josta
kone käsittelee ne edelleen radalle ja
analysaattorien uumeniin verisolujen laskentaa varten. Oulussa Nordlabin päivystyslaboratoriossa radan
varrella on neljä analysaattoria. Suurimmalle osalle näytteistä riittää numeerinen tulos, jonka analysaattori
antaa.
Radan lisäksi tutkimuksessa on
uutta se, että poikkeavat näytteet menevät automaattimikroskooppiin,
joka korvaa perinteisen mikroskoopin. Poikkeavien näytteiden puna- ja
valkosoluista tulee kuvia näyttöruudulle laboratoriohoitajan tarkasteltavaksi.
Noin kymmenesosa näytteistä on
näitä tarkemmin tutkittavia, kertoo
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hematologian osastonylilääkäri Ee- den toiminta on yhtenäistä paikkava-Riitta Savolainen.
kunnasta riippumatta.
”Yleensä verisyöpäpotilaiden näyt”Analytiikka on tismalleen samanteet ovat tällaisia. Niiden tutkimiseen laista kaikissa toimipisteissä ja reatarvitaan enemmän asiantuntemusta genssit hankitaan samasta paikasta.
ja asiantuntijahoitajien työaikaa.”
Yhtenäisyys parantaa tehokkuutta ja
Punasolujen tutkimus on sairaalas- laatua.”
Oulussa radan käyttöön koulutesa yleisin veritutkimus, yksin Oulussa niitä tehtiin viime vuonna 405 000. taan noin 40 laboratoriohoitajaa.
”Sairaalassa ei taida olla sellaista ve- Käyttäjien palaute on Savolaisen kerrinäytteessä käynyttä potilasta, jolle toman mukaan myönteistä, rata teei tätä tutkimusta tehtäisi ainakin ker- hostaa työtä ja sen käyttö on helppo
ran”, Savolainen sanoo.
oppia.
Automaatio nopeuttaa näyteputRadat eri paikkakunnilla
kien käsittelyä ja tulosten saamista.
Kuluvan vuoden alusta Nordlab on Kaikki analysaattorit on keskitetty
hankkinut samanlaiset automaatio- samaan tilaan radan varrelle, kun ne
rataan liitetyt verisolulaskijat Oulun aiemmin olivat hajautettuina. Lisäksi
lisäksi Kajaaniin, Rovaniemelle, Ke- lasten ja aikuisten verinäytteet tutkimiin ja Kokkolaan.
taan nyt keskitetysti samalla radalla.
”Asennukset ovat käynnissä ja hen”Vielä on vaikeaa arvioida, miten
kilökuntaa koulutetaan käyttämään paljon tulosten saaminen nopeutuu.
laitteita. Kevään aikana automaatio- Näytteiden kuljettaminen sairaalan
radat ovat kaikissa yksiköissä käytös- eri puolilta laboratorioon on se hitain
sä”, kertoo Hannele Ylipahkala.
vaihe”, Savolainen sanoo.
Hematologian laboratorion lisäksi
Pienemmissä laboratorioissa on
käytössä samanlaiset analysaattorit myös Nordlabin kliinisen kemian
ilman rataa. Eeva-Riitta Savolainen tutkimuksissa on käytössä automaasanoo, että Nordlabin laboratorioi- tiorata.
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Uuteen sairaalaan
uusilla toimintatavoilla

L

apin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto päätti viime marraskuun lopulla, että Lapin
keskussairaalan laajennusta ryhdytään toteuttamaan päivitettyjen
suunnitelmien mukaisesti. Päätöstä
edelsi valtuuston kokouspäivänä
saatu sosiaali- ja terveysministeriön
poikkeuslupa LKS:n päivystyspoliklinikan, päivystysosaston, päivystyskuvantamisen, leikkaussalien, sydänpajan, sairaala-apteekin ja välinehuollon peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeeseen. Rakentamishankkeen
avulla turvataan ympärivuorokautisen laajan päivystyksen sairaalan toiminta.
Rakentamissuunnitelma perustuu
pari vuotta sitten laadittuun Inhimillisesti tehokas uusi sairaala -toimintakonseptiin (ITU 2022-hanke). Tavoitteena on sairaala, joka on samalla
kertaa inhimillinen henkilöstön ja
potilaiden kannalta mutta myös tehokas ja tuottava. Keskeistä on, että
toimintaa kehitetään henkilöstön
osaamisen, näkemysten ja osallistumisen avulla.

Laajennushanke ei merkitse pelkästään uusien ja entistä parempien

tilojen rakentamista. Uudet tilat mahdollistavat uudentyyppisen toiminnan. Valtuuston päätökseen sisältyy
kohta, jonka mukaan investoinnin
myötä toimintaa ja prosesseja kehittämällä kyetään merkittävästi alentamaan toimintakustannuksia ja lisärakentamisesta aiheutuvaa kustannusten kasvua. Nämä olivat hankkeen
hyväksymisen edellytyksiä, ja tarkoittavat muun muassa, että laajennushankkeen aikana suunnitellaan ja järjestetään sairaalan nykyisiä toimintoja ja toimintamalleja uudelleen, jotta tilojen käyttö olisi joustavaa ja tarkoituksenmukaista.
Tähän mennessä on jo tunnistettu
muutostarpeita mm. päivystystoiminnassa, operatiivisessa toiminnassa,
kuvantamisessa, mielenterveys- ja
päihdepalveluissa, apteekin toiminnassa, välinehuollossa ja tukipalveluissa. Näitä muutos- ja kehittämistarpeita työstetään edelleen.
Kuluvan vuoden alussa sairaanhoitopiirin johdon ja henkilöstön edustajien kesken käynnistetty henkilöstösuunnittelu eli Helmi-projekti tähtää
tulevaisuuden henkilöstötarpeiden
ja osaamisen selvittämiseen. Hyvä
henkilöstösuunnittelu takaa potilaan

hyvän hoidon. Hyvään laatuun päästään, kun työpanos on kohdennettu
oikea-aikaisesti oikeaan tehtävään.
Potilaan hoito ja kohtaaminen ja
hänen kokemansa laatu muodostuvat eri ammattiryhmien ja henkilöiden yhteistyöstä. Sairaanhoitopiiri
tarvitsee sitoutuneita ja hyvinvoivia
ammattilaisia ja työyhteisöjä. Tavoitteena on tiedostaa riittävän ajoissa
muutokset, haasteet ja mahdollisuudet, valmistaa henkilökuntaa työhyvinvoinnista huolehtien kohtaamaan
nämä tarpeet ja mahdollisuudet sekä
luoda mittarit, joiden avulla seurataan
tavoitteiden toteutumista ja kustannuksia.
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että sairaanhoitopiirin koko
henkilöstöllä on ymmärrys siitä, mitä
tehdään, miksi tehdään ja miten tulevaisuudessa on tarkoitus toimia.
Henkilöstöllä on oltava mahdollisuus
osallistua sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämiseen, vaikuttaa omaa
työtään ja työyhteisöään koskevien
päätösten valmisteluun ja samalla
edistää palvelutuotannon tuloksellisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi.

Timo Tammilehto
henkilöstöjohtaja, Lapin sairaanhoitopiirin ky
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Lähihoitajien
osaaminen
käyttöön

Lähihoitajat Kirsi Rannikko-Korhonen ja Lauri
Kestilä ovat mukana työparityöskentelyssä.

Operatiivisella tulosalueella
yhtenäisestään lähihoitajien
tehtävänkuvaa ja uudistetaan
sairaanhoitajan ja lähihoitajan
välistä työnjakoa. Näin saadaan
lähihoitajan monipuolinen
osaaminen käyttöön.

V

uodeosastot saivat vuoden 2018
lopussa perehdytysmallin sekä
tehtävän viedä käytäntöön lähihoitajien ja sairaanhoitajien uuden työparityöskentelymallin. Myös lähihoitajien
yhteisiä lisäkoulutuspäiviä on järjestetty.
PPSHP:n vuoden 2016 henkilöstökertomuksessa todetaan, että hoitohenkilöstön tarve vuoteen 2025 mennessä on huomattavasti suurempi
kuin vanhuuseläkkeelle jäävien määrä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutus ei kata sairaanhoitajatarvetta.
Tulevaisuudessa jokaisen työpanosta
ja koulutuksen tuomaa osaamista on
tärkeää hyödyntää.
OYS:n operatiivisella tulosalueella
aloitettiin marraskuussa 2017 hanke,
jossa tavoitteena on yhtenäistää lähihoitajien tehtävänkuvaa sekä uudistaa sairaanhoitajan ja lähihoitajan välistä työparityöskentelymallia. Hanke on osa PPSHP:ssä toteutettavaa
tutkimusta hoitotyön nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden välisestä työnjaosta.
Lähihoitajan tehtävänkuvia kartoitettiin sähköpostitse seuraavista sairaanhoitopiireistä: HUS, KYS, TAYS,
TYKS ja LSPH. Näissä lähihoitajien
tehtävänkuvaa ja työnjakomallia ei
ole määritelty niin perin pohjin kuin
nyt meillä operatiivisella tulosalueella.
Hankkeessa kartoitettiin OYS:n operatiivisen tulosalueen nimikesuojattujen ammattihenkilöiden osaamista ja lisäkoulutustarvetta kyselytutkimuksella, jonka perusteella
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Lähihoitajan rooli

Lähihoitaja työskentelee lääkärin avustajana
ja esimerkiksi sairaanhoitajan, fysioterapeutin
tai toimintaterapeutin työparina
Lähihoitajalla voi olla myös omia potilaita, joiden
vaativasta lääkehoidosta vastaa sairaanhoitaja
Työparityöskentelymallin mukaisesti lähihoitaja
ja sairaanhoitaja jakavat työtehtävät työvuoron
alussa ja tehtä-vät voivat muuttua työpäivän
aikana. Ei tehdä päällekkäisiä töitä
Yhtenäiset tehtävänkuvat helpottavat esimerkiksi
varahenkilöstön siirtymistä eri yksiköiden välillä

uudistettiin tehtävänkuvia ja suunniteltiin lisäkoulutusta. Kysely lähetettiin operatiivisen tulosalueen 111
nimikesuojatuille ammattihenkilöille, pois lukien hammashoitajat. Kyselyn vastausprosentti oli 45. Kyselyn
raportti on luettavissa Optan Intran
työtilassa.

Työryhmien
tärkeä työpanos

Mukana hankkeessa on ollut työryhmiä, jotka ovat aukikirjoittaneet ja
määritelleet lähihoitajien tehtäviä
niin vuodeosastoilla, teho- ja tehovalvontahoidossa, heräämöhoidossa
kuin poliklinikoilla. Hankkeessa on
tuotu esiin myös foniatrian päiväyksikön lastenhoitajan ja korvakappalevalmistajan tehtävänkuvat. Lähihoitajien tehtävänkuvia PPSHP:n
Operatiivisella tulosalueella -dokumentti on luettavissa operatiivi-sen
tulosalueen intrassa ryhmien työtiloissa.
Työryhmien toimintaa ohjasi ohjausryhmä, jonka jäseninä toimivat
yh Anitta Tanhua (pj.), projektityöntekijä Arja Rantala, yh Kaija PaakkiTiainen, tayh Merja Fordell, yh Merja
Meriläinen, yh Päivi Lavander, yh
Katri Korolainen, oh Arja Sihvonen,
lääkehoidon koordinaattori Sami
Sneck, opetuskoordinaattorit Pirkko
Sivonen ja Tanja Tähtinen, PLM Pirjo

Riehunkangas (Super),
LM Anneli Näppä
ja LM Kristiina Riekki
(Tehy) sekä koulutuspäällikkö Johanna Savunen (Osao).

Perehdytystä ja
lisäkoulutusta lähihoitajille

Uudistuva työnjakomalli muuttaa
Optan vuodeosastojen olemassa
olevaa työnjakoa. Nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon tehtäviä PPSHP:ssä täsmennettiin yhteistyössä
Sami Sneckin ja proviisori Katja
Knuutin kanssa. Uuden työparityöskentelymallin edellyttämiä koulutuksia järjestettiin viime vuoden

lopulla. Lisäksi 2019 helmikuussa
on tulossa lähihoitajille ja sairaanhoitajille yhteinen koulutuspäivä
hoitotyön mittareiden ja virtuaalisairaalan hyödyntämisestä potilas-ohjaustyöhön.

Kirjoittajat projektityöntekijä
Arja Rantala, ylihoitaja Anitta Tanhua,
ylihoitaja, Kaija Paakki-Tiainen, tulosalueen ylihoitaja Merja Fordell ja tutkimusylihoitaja Merja Meriläinen

Mielekkyyttä ja intoa työhön
Uusi työparityöskentelymalli on ollut
Optan vuodeosasto 3:lla käytössä
vuodesta 2017 lähtien ja vuode-osasto 2:lle tuli uusia lähihoitajia vuoden
2018 alusta. Lähihoitajat ovat kokeneet työparityöskentelymallin hyväksi ja työntekoon on tullut mielekkyyttä.
Lähihoitaja Kirsi Rannikko-Korhonen vuodeosastolta 2 kertoo, että
tehtävänkuvan yhtenäistäminen helpottaa jo olemassa olevan sijaishenkilöstön liikkumista osastolta toiselle
– myös sairaanhoitajien, jotka kiertäessään tietävät, mitä lähihoitaja tekee.
”Lisäksi lähihoitajan on helpompi
hakeutua eri osastoille töihin. Enää
ole vaaraa siitä, että hakee töitä osas-

tolta X ja yhtäkkiä toimenkuva on sasto 3:lla. Hänen mukaan parasta
täysin erilainen. Lisäksi tietoisuutta uudessa mallissa on, että päässyt pois
lähihoitajan osaamisesta ja ammat- ”joka paikan höylän” roolista ja saanut
titaidosta on hyvä jakaa myös talossa enemmän vastuuta ja koulutusta vaspidempään olleille. Lienee sanomatta- taavia työtehtäviä.
kin selvää, että oman tutkinnon arvosHaasteena Kestilän mukaan on muitaminen on helpompaa ympäristössä, den epäluottamus lähihoitajien osaajossa hankittua osaamista hyödynne- miseen ja vanhentuneet työskentelytään.”
mallit.
”Koen, että oman työni mielekkyys
”Vastuun jakaminen on haastavaa
on kiinni siitä, että saan tehdä edes todella monelle. Mallissa lähihoitaja
suurin piirtein niitä töitä, joita kou- ei pysty suoriutumaan kaikista hoitolussa opiskelin. Myös se, että työpari- toimista itse vaan sairaanhoitaja huoni tietää, miten työn voi jakaa, vaikut- lehtii lähihoitajan potilaan vaativasta
taa jokapäiväisen työn mielekkyyteen lääkehoidosta. Se kuormittaa sairaanpaljon.”
hoitajaparia työvuoron aikana. Sitä
Lähihoitaja Lauri Kestilä toimii olen itse keventänyt tekemällä vastaoperatiivisen tulosalueen vuodeo- palveluksia”, toteaa Lauri Kestilä.
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östön
Henksiilalla
a

Hyvää alkanutta vuotta!

V

uosi alkoi yllättäen kylmissä
ja myrskyisissä merkeissä, aivan
kuin viimevuotiset toimintamuutoksetkin. Viime vuosi oli kiireinen ja
haasteellinen koko työyhteisöllemme,
sisältäen muun muassa työtaistelut
ja yt-neuvottelut. Yhteistyöllä kuitenkin selvisimme oletettua vähemmillä
vaikutuksilla.
Haasteiden keskellä tärkeäksi huomioksi nousi myös oma sisäinen tiedotuksemme ja sen asianmukaisuus.
Ulkopuolisten ihmisten ja median
luomat väärät mielikuvat ja lausunnot lisäsivät turhaan monille mielipahaa haasteiden keskellä.

Uusi vuosi tuo mukanaan monille
toiveen ja innostuksen, osaltaan
myös eräänlaisen uuden aloituksen.
Kaikkea vanhaa ei suinkaan ole syytä hylätä uuden edessä, vanhoissa asioissa on mukana myös kokemuksen
mukanaan tuomaa viisautta. Muutoksien edessä meidän tulisi rohkeasti käyttää hyväksi myös tätä kokemustietoa.

Yhteisömme voimavara on työntekijöiden rautainen ammattitaito ja kokemus erilaisissa tilanteissa toimisesta.
Muutoksien keskellä on syytä muistaa toistemme työn arvostus, voimme
oppia toisiltamme uutta ja opettaa
toisillemme mitä jo osaamme.
Tulevan vuoden kehityshaasteita
ovat muun muassa uuden sairaalan
rakentaminen sekä mahdollisen Soten ja maakuntamallin tuomat muutokset ja viivytykset. Helppoa ei ole tänäkään vuonna. Valmisteluja tehdään,
joten kevät tulee olemaan monin tavoin vaiherikas. Muutoksien keskellä kehitämme työtämme ja kehitymme yhdessä.
Organisaatiomme nykyisellä muodolla lakkaa tulevaisuuden haasteiden myötä, mutta kun olemme valveutuneita ja kehittämishaluisia, selviämme ehdottomasti muutoksesta.
Edunvalvonnan näkökulmasta tulevaisuuden haasteita on, mutta näköpiirissä ei ole mitään sellaista, mihin
emme olisi valmiina.

Tuija Rahkala
Luottamusmies, JHL
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Juttusarjassa työkaverimme
kertovat inspiraation lähteistään.

P

arasta työssäni on vaihtelevuus ja monipuolisuus. Varahenkilönä näen työtämme
laajemmin. Kaipaan haasteita, ja
olenkin päässyt mukaan kehittämään työtämme muun muassa
lean-agenttina ja innovaatiolähettiläänä.
Työn vastapainona harrastan
kaikenlaista käsillä tekemistä sekä
valokuvaamista. Innostun, ideoin
ja rentoudun käsillä tekemisestä.
Työstän puuta ja kierrätysmateriaaleja sekä valokuvaan muun
muassa autiotaloja ja rakennuksia. Kirpputoreilla inspiroidun, kun
löydän erilaisia materiaaleja uusia
ideoita varten. Kierrätysmateriaaleja käyttämällä haluan osaltani
olla vähentämässä kulutusta.
Kuvatessani näen kauneutta
paikoissa, jotka eivät ehkä vastaa
yleistä kauneuskäsitystä. Kuvauskohteissa minua kiehtoo mennyt
elämä ja kaikki se mitä se pitää
sisällään. Elän tunteella, joten
haluan välittää tunteita kuvatessakin. Jos kuva saa aikaan tunteen
katsojassa, koen että olen onnistunut. Kauneus on katsojan silmissä.”

TANJA
HERUKKA
Osastonsihteeri
Varahenkilöstö/
medisiininen
tulosalue
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a
Voimhaön
työ

TEKSTI PIRKKO KOIVU

Hoitotyö
rasittaa
aivoja

Muistivihkoja, tehtävälistoja,
huomioliivejä ja uusia käytäntöjä – työn aivokuormaa
voidaan keventää arkisilla
keinoilla.

L

ääkärit, hoitajat ja muut sairaalan ammattilaiset tekevät vaativaa tietotyötä. Ideointi ja luova ajattelu, oppiminen ja uusien ratkaisujen hakeminen tekevät siitä innostavaa. Toisaalta työ myös kuormittaa
henkisesti entistä enemmän, sanoo
aivotyöasiantuntija Kirsi Luokkala
Työterveyslaitokselta.
Uusia diagnooseja, lääkkeitä ja menetelmiä tulee koko ajan, ja tietoa tulvii. Työssä tarvitaan tarkkaavaisuutta,
järjestelmällisyyttä ja potilaan huomioon ottamista.
”Huomio pitää olla useassa asiassa
yhtä aikaa ja yksityiskohtaisesti muistettavia asioita on paljon. Keskeytykset ja häly vaikeuttavat keskittymistä.”
Luokkala sanookin, että työn aivokuormaa kannattaa keventää ja niin
sanottua kognitiivista ergonomiaa
parantaa. Näin työssä jaksaa paremmin, virheet vähenevät ja potilasturvallisuus kohenee.
Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa
sen tunnustamista, etteivät ihmisaivot
ole tietokone. Ihminen kykenee työstämään vain rajallisen määrän tietoa
ja häiriintyy, jos pitää tehdä tai muistaa monta asiaa samaan aikaan.
Osana Työterveyslaitoksen Aivotyö
toimivaksi hoitotyössä -kampanjaa
Luokkala luennoi vastikään OYS:n
henkilökunnalle kognitiivisesta ergonomiasta. Hänen kiertäessään sairaanhoitopiireissä kävi ilmi, että eri
sairaaloissa korostuvat erilaiset kuormittavat tekijät.
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”On iso kynnys
sanoa työtovereille,
että voisitteko
olla hiljaa”
”Monessa sairaalassa tavallista on
myös, että työtä tehdään ristiriitaisin
ohjein eikä henkilökunta oikein tiedä,
minkä ohjeen perusteella tulisi toimia.
Työroolikin vaikuttaa: osastonhoitajia
kuormittavat erilaiset asiat kuin vaikkapa välinehuoltajaa.”

Keskeytykset kuriin

Työ keskeytyy, kun tulee työtoveri,
omainen tai potilas kysymään ehkä
kiireistäkin asiaa. Keskeytyksen jälkeen vie aikansa päästä kiinni alkuperäiseen tehtävään. Keskeytykset
aiheuttavat tutkitusti stressioireita ja
altistavat virheille.
Luokkala kehottaa miettimään, missä tilanteissa keskeytys on tarpeeton
ja kuormittaa turhaan. Jokainen työyhteisö voi keskenään sopia käytäntöjä, joilla keskeytyksiä vähennetään.
Esimerkiksi konsultoinnille sovitaan

säännöt ja raportointitilanteet rauhoitetaan. Viestit, pyynnöt ja huomiota
vaativat asiat voidaan kerätä samaan
paikkaan, vaikka ajanvarauslistojen
loppuun.
”Tärkeää on, että sovitaan yhdessä.
On iso kynnys sanoa työtovereille, että
voisitteko olla hiljaa, ellei asiasta ole jo
aiemmin puhuttu.”
Luokkala kertoo yksinkertaisista
keinoista, joita on otettu käyttöön
keskeytysten vähentämiseksi.
”Osastoilla on yhdessä sovittu esimerkiksi kanslian rauhoittamisesta.
Lääkkeiden jaossa otettiin käyttöön
huomioliivit. Kun ne ovat päällä, hoitajaa ei saa keskeyttää. Myös viestintäkanavista on sovittu – esimerkiksi
siitä, mitä asioita käsitellään viikkokokouksissa ja miten raportoidaan.”
Muistikuormaa voidaan keventää
yhtä yksinkertaisilla keinoilla.
”Satakunnan sairaanhoitopiirissä
eräällä osastolla hoitajat ottivat käyttöön muistivihkot, johon he kirjasivat
asiat ylös saman tien. Erilaiset tehtävälistat ja tarkistuslistat ovat myös
avuksi. Yhtenäiset ja valmiit asiakirjapohjat nopeuttavat työtä.”

Huomio
palautumiseen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä kuormittavuuden hallinta halutaan
varmistaa riittävällä palautumisella niin
työ- kuin vapaa-aikanakin, sanoo työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala.
Valtaosa sairaanhoitopiirin työntekijöistä tekee vuorotyötä, joten työaikojen
suunnittelua koskeva ohje määriteltiin
koko henkilöstöä koskevaksi työsuojeluohjeeksi, jotta palautumisaikaan työvuorojen välillä ja etenevään työvuororytmiin
kiinnitettäisiin riittävästi huomiota.
Unen laadulla ja määrällä on tutkimusten mukaan merkittävä vaikutus aivojen
hyvinvointiin. Myös työaikana tapahtuvaan
palautumiseen on PPSHP:ssa kiinnitetty
huomioita muun muassa rauhoittamalla
yksiköiden kahvihuoneita taukotiloiksi.
Ojala kertoo, että kevään 2019 aikana
otetaan työn tauottamista tukeva tietokoneohjelma koko henkilöstön käyttöön.
Asiantuntijaorganisaatiossa on tärkeä
kiinnittää huomiota myös psykososiaalisen kuormituksen hallintaan. Psykososiaalisella kuormituksella tarkoitetaan työn
sisällöstä ja järjestelyistä sekä työyhteisön
sosiaalisesta toiminnasta nousevia tekijöitä.
Sairaanhoitopiiri on kehittänyt yhteistyöverkostossaan työsuojeluriskien arviointia tunnistamaan psykososiaalista
kuormitusta entistä kattavammin.
”Arviointityökalu on synnyttänyt antoisaa pohdintaa erilaisten häiriökuormitusten tunnistamiseen moniammatillisessa
yhteistyössä ja keinoja niiden hallintaan.
Arviointi on tuottanut myös esimiesten
työhyvinvointiin liittyviä kehittämisideoita.”

Sähköinen terveystarkastus

Sairaanhoitopiirin kaikilla työntekijöillä
on käytössään Duodecimin sähköiset terveystarkastukset, työhyvinvointiarviointi
valmennuksineen ja työterveyskirjastoineen. Palvelun tuottajalta pyydettiin ohjelmistoon työkalu myös muistin huoltamista
varten.
”Muisti ja keskittyminen -verkkokurssin avulla jokainen työntekijä voi arvioida
muistin ja aivojen hyvinvointia ja oivaltaa keinoja edistää kognitiivista ergonomiaa vaikkapa elämätapoja muuttamalla
tai muistiniksejä hyödyntämällä”, Ojala
sanoo.

Uutyiseisati
lyh

Kotikokki
tyrmäsi
ammattilaiset
R

össytryffelillä herkesi voitto Tuunaa rössy! -kisassa.
Makean herkun kehittäjä on sairaanhoitaja Seija Seljänperä kokeelliselta kirurgialta. Innokkaan kotikokin voitto
rössyltä, tummalta suklaalta ja marjoilta maistuvalla Röffelillä irtosi ylivoimaisesti.
”Idea syntyi, koska olen intohimoinen suklaan kanssa värkkääjä. Kokeilen kaikkea. Kun kisa julistettiin, oli selvää, että
teen rössystä makean tryffelin”, voittaja sanoo.
Hän hämmästyi itsekin, miten hyvin tumma suklaa ja rössy
sopivat yhteen. ”Olihan se hieno tunne, kun taviskokki tyrmäsi
ammattikokit. Ehkä minun tuote oli sitä mitä haettiin.”
Röffeleitä maisteltiin äskettäin oululaisena ruokatuotteena
Helsingin Sinfonian tapahtumassa.
Tuunaa rössy -kilpailuun tuli 34 reseptiä. Voittajan valitsivat
ravintola-alan ammattilaiset. Tavoitteena oli nostaa perinneherkku rössyn arvostusta ja edistää raaka-aineen käyttöä.
Kisan järjestivät Oulun Paistinkääntäjät, Pohjois-Pohjanmaan Keittiömestarit ja Viskaalin tila yhteistyökumppaneineen. Kisan suojelijana oli Rössypottuseura.

Röffelit

100 g rössyä
3 rkl makeaa
puolukkahilloa
(puolukkamehua /
puolukkalikööriä)
1 tl kuivattuja karpaloita
2 rkl kuivattua
puolukkaa jauheena
200 g tummaa
taloussuklaata

Pilko rössy mahdollisimman pieneksi. Lisää massaan puolukkahillo. Jos hillo ei ole tarpeeksi kosteaa, voi massaan laittaa
vähän puolukkamehua/-likööriä. Pilko kuivatut karpalot ja lisää
massaan, samoin puolukkajauhe.
Sekoita hyvin, massan pitää olla kosteaa, mutta ei liian märkää.
Peitä kannella tai kelmulla ja anna muhia yön yli jääkaapissa.
Seuraavana päivänä tarkista massan kosteus. Jos on liian
kuivaa, lisää puolukkamehua, jos liian kosteaa, lisää rössyä.
Massasta pitää pystyä pyörittelemään pikkupalloja. Pyörittele
palloja kostutetuin käsin ja laita jääkaappiin.
Sulata suklaa vesihauteessa. Pyörittele pallot lusikan avulla
sulassa suklaassa, ripottele lämpimän kuorrutteen päälle
puolukkajauhoa. Anna jähmettyä kylmässä. Säilytä kylmässä.
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Toista vuotta sairaanhoitajaksi opiskeleva Anu Okkonen pysähtyi
sairaalahuoltopalveluiden esittelytiskille. ”Tein keskusleikkausosastolla harjoittelun, toisaalta päivystystyökin kiinnostaa.”
Sairaalahuoltoa esittelemässä työnohjaaja Riitta Kuhalampi.
Kuva Pirkko Koivu

Kiikarissa
kesätyö
I

so joukko opiskelijoita tutustui
PPSHP:n kesätyömahdollisuuksiin tammikuisessa rekrytilaisuudessa henkilöstöravintola Kotkassa. Paikalla oli henkilökuntaa sairaalan eri
osastoilta esittäytymässä ja vastaamassa kysymyksiin.
Kestyöhakemukset jätetään sähköisesti Kuntarekryjärjestelmän kautta,
mutta rekrytilaisuus on hyvä tutustumistilaisuus työnhakijoille ja yksiköt pääsevät samalla mainostamaan
toimintaansa, kertoo rekrytoija Marjo Kontkanen.
”Suuri kiitos jälleen kaikille osastoille, jotka ennättivät paikalle.”
Tulevana kesänä PPSHP palkkaa
noin 420-450 kesätyöntekijää, joten
määrä on samaa luokkaa kuin aikaisempinakin vuosina. Paikat on tavallisesti saatu hyvin täytetyksi. Rekry-
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tointipalvelut on kokenut muutoksia,
sillä se on muuttanut purkutöiden
tieltä hallintorakennuksesta Medipoliksen tiloihin.
Marjo Kontkanen sanoo, että rekrytilaisuudessa opiskelijat voivat esittää kysymyksiä ja saada ideoita kesätyön hakuun.
”Hakijoilla on mahdollisuus kysyä
vaikkapa yhteispäivystyksen porukalta, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, jos ensihoito kiinnostaa. Ja jos ei
ensi kesäksi pääse haluamaansa paikkaan, niin ehkä keikkatyön kautta
avautuu mahdollisuus”, Marjo Kontkanen sanoo.
Sairaanhoitajaopiskelijoiden lisäksi myös lääketieteen opiskelijat, lähihoitajaopiskelijat ja kätilöopiskelijat
tekevät työkeikkoja, Marjo Kontkanen
sanoo.

Saikku palkitsi

Vuonna 2007 perustettu Oulaskankaan henkilöstön liikunnan
edistämisen tukiryhmä Saikku
valitsi vuoden saikkulaiseksi tällä
kertaa Katja Vaikonpään. Kuvassa
häntä onnittelee Saikun puheenjohtaja Minna Jylhä (oik.). Palkinnon perustelujen mukaan Katjalla
on aktiivinen ja iloinen sekä monipuolinen ote liikuntaan.

Lahjoituksena
ruiskupumppuja
B. Braun Medical Oy lahjoittaa
Suomen jokaiseen yliopistolliseen sairaalaan lasten osastolle kaksi ruiskupumppua, yhden
Space Perfusorin ja yhden Space
Infusomatin. Ruiskupumppuja
käytetään tarkan suonensisäisen lääkinnän sekä nestehoidon
toteuttamiseen. OYS:n lasten leikkausosastolle lahjoitetut pumput
ottivat vastaan anestesialääkäri
Meri Poukkanen ja osastonhoitaja
Arja Rantanen, lahjoittajina toimivat B. Braun Medical Oy:n Business Unit Manager Vesa Mäkilä
sekä aluepäällikkö Anne Riihijärvi.

Terveyssosiaalityö esittäytyi
P

PSHP:n Terveyssosiaalityön yksikkö esittäytyi sairaalan henkilökunnalle tammikuussa. Yksikön
toiminta on ennallaan, mutta kuluvan vuoden alusta se toimii uudella
nimellä.
Johtava sosiaalityöntekijä Leena
Siika-aho kertoo, että aiemmat sosi-

aalitoiminnan toimialue ja sosiaalitoimiston vastuuyksikkö -nimitykset
haluttiin muuttaa paremmin toimintaa kuvaaviksi. Uusi toimialueen nimi
on Erikoissairaanhoidon sosiaalityö.
Siika-aho kertoo, että joitakin potilaita entinen nimitys on johtanut harhaan ja he ovat käsittäneet, että sai-

Leena Siika-Aho esitteli muiden sosiaalityöntekijöiden kanssa terveyssosiaalityön yksikön toimintaa sairaalan henkilökunnalle. Yksikössä
toimii 18 vakituista sosiaalityöntekijää, kolme vastaavaa ja yksi johtava
sosiaalityöntekijä sekä toimistosihteeri. Kuva Pirkko Koivu.

Rokotuskattavuus
parantunut
OYS:n hoitohenkilökunnasta
94 prosenttia ja lääkäreistä 84
prosenttia on ottanut henkilökunnan kausi-influenssarokotuksen helmikuun alkuun 2019
mennessä. Muusta henkilökunnasta 50 prosenttia on ottanut
rokotuksen. Kaikkien yksiköiden
toteuma on siten 82 prosenttia.
Kausi-influenssarokotuksen
ottaneiden osuus on kasvanut
viime kaudesta eli 2017/2018.
Tuolloin hoitohenkilökunnasta
84 ja lääkäreistä 80 prosenttia otti rokotuksen.

Uutyiseisati
lyh

raalan sosiaalitoimisto myöntäisi
esimerkiksi tukia. Uuden nimityksen
toivotaan selkeyttävän tilannetta.
”Emme ole perinteinen sosiaalitoimisto vaan teemme terveyssosiaalityötä. Emme tee asiakasta koskevia
viranhaltijapäätöksiä.”
Sairaalan sosiaalityöntekijät toimivat osana moniammatillista hoitotiimiä. Terveyssosiaalityön yksikköön
kuuluvia sosiaalityöntekijöitä on lasten ja aikuisten somatiikan sekä lastenpsykiatrian puolella. Sosiaalityöntekijä auttaa potilasta tuen ja avun piiriin.
”Teemme kaikkea, mikä liittyy potilaan ja perheiden sosiaalisen hyvinvointiin, kotona pärjäämiseen, perhetilanteeseen, kuntoutukseen, psyykkiseen tukemiseen ja toimeentuloon.
Skaala on laaja.”
Potilaiden lisäksi sosiaalityöntekijät toimivat omaisten ja verkostojen
kanssa. ”Aikuispuolella meillä on osin
melko akuuttiluonteistakin työskentelyä. Ulkomaalaispotilaita on paljon,
samoin pitkäaikaissairaita.”
Siika-aho muistuttaa, että terveyssosiaalityön tarve ei sote- ja maakuntauudistuksen myötä katoa, vaan tarvitaan takeet siitä, että potilaan selviytymistä tuetaan edelleen sairaudesta
tai vammasta huolimatta.

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

et
Kiitoks

Sydämelliset kiitokset Psykiatrian tulosalueen väelle
yhteisistä työvuosista ja yhteistyöstä. 40-vuotinen urakkani on
takana. Puolet urakastani sain työskennellä osasto 78 loistavan,
moniammatillisen tiimin jäsenenä. Kiitos upeista musiikkiesityksistä, puheista,muisteloista,lahjoista, kukista ja mukanaolosta
teille kaikille jäädessäni vapaalle. Iloa työhönne- ja näkemisiin.

JOUNI KARJALAINEN
Kuinka monena pimeänä aamuna onkaan lähtenyt ja pimeässä
tullut takaisin, joskus kipeänäkin. Kestänyt luonnon ja työpaikan
ilmapiirin tuiverruksia. Nyt on syytä olla tyytyväinen. Haluan
kiittää teitä ystävät, työkaverit ja esimiehet muistamisista;
puheista, kukista ja lahjoista vaihtaessani vapaalle. Voimia
vaativaan työhönne.

ANNIKKI MAIJALA
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Medipolis

Rauhaparkki
rakenteille
Uuden pysäköintitalon, Rauhaparkin,
rakentaminen alkaa maaliskuussa rauhanyhdistyksen viereen. Uusi talo valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Työmaan alle jää iso osa rauhanyhdistyksen parkkipaikoista. Korvaavia pysäköintipaikkoja on Huuhkajapuistossa ja
sairaalan eteläpuolella olevalla henkilökunnan parkkialueella.
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K5, 1 krs, K6,
1. krs, ja N4,
R-kerros

Koulutuspalvelut, Laskenta- ja
MediEco Oy ja
henkilöstöpalvelut
rekrytointiyksikkö

S1, 2 krs.

Yhtymähallinnon
johtoryhmä,
kirjaamo- ja
sihteeripalvelut

Hallinn
väistöt on
ilat

N5, 1.krs
ja N6 239

Tutkimuspalvelukeskus, FinCCHTA, sairaanhoitopiirin tarkastaja, reviisori, henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, tietopalvelusuunnittelija, lakimies, viestintätiimi, työhyvinvointipäällikkö ja henkilöstösuunnittelija

la
Kuulol

Potilaita ohjataan
lääkehoitoon

Tapahtumakalenteri

Vuosittain vietettävä valtakunnallinen Lääkehoidon päivä toteutetaan tänä vuonna OYS:ssa ohjaamalla potilaita ajantasaiseen ja
oikeaan lääkehoitoon.
Kotiutuvat potilaat saavat OYS:ssa osastofarmaseuteilta, sairaanhoitajilta sekä opiskelijoilta tavallista laajempaa lääkeohjausta.
Potilaat kotiutuvat sairaalasta ajantasaisen lääkelistan kanssa.
Teemapäivän tavoite on, että potilaat tietäisivät oman lääkityksensä
merkityksen ja ymmärtäisivät paremmin lääkehoitonsa tavoitteet.
Heitä rohkaistaan keskustelemaan omasta lääkehoidostaan ammattilaisten kanssa.
Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon
ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, joka toteutetaan paikallisesti eri puolilla Suomea ja järjestetään vuosittain. Tänä
vuonna teemana on ”Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?”
Lääkehoidon päivä OYS:ssa 21.3.

KE 13.- TO 14.3.
Erva-johdon
neuvottelupäivät

Paikka: Scandic Oulu City

MA 18.3. klo 9.30
PPSHP:n valtuuston
ylimääräinen kokous
Paikka: Medipolis

SU 17.4. klo 10-15
Potilaan oikeuksien päivä

Puheenvuoroja potilaan oikeuksista ja asiakasosallisuudesta.
Tilaisuus on maksuton, eikä
vaadi ilmoittautumista. Järjestäjänä OYS:n potilasasiamies
ja Järjestöt sairaalassa -hanke.
Paikka: Luentosali 1, OYS

Tiesithän,
että sinäkin
olet vaparilainen!
!
lu
i
rjo
a
it
v
h
Ka

Vaparin jäseniä ovat
kaikki PPSHP:n työntekijät, eläköityneetkin.
Lisää tietoa toiminnasta ja
eduista löytyy Intranetin
etusivulta alareunan
palkista Vapari kohdalta.
Seuraa ilmoituksia
Intranetissä ja
Viikkotiedotteessa.

Lämpimästi
tervetuloa Vaparin
kevätkokoukseen!

Vaparin Hallituksen
jäsenet vuonna 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minna Keskitalo puheenjohtaja
Kauko Halmetoja varapuheenjohtaja
Seija Seljänperä sihteeri
Helena Toivanen rahastonhoitaja
Annamari Tervola
Saara Possakka
Aki Piirainen
Lea Häyrynen
Seija Haikola
Tuula Virsiheimo
Katariina Kamsula
Anu Tervonen
Anne Kammonen

MAANANTAINA 8.4.2019 klo 15.30
Paikka: Kiuru-kabinetti, OYS
Tule keskustelemaan ja
päättämään sääntömääräisistä
ja ajankohtaisista asioista!
Kevätterveisin, Vaparin hallitus
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Ravintola Nallikariin

Kokoukset, TYKY & TYHY- päivät
Ravintola Nallikarissa!
Järjestä koulutukset ja kokoukset Nallikarin
inspiroivissa maisemissa.
Täyden palvelun kokouspaketit aikaisesta
aamusta myöhäiseen iltaan.

Apteekki lähelläsi

Kastellin apteekki sijaitsee kätevästi
OYS:a vastapäätä Katrillin talossa.

Kokouspaketti sisältää kokouspäivän
tarjoilut, tilavuokran ja edistyneen
kokoustekniikan, sekä teknisen tuen.

Kattavat aukioloajat

Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Meille on helppo tulla

Kokouspaketeissa huomioidaan ppshp:n hinnat!
Pyydä tarjous: 044 515 1500,
myynti@ravintolanallikari.fi

Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.
Apteekkimme edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.

PALVELEMME:
ma-la 8–21
su ja pyhät 10–18

Ristikon ratkaisu
Pohjanpiiri 1/2019

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

www.kastellinapteekki.fi

www.ravintolanallikari.fi

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellirannantie 1, 91200 Yli-Ii

Oulun 11. Kastellin Apteekki

puh. 010 501 9110
info@iinfysio.fi • www.iinfysio.fi

Avaamme kenkäkaupan ma 25.2.
Meiltä

Tervetuloa!

• työ- ja terveysjalkineet
• ikäihmisten jalkinemallisto
• asiantuntijan opastus
hyvään jalkineeseen
• pohjalliset, kenkien hoitotarvikkeet
• tukisukat
• vapaa-ajan jalkineet
• myös maksusitoumuksella
Isokatu 41, Oulu
044 477 5504
Avoinna:
• ma–pe 10–17.30
• la 10–15

Järjestämme myös
asiakasiltoja
eri ryhmille.
Kysy!
Kenkämme ovat
aitoa nahkaa.
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Täydennä ja hanki
osaamista OSAOssa
KEVÄÄLLÄ 2019 ALKAVAA KOULUTUSTA
Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen -tutkinnon osa
vanhustyön erikoisammattitutkinnosta
• Monimuotokoulutuksena
• Lähipäivät 12.3., 9.4., 7.5. ja 21.5.2019
• Hakuaika päättyy 25.2.2019
Lisätietoja Marja Niemi, p. 050 317 4715 ja
Sirpa Tahvanainen, p. 050 317 4800.

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

Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen -tutkinnon osa
vanhustyön erikoisammattitutkinnosta
• Verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä
• Aloitus joustavasti 18.3.2019 jälkeen
Lisätietoja Marja Niemi, p. 050 317 4715 ja
Sirpa Tahvanainen, p. 050 317 4800.
SYKSYLLÄ 2019 ALKAVAA KOULUTUSTA
Terveysalan ammattitutkinto,
immobilisaatiohoitotyön osaamisala
• Monimuotokoulutuksena
• Aloitus 9.9.2019, kesto n. 1,5 v
• Hakuaika päättyy 12.8.2019
Lisätietoja Seija Rannikko, p. 050 911 7806 ja
Anne-Maria Törmä, p. 040 141 5471.
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto,
Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala
• Monimuotokoulutuksena
• Aloitus 3.10.2019, kesto n. 1,5 v
• Hakuaika päättyy 29.8.2019
Lisätietoja Marja Veikkola, p. 0500 776 065 ja
Seija Kangas, p. 050 443 1778.
HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN
Hakeutuminen koulutuksiin osoitteessa
www.osao.fi/koulutuskalenteri.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@osao.fi.
Mikäli työyhteisönne on kiinnostunut alkavista koulutuksistamme,
järjestämme Teille kohdennettuja infoja. Olkaa yhteydessä koulutusten lisätietojen antajiin.

Meiltä uusi KOTI
Tervetuloa Oulun Medikiinteistöt Oy:n
vuokra-asuntoihin – tutustu kohteisiimme.
> www.medikiinteistot.fi

PALVELEMME: ma–pe klo 8–12 ja 14–15.45
Sairaalanrinne 4 G A 1, 90220 OULU • puh. 040 861 3602
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