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Terveyssosiaalityön koulutuspäivät
5.–6.6.
Asiakas- ja potilasasiakirjojen
luovuttaminen
5.9. + striimaus
Valtakunnalliset erityishuoltopäivät
10.–11.9.
Pakon käyttö – missä raja kulkee
2.10.
Laitoshuolto hoito- ja hoivapalveluissa
10.–11.10.

eKuore elektroninen
stetoskooppi
EROTTELEE SYDÄN- JA
KEUHKOÄÄNET SELVEMMIN

UUTUUS

eKuore Pro Basic elektroninen langaton
stetoskooppi vahvistaa ääntä, käyttää
sydän- ja keuhkoäänien suodatinta,
äänittää auskultaation puhelimeen ja
sen voi yhdistää älypuhelimeen
tai tablettiin (Android tai iOS).
Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510, www.mediq.fi
Mobile Health Devices

Suun terveydenhuollon ajankohtaispäivä
31.10.
Valtakunnalliset potilasasiamiespäivät
6.–7.11.
Psykiatrinen hoitotyö 2019
21.–22.11.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari – SohviTellu 2019
26.–27.11.

TÄYDENNYSKOULUTUSTA

Oulussa

Hanki vankkaa johtamisosaamista
sosiaali- ja terveysalalta!
Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot
30 op, 2019 – 2020 | Haku 31.5.2019 mennessä.
Koulutus antaa valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin sekä aktiivisesti kehittää omaa johtajuutta. Kouluttajina ovat sekä kokeneet tutkijat että pitkään vaativaa johtamistyötä tehneet asiantuntijat.

FCG – Hyvän elämän tekijät

“Koulutus on erinomainen kattaus niistä osa-alueista, joita esimiestyössä
kehittymiseen tänä aikana selvästi tarvitaan.” (palaute opiskelijalta 2018)

FCG Koulutus
#FCGkouluttaa

•

www.fcg.fi/koulutus

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.oulu.fi/taydennyskoulutus/mojo2019

Toiminnallista
integraatiota

Pääit-us
kirjo

Sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntöä ei saatu maaliin ja
hallitus kaatui. Sairaanhoitopiirit jatkavat toimintaansa. Lähiviikot
näyttävät, miten sotea aletaan rakentaa uuden hallituksen ja hallitusohjelman mukaan. Tosiasia on myös se, että useimmat asiantuntijat ovat
aika lailla kyllästyneet soten rakentamiseen. Tarvitaan vahva yhteinen
näkymä ja poliittinen pohja ennen kuin on järkevää edetä uudelleen.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä strategian uudistamistyö on käynnistynyt, Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hanke etenee,
potilashoidon volyymit kasvavat, yhteistyö erityisvastuualueella sekä
myös oman sairaanhoitopiirin alueella tiivistyy. Osaajien ja osaamisen
merkitys muutoksissa korostuu jälleen kerran.

Olemme jo syksyllä käynnistäneet yhteistyössä Oulun kaupungin
kanssa toiminnallisen integraatiohankkeen, jossa selvitetään ja kehitetään hoito- ja palveluketjujen toimivuutta eri asiakas- ja ikäryhmissä.
Tavoitteena on asiakas- ja potilaslähtöinen sekä nykyistä kustannustehokkaampi toiminta- ja ajattelutapa.
Ensimmäisenä on selvitetty ikäihmisten palvelujen toimivuutta
kotoa kotiin periaatteella ja todettu, että peruspalveluja kehittämällä
ja vahvistamalla voimme tulevaisuudessa ehkäistä varsin paljon ikäihmisten ohjautumista raskaampiin palveluihin. Myös mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoitoketjun tarkastelu on käynnistetty ja
tietojen analyysia tehdään parhaillaan. Tavoitteena on löytää toimenpiteitä päällekkäisyyksien purkamiseksi ja palveluketjun kehittämiseksi.
Hoitoketjutarkastelun tarkennetut toimenpide-ehdotukset syntyvät
kesään mennessä, kun yhteisen tiedon analyysi on tehty loppuun
saakka. Alustavat tulokset ovat varsin lupaavat ja mahdollistavat aidon
hoitoketjujen integroidun kehittämisen. Hoitoketjuselvittelyä ja -kehittämistä voidaan laajentaa sairaanhoitopiirissä myös muiden kuntien ja alueiden kanssa tehtäväksi.
Integraation vahvistamisessa tiedon liikkuminen asiakkaiden, asiantuntijoiden ja myös organisaatioiden välillä on keskiössä. Tiedon liikkuminen ei ole itsestään selvyys, vaan siihen tarvitaan yhteisiä työkaluja
ja tekoja. Esko-potilastietojärjestelmä on jo vuosien ajan todettu asiantuntijoiden toimesta Suomen parhaaksi, joten olemme päättäneet
yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa laajentaa Eskon käyttöä hoitoketjuja ja käytännön toimintaa tukevaksi. Suunnitelmissa on myös
laajentaa Eskon käyttöä maakunnan alueella ja jopa kansallisesti.
Muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä vaativat hyvää
johtamista ja esimiestyötä. Kun uudistamme strategiaa ja sairaaloitamme, johtamisen on tuettava henkilöstöä muutoksissa. Olemme
tiedostaneet henkilökunnan kuormittumisen. Henkilökunnan hyvinvoinnin ja riittävyyden suhteen meidän tuleekin tehdä lujasti ja pitkäjänteisesti töitä. Toivottavasti uuden henkilöstöpolitiikan mukaiset
toimenpiteet alkavat viimeistään kesän jälkeen tuntua ja näkyä.
Pirjo Lukkarila
Hallintoylihoitaja
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Kannen kuvassa ensihoidon osaajat Lasse Raatikainen,
Anni-Riikka Rasmus, Ari Ehrola, Mikko Vuoti ja Iiro Anttila.
Kuva Tiina Mäki.
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Sisältö

Mitä & Miksi kysyy Eskosta
Työ ja tekijä, Tarja Lahtinen
12 kerrosta yhtenäistä toimintaa
Näkökulma, Matti Matinheikki
Päättäjän paikalta, Antti Huttu-Hiltunen
Ensihoidon vaativa työkenttä
Tilinpäätös kertoo huolestuttavasta kehityksestä
Strategia valmisteilla
Juha Korpelainen tuttuun rooliin
Ervan matkassa, Pirjo Dabnell
Hyvässä hoidossa, Aarne Piippo
Näkökulma, Tiina Lahdenperä
Nordlabin väkeä koulun penkillä
Henkilöstön asialla, Aila Lievetmursu
Minua innostaa, Marjo Myllylä
Uutisia lyhyesti
Kuulolla, Kiitoksia
Ristikko
Ristikon ratkaisu

s.18 Sairaalauudistus
konkretisoituu
Peltolan kehitysvammahuollon osaamiskeskus
valmistuu tänä vuonna ja OYS:n A-rakennuksen
rakentaminen alkaa kevään aikana. Kuvassa
projektipäällikkö Tuula Luoma.

Pohjanpiiri vuoden 2019 ilmestyminen: 23.2. | 27.4. | 15.6. | 21.9. | 2.11 | 14.12.
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TEKSTI PIRKKO KOIVU

Esko isompiin
saappaisiin

Mitäksi
& mi

Esko-potilastietojärjestelmästä tehdään
perusterveydenhuoltoon sopivaa. Miten
Esko taipuu perusterveydenhuoltoon
ja mitä muuta suunnitellaan?

Miksi
Eskoa
kehitetään?

Viime vuonna osana maakuntavalmistelua Deloitte Finland selvitti
Eskon ominaisuuksia ja totesi, että
Esko on erikoissairaanhoitoon erittäin hyvä ja kehittäen siitä saataisiin kattava potilastietojärjestelmä
koko terveydenhuoltoon. Laajentaminen uusille asiakkaille edellyttää
Eskon yhtiöittämistä, koska kuntalain mukaan sairaanhoitopiiri ei voi
toimia myyjänä. Yhteinen tietojärjestelmä helpottaa myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
yhtenäistämistä.

Onko
yhtiöittäminen
edennyt?

18. helmikuuta Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin hallitus ja Oulun
kaupunginhallitus päättivät käynnistää Eskon yhtiöittämisselvityksen.
Aikanaan tämä etenee päätettäväksi.
Selvitystä koordinoi Juha Korpelainen ja mukana on PPSHP:n ja Oulun
kaupungin edustus sekä henkilöstön luottamushenkilöitä. Valmistelu
etenee yhdessä henkilöstön kanssa.
Tällä tähdätään ratkaisuun pitkälle
tulevaisuuteen.

Mitä uusia
ominaisuuksia
Eskoon tarvitaan perusterveydenhuollossa?

Muun muassa vanhustenhuoltoon,
kotihoitoon, laskutukseen ja hyvinvointikeskusten toimintaan liittyviä
ominaisuuksia. Yksi tärkeä ominaisuus on reseptien uusiminen, jota
perusterveydenhuollossa tehdään
paljon.

Missä
vaiheessa
kehitystyö on nyt?

PPSHP:n hallitus on hyväksynyt kehitysprojektin aloittamisen, kustannusarvio on 0,5 miljoonaa euroa viiden
koodarin palkkaamiseen. Oulun kaupungin puolelta mukana on asiantuntijalääkäri sekä tietohallintoasiantuntija. Valmista pitäisi olla vuonna 2020.

Missä Esko
on käytössä ja
minne sen käyttö
voisi laajeta?

Esko on käytössä PPSHP:n lisäksi
Lapin, Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Jos Esko yhtiöitetään, näille sekä alueiden kunnille
voidaan tarjota mahdollisuutta liittyä
yhtiöön, jolloin ne voisivat hankkia
Eskon ilman hankintakilpailua. Una
on julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteishanke, joka pyrkii vaiheittain uudistamaan sote-palvelujen
tietojärjestelmiä. Unassa on mukana
sairaanhoitopiirejä ja kaupunkeja.
On mahdollista, että Esko tulisi Unan
kokonaisuuteen mukaan yhdeksi
palaksi.

Millainen
potentiaali
Eskossa on?

Kehitystyön jälkeen Esko sopii kattavaksi potilastietojärjestelmäksi koko
terveydenhuoltoon. Sen etuna on
edullisuus ja käyttäjäystävällisyys,
joka johtuu siitä, että sitä on kehitetty yhdessä lääkäreiden ja hoitajien
kanssa. Eskoa pystytään muuttamaan
ketterästi ja tuomaan siihen arjessa
toimivia ominaisuuksia.

Mitä potilaille
ja perusterveydenhuollolle merkitsee
yhteinen tietojärjestelmä erikoissairaanhoidon kanssa?

Kaikki hyötyvät. Kun potilaan tilanteesta on ajantasainen kuva, hoito
nopeutuu ja vältetään esimerkiksi
turhia tutkimuksia. Ammattilaiset
odottavat myös saavansa käyttöön
Eskoon kehitettyjä hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten Hoitu-mobiilikirjauksen. Lääkitystietojen yhdistämisen odotetaan parantavan potilasturvallisuutta.
Tällä hetkellä potilas liikkuu nopeammin kuin potilastieto. Tämä
nzhmistä useassa yksikössä saman
vuorokauden aikana. Ammattilaisen
aikaa menee tietojen hakuun ja kopiointiin järjestelmästä toiseen, eikä
sekään takaa, että kaikki tarvittava
tieto olisi ajantasaisesti käytössä.

Kysymyksiin vastasivat
PPSHP:n tietohallintojohtaja
Veijo Romppainen, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen ja
Oulun kaupungilta apulaisylilääkäri Eila Erkkilä.
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Tarja Lahtinen sanoo, että klinikkasihteeri on linkki, joka yhdistää
ja kokoaa. ”Minun kauttani asia kuin asia selvitetään.”

kuka8?

Tarja Lahtinen
Klinikkasihteeri
Operatiivinen tulosalue
OYS:aan vuonna 1998
tekstinkäsittelijäksi
Klinikkasihteeri vuodesta 1999
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TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVA TIINA MÄKI

Työijä
& tek

Erikoistuvien”äiti”
Klinikkasihteeri Tarja Lahtisen työnkuva on monipuolinen ja laaja. Tärkeäksi ja mieluisaksi tehtäväksi
hän kokee erikoistuvien lääkärien auttamisen työn,
uran, tutkimuksen ja koulutuksen matkalla.

T

arja Lahtisen uuden työhuo- iso joukko opiskelijoita ja erikoistuneen ikkunasta Medipoliksen via lääkäreitä maan joka puolelle ja
neljännestä kerroksesta aukeaa kau- monenlaisiin tehtäviin.
nis maisema. Kun työn ohessa pitää
”Pyrin osaltani luomaan heille pehuokaista, katse ulos piristää mieltä. rustan tehdä työtään ja kouluttautua.
Kovin pitkäksi aikaa näkymää ei voi Usein saan seurata heidän koko työnjäädä ihailemaan, sillä Tarjan ovi käy sä elinkaarta. Erikoistuvista tulee
tiuhaan.
minulle hirvittävän tärkeitä. Ja ilmei”Ovessani ei ole kynnystä, ei edes sesti minusta heille, koska moni pitää
matalaa. Se mikä ovesta sisään tulee, yhteyttä vielä lähdettyäänkin.”
sen teen. Otan kaiken vastaan, selvitän
Suuri osa klinikkasihteereistä työstai ohjaan eteenpäin. Jos en itse tiedä, kentelee useammalle yksikölle. Tartehtäväni on selvittää, kuka tietää. Asi- jan mukaan haastavinta on aikatauoiden kirjo on valtava.”
luttaa tehtäviä niin, että hän voi kohLahtinen on yksi operatiivisen tulos- della jokaista tasapuolisesti. ”Viime
alueen 14 klinikkasihteeristä. OYS:ssa aikoina haastavinta on ollut löytää
heitä on reilu 40. Tarjan työkenttänä parkkipaikka töihin tullessa”, Tarja
ovat silmäklinikka, hammaslääkärit, helähtää nauramaan.
hammaslääketieteen opiskelijat, osasOikean tiedon saaminen on muuttuto 21 ja päiväyksikkö, PKS:n leikkaus- vassa toimintaympäristössä vaikeaa,
yksikkö sekä silmien ja hammas- ja vaikka parempaan suuntaan on menty.
suusairauksien tutkijat.
”Kun yrittää antaa jokaisen asialle aikaa, tiedonkulun ja tiedonkeruun pulMoninaisesti tehtäviä
mat harmittavat joskus.”
Klinikkasihteerin tehtävää voisi verrata johdon sihteerin tehtävänkent- Työparista apua
tään, koska yhteistyö ylilääkärin Operatiivisella tulosalueella jokaiselkanssa on tiivistä. Mutta se on muu- la klinikkasihteerillä on työpari, he
takin: Tarjan vastuulla on henkilöstö- sijaistavat toisiaan. Työparijärjestelhallinto, uusien työntekijöiden vas- mä on hyvä. Tarja haluaa myös kiittää
taanotto ja yleisiä juoksevia asioita kumppaneita, jotka helpottavat häloputtomasti.
nen työtään.
”Kaikki työ ja kaikki ammattiryhmät
”Telehuolto, atk ja RA-piste toimivat
ovat minulle tärkeitä. Työskentely
loistavasti ja lähetit ovat aivan ihaserikoistuvien kanssa on haasteellista tuttavia. Olen saanut tutustua näissä
ja antoisaa. Kun erikoistuva astuu si- toimipisteissä oleviin ihmisiin, ja tiesään ovesta, hän on jännittynyt, ehkä dän, että asiat hoituvat heidän kautpeloissaankin. Minun tehtäväni on taan. He ansaitsevat kiitoksen.”
ensimmäisistä sekunneista alkaen
Työnkuva ja tehtävät ovat muuttuluoda hänelle turvallinen ilmapiiri, neet viime vuosina. Tulevaisuutta
johon hän kokee olevansa tervetullut.” Tarja ei pohdi. ”Minulla on tarpeeksi
Tarjasta on tullut silmäklinikan tässä päivässä. Tulevaisuus tulee riitäitihahmo, erikoistuville hän on vain tävän nopeasti vastaan.”
”Äiti.” Tarjan käsien läpi on kulkenut
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OYS:n uudisrakentaminen alkaa A-rakennuksesta. B-tornia aletaan rakentaa sen rinnalle.

Helikopterikentän
välitön läheisyys

B
A
Päivystys-, leikkaus-,
teho- ja vuodeosastot
lähekkäin
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Katettu ambulanssihalli

TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVAT TIINA MÄKI, PEKKA HUOVINEN JA TIERNA-RYHMÄ

Toiminnallisesti
eheäksi
Uuden sairaalan perustusten valu alkaa pian.
A-rakennus ja se rinnalla myöhemmin kohoava
B-torni yhtenäistävät toimintaa ja luovat
paremmat työskentelymahdollisuudet.

V

anha sairaala on labyrintti, jos- hoidettavaksi. Helikopterikuljetusten
sa on noin 30 kilometriä käytä- potilassiirrot jäävät pois, kun kopteri
viä. Toiminnallisen suunnittelun pro- laskeutuu sairaalan katolle: B-talon
jektipäällikön Tuomas Holman mu- katolle tulee hissiyhteys eri osastoille.
kaan tämä lähtökohta kuvaa uuden
sairaalan tavoitteita hyvin.
Tehokkuutta
”Nykyisillä käytävillä tepastelee po- Maanalaisessa T-kerroksessa, apteetilaita, hoitohenkilöstöä ja huollon kin puhdastiloissa antibioottien ja
ammattilaisia. Jokaiselle askeleelle unit dose -annosten keskitetty tuotulee hintaa. Askelten vähentämisellä tanto säästää hoitajatyötä osastoilta.
tuottavuus nousee, kun hajasijoitetut ”Tämä on vallankumouksellinen uuprosessit kootaan toiminnallisiksi ja distus. Kaikki lääkeannokset pakatilallisiksi kokonaisuuksiksi.”
taan robottiavusteisesti, identifioiTuomas Holma esittelee A-raken- daan selkeästi ja lähetetään putkiposnukseen suunniteltuja merkittäviä tilla oikeaan yksikköön. Näin pystytoiminnan muutoksia.
tään välttämään lääkehoidon riskejä. ” Putkipostissa kulkevat tulevaisuuSelkeys reitteihin
dessa vain lääkkeet, verinäytteet ja
Tuloreitit sairaalaan ovat asiakkai- -valmisteet. Tukipalvelut ovat hissien
den, saattajien ja henkilöstön kan- lähellä järkevän toiminnan helpottanalta selkeitä. Maanalaisessa T-ker- miseksi.
roksessa on 1 500 pysäköintipaikkaa.
0-kerroksen lasten avosairaalan
Asiakkaat ja vierailijat ohjataan his- suunnittelussa on kiinnitetty huomisien kautta synnytykseen, päivystyk- ota muun muassa hoitojaksojen kesseen tai vuodeosastoille. Sisäänkäyn- ton lyhentämiseen. ”Lastenosaston
tien määrä pienenee nykyisestä huo- ja -poliklinikan henkilöstön yhdesmattavasti.
sä suunnittelijoiden kanssa kehittäLeikkaus-, teho- ja vuodeosastojen mä avosairaalan malli on käyttäjäläheisyys mahdollistuu tehokkaan lähtöisen suunnittelun paras esihissijärjestelmän ansiosta. Kaikissa merkki tällä hetkellä.”
Henkilöstön ruokalaan tulee monitulevissa torneissa hissit sijoittuvat
talojen keskelle. Asiakas-, logistiikka- käyttöisyyttä tilanjakajien avulla, ja
ja henkilöstöliikenne erotetaan toisis- näin saadaan kokoustilaa käyttöön
taan.
silloin, kun ruokalatoimintaa ei ole.
”Se on turvallisuutta, sairaalainfektioiden torjuntaa sekä tehokkaampaa Läheisyyttä
toimintaa, kun jatkossa lääkärit me- Ensimmäisessä kerroksessa infektionevät monisairaan potilaan luokse osaston henkilökunta toimii yhdessä
lasten päivystyksen henkilöstön kanseikä päinvastoin.”
Ambulanssihallin kautta potilaat sa. ”Kun infektioaaltoja tulee, virussiirretään lyhyenä sisäisenä siirtona pilvi ei enää kierrä sairaalakuljetusJatkuu seuraavalla aukeamalla
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ten mukana, kun eristettävät potilaat
saadaan nopeasti infektiohuoneisiin. ”
Toinen kerros on sekä A- että B-rakennuksessa teho-osastojen aluetta:
vastasyntyneiden, lasten, nuorten ja
aikuisten teho-osasto- ja tehovalvontatasoinen toiminta ovat lähekkäin.
Keskitetty tehotoiminta on leikkaussalien alapuolella. Neljän potilaan
tehosoluissa työntekijät voivat valvoa potilaita tiiviinä tiiminä. Tilat
ovat käyttöjoustavat, jolloin toimintaa voidaan täydentää eri tavalla potilasvolyymin mukaan.
Kolmannessa kerroksessa on synnytysosasto ja leikkaussaleja, joita
tulee myös B-talossa samaan tasoon.
Yhdistetyllä heräämöalueella vältytään heräämöpaikkojen etsinnältä.
Neljäs kerros on ilmanvaihtotekniikan tilaa. Konehuoneita on A- ja
B-rakennuksessa aikanaan yhteensä
hehtaarin verran. Näin järjestetään
erityinen ilmanvaihto kahteen alempana ja yhteen ylempänä olevaan
kerrokseen.
”Toimisto- ja opetus- ja kokoustilojen käyttömuodot ja -tarpeet analysoidaan systemaattisesti. Näin
saadaan selville, mikä on vaikkapa
hiljaisten tilojen tarve ja miten tilojen käyttöä voidaan porrastaa.”

Joustavia soluja

A-tornissa ylimmät kerrokset (5.-10.)
ovat vuodeosastoja. Viidennestä kerroksesta alkaen rakennus nousee
H-kirjaimen sakaroiden muotoisesti. Yhden hengen potilashuoneita
on kussakin kerroksessa noin 40.
Muuntojoustavat tilat voivat toimia
vuodeosastona, poliklinikkatyössä
tai toimistona.
Osastoille tulee 10 huoneen soluja
ja kustakin solusta yksi toimintayksikkö. ”Resurssien hallinnan ja toiminnanohjauksen on uudistuttava
ennen kuin muutetaan uusiin tiloihin, jotta toimintaa voidaan ohjata
asiakastarpeita vastaavaksi.”
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Johtaminen ei
tue toimintaa
Tuomas Holma sanoo sitoutuneensa täysin
siihen, että tulevaisuudessa OYS on maailman
älykkäin sairaala. Hänen mielestään myös työntekijät ovat sitoutuneita, mutta sairaalan nykyisyydessä on vaikea ymmärtää, miten tämä tavoite voitaisiin saavuttaa.
”Me rämmimme järjettömissä työpaineissa,
uupumisten ja sairaslomien kierteessä. Tämän
päälle tulee se, että osaajia lähtee muualle. Tilanne johtuu epätyydyttävistä työoloista ja johtamisesta: ihmiset kokevat joutuneensa tehtäviin, joista eivät koe selviytyvänsä”, Holma sanoo.
Ongelmat on tunnistettu, mutta raskas organisaatio ei ole pystynyt tekemään korjauksia riittävän pontevasti. Johtamisen järjestelmä vaatii
uudistusta.
”Tilanne ei ole lähiesimiesten syy. He toimivat
siiloissa, joihin heidät on asetettu ja lokeroissa,
joille on ehdot annettu. Asioita optimoidaan
useassa johtorakenteessa. Silloin valitettavasti
käy niin, että johto ei tiedä, mitä kentällä tapahtuu eikä kenttä tiedä, mitä johdossa tapahtuu.”
Holman mukaan älykkyys ei synny teknologiasta, vaan järkevästä toiminnasta ja keskittymisestä oikeisiin asioihin. ”Nyt olisi erittäin tärkeää
huolehtia täällä työskentelevistä, sillä vene
vuotaa jo pahasti ja osaajia kaikkoaa muualle.”

Uudisrakentamisen
tavoiteaikataulu
A-rakennuksen perustusten teko
alkaa huhti-toukokuun vaihteessa
Rungon asennustyöt: porrastornien
ja paikalleen valettavien seinien
valu alkaa touko-kesäkuussa
B-talon osalta tavoiteaikataulu on,
että maanrakennustöihin päästään
syksyn aikana
K5-pohjoispää ja K4-parvekkeet
puretaan kesän aikana
Keittiön ja ravintolan väistötilat
valmistuvat lokakuussa. Marraskuussa alkaa Kotkan ja keittiön purku
Sairaalan ja lastenpuolen jakava tie muuttuu kaksisuuntaiseksi ja bussiliikenne
siirtyy rampeilta tien syksyn aikana

12 arkkitehdin
työpanoksella

Sairaalasuunnittelussa alusta lähtien
mukana ollut Teuvo Tuorila kiittää henkilöstöä aktiivisesta työstä, jonka pohjalle
tulevaisuuden työtilat rakentuvat.
OYS 2030 -uudistamisohjelmassa
yhden rakennuksen suunnitteluun
käytetään 12 henkilötyöpanosta. Tällä hetkellä alimpien kerrosten suunnitteluun osallistuu keskimäärin
kaksi suunnittelijaa, mutta työpanos
muuttuu samalla, kun tornin kiinteistä rakenteista siirrytään yksityiskohtaisempaan suunnitteluun.
Teuvo Tuorila UKI Arkkitehdeistä
on yksi ammattilaisista. UKI Arkkitehtien lisäksi mukana on Arkkitehtitoimistot Lukkaroinen Oy:n ja Tähti-Set
Oy. Tuorilalla on vankka kokemus
sairaalarakentamisesta, ennen OYS
2030 -kohteeseen tuloaan hän suunnitteli TAYS:aa.

”Allianssin työskentelymalli oli minulle uusi asia. Vaikka työ sinänsä
on samaa, toimintatavat ovat erilaiset. Täällä saa olla käyttäjien kanssa enemmän tekemisissä. On palkitsevaa,
kun yhdessä käyttäjien kanssa löydetään uusia ratkaisuja asiakaslähtöisyyteen ja hoitotyöhön.
Arkkitehdit ovat mukana työpajoissa aina kun mahdollista. Useiden
OYS:n ammattilaisten kasvot ovat
tulleet reilun kolmen vuoden aikana
tutuksi toiminnallisen suunnittelun,
toimintojen sijoittelun ja mallinnuksen työpajoissa.
”Kun tiedän, että suunnitteluprosessi on henkilöstölle rankkaa hoitotyön

Arkkitehti Teuvo Tuorila on ollut mukana
sairaalasuunnittelussa vuodesta 2015.
ohessa, ei voi sanoa kuin että hienosti
he ovat jaksaneet ja sitoutuneet. Heidän asiantuntemuksensa on meille
erittäin tärkeää ja helpottaa suunnittelua huomattavasti.”
Tuorilalla on Sari Isola-Mäläskän
ja Jenni Raitoharjun kanssa vastuu
tila- ja arkkitehtisuunnittelusta. Hän
on ollut tiiviisti mukana A-rakennuksen 1.-2. kerroksen suunnittelussa ja
B-rakennuksessa päivystyksen osalta.
Jatkuu seuraavalla aukeamalla
Pohjanpiiri 2/2019 |
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Osaamiskeskus
käyttöön loppuvuodesta
Kehitysvammahuollon vaativien erityispalvelujen
osaamiskeskuksen työmaalla on siirrytty sisävalmistusvaiheeseen. Rakennus otetaan käyttöön loppuvuodesta.
Kehitysvammahuollon palvelutoiminta siirtyy Tahkokankaalta yhteen
rakennukseen Peltolaan vuoden lopussa. Uudet tilat toteuttavat tulevaisuuden sairaalan strategisia tavoitteita ja luovat entistä paremmat edellytykset toteuttaa kehitysvammahuollossa tehtyä isoa toiminnan muutosta.
Lähes 88 prosenttia osaamiskeskuksen vammaispalvelujen asiakkaista
on avopalvelun asiakkaita. Vaativia
erityispalveluja viedään yhä enemmän asiakkaan omaan lähiympäristöön. Näin tuetaan paremmin asiakkaan ja hänen läheistensä arkea.
Uudessa osaamiskeskuksessa ympärivuorokautiseen laitoskuntoutukseen on 30 asiakaspaikkaa.

Toiminta edellä

Kaiken suunnittelun lähtökohtana
ovat olleet asiakkaiden tarpeet. Laitoskuntoutuksen tilat mallintavat normaalia arkea, jotta kuntoutujalla on

mahdollisuus harjoitella arkielämän
taitoja.
Tilat turvaavat asiakkaan yksityisyyttä, omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä vahvistavat perheiden ja läheisten osallisuutta. ”Läheiset
voivat olla mukana kuntoutuksessa
ja yöpyä niin halutessaan”, toteaa
projektipäällikkö Tuula Luoma.
Tilat ovat käyttöjoustavia, vakioituja ja esteettömiä. Niissä on huomioitu vaativan asiakastyön tarpeet,
moniammatillinen toiminta ja tuottavuuden vaatimukset. Asiakkaat tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista,
mutta asiakashuoneet soveltuvat erilaisten asiakkaiden tarpeisiin ja oikeuksiin.
Rakennuksen koko on 4 200 neliömetriä, ja sinne siirtyy noin 120 työntekijää. Siirtyminen yhteen rakennukseen on suuri muutos Tahkokankaan
hajautettuun toimintaan nähden.
”Tilojen käyttöjoustavuus on ollut

suunnittelun lähtökohtana. Henkilökunnan omat tilat sijoittuvat monitilatoimistoon. Yhteisiä asiakas- ja
vastaanottotiloja käytetään joustavasti vastaanottoon, tutkimuksiin,
ohjaukseen, harrastetoimintaan tai
kokouksiin”, Luoma kertoo.
Asiakkaiden, omaisten ja läheisten sekä henkilökunnan turvallisuuteen ja viihtyvyyteen on kiinnitetty
erityistä huomioita rakentamisessa
ja teknisissä ratkaisuissa. Esteettömyyttä on myös pyritty huomioimaan
eri vammaisryhmien näkökulmasta
muun muassa värien käytössä, opastesuunnittelussa, valosuunnittelussa
jne.

Kehitysvammahuollolle tulee 30
laitoskuntoutuspaikkaa. Projektipäällikkö Tuula Luoma ja tuotantoinsinööri Jarkko Karvonen YIT:ltä
tarkastelevat kehitysvammahuollolle valmistuvia tiloja.

Paljon vartijana
Päävalvoja Arto Ollikainen vastaa
rakentamisen valvonnan suunnittelusta,
organisoinnista ja koordinoimisesta.
Päävalvojan tehtäväkenttä on moninainen. Se kattaa uuden sairaalan
rakentamisen valvonnan kokonaisuuden, mutta myös pienempien projektien kuten kehitysvammahuollon ja
pysäköintitalojen valvonnan. Arto
Ollikainen on yhteistyökumppani
käyttäjistä suunnittelijoihin, urakoitsijoista allianssin joukkoon ja tekniikan palveluihin sekä viranomaisiin.
”Vastuu valvonnan suunnittelusta ja
järjestelyistä sekä laadunvarmistuksen toteutuminen sairaalarakentamisessa kuuluu minulle. Ohjaan myös
eri talotekniikan ja rakennusvalvojien
työskentelyä”, Ollikainen kertoo.
Tällä hetkellä valvojia on töissä
uuden sairaalan, väistökeittiön, kehitysvammahuollon ja Rauhaparkin eri
vaiheissa toistakymmentä. ”He tekevät työmailla käytännön työtä ja vas-

taavat asioiden sujumisesta minulle.”
Ollikainen kuvaa itseään asioiden
välittäjäksi kaikkien suuntaan. ”Työ
on ihmisten kanssa tekemistä. Hyvin
saan tietoa ja koko ajan opin uutta”,
kertoo kolme vuotta OYS:ssa työskennellyt rakennusmestari. Aiemmin hän
työskenteli Pöyryllä teollisuuslaitosrakentamisen valvonnassa.
Laadun varmistaminen tarkoittaa
muun muassa kosteuden- ja puhtaudenhallintaa uudis- ja väistörakentamisessa. Työmaiden turvallisuusasiat
ovat myös isossa roolissa ja vaativat
laajaa yhteistyötä.
”Yhteistoiminnallisten urakkamuotojen ansiosta työmaiden asiat sovitaan yhdessä suunnittelijoiden ja
urakoitsijoiden kanssa niin, että työn
jälki on laadukasta jokaisessa työmaan vaiheessa.”

Arto Ollikainen vastaa
rakentamisen valvonnasta.

Ollikaisen asemapaikka on OYS
2030 -ohjelmatoimisto. Toimiston koneistossa hän on tärkeä osa muiden
joukossa. ”Teemme paljon ristikkäistä
työtä. Jokainen tukee toistaan, vaikka
jokaisella onkin oma lokero vastattavanaan. ”

Sairaalatyön ehdoilla

Ollikainen sanoo, että työmailla tehdään töitä suurella sydämellä. ”Jokainen tekee töitä sen eteen, että toiminta
olisi mahdollisimman häiriötöntä.”
Päävalvoja toivoo henkilöstöltä
kärsivällisyyttä, koska haittoja ei voida täysin estää. ”Oli sitten kyse työmaan äänistä, pölystä tai parkkipaikoista, kaiken tähtäimessä on kuitenkin käyttäjien ja asiakkaiden etu.”
Tulevaisuuden sairaalan uusi toteutussuunnitelma vähentää huomattavasti häiriöitä. ”Emme ole ihan niin
kiinni toimivan sairaalan seinissä
kuin aiemmassa suunnitelmassa. Toki alkava työmaa on lähellä leikkaussaleja ja niiden toiminnan turvaamista
meidän on mietittävä jatkossakin.”
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Työtä, elinvoimaa
ja terveyshyötyjä
OYS:n Tulevaisuuden sairaalan
Master Planin päivityksessä kehitettiin etenemistapaa, jossa rakennustyöt
ja suunnittelu voivat edetä rinnakkain,
vaikka toiminnallista suunnittelua
vielä jatketaan ja sairaalan toimintoja kehitetään yhdessä moniammatillisissa työryhmissä henkilökunnan
kanssa.
Tämä modulaarinen sairaala on toteutettavissa kustannustehokkaasti
ja se on myös erittäin muuntojoustava.
Tämä on tärkeää, kun tulevaisuudessa
varmasti joudutaan muokkaamaan
tiloja hoito- ja lääketieteen kehittyessä
ja menetelmien muuttuessa.
Lämmin kiitos Oulun kaupungin
viranhaltijoille ja päätöksentekijöille
sairaalan Master Planin totaalisen
päivityksen jälkeen tarvittavien kaavamuutosten nopeasta (vajaassa 4
kuukaudessa) ja joustavasta käsittelystä. Uusi kaava mahdollistaa sairaalan tulevaisuuden muuttuvat tarpeet
toimintaympäristön muuttuessa.
Olen ollut alusta eli vuodesta 2013
saakka mukana sairaalahankkeen
suunnittelussa, edistämisessä ja
päätöksenteossa. Haluan pohtia yliopistollisen sairaalan roolia laajemmin, sillä sairaanhoito on vain yksi
yliopistosairaalan tehtävistä.

OYS:lla on suuri aluepoliittinen
merkitys. Ymmärrämme yliopistosairaalan lähinnä palveluna ja elinkeinopoliittisessa keskustelussa
turhan usein vain kulueränä ja julkisen talouden kuormittajana, vaikka
sairaala on yleensä sijaintipaikkakuntansa suurimpia työnantajia ja tärkeä
elinvoimatekijä. Esimerkiksi OYS on
luonut seudulle yli 6000 työpaikkaa
ja toimii usean alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskuksena.
Sairaalan myötä meille on syntynyt
esimerkiksi maailman huippua oleva
terveysteknologian innovaatiokeskus
Ouluun Kontinkankaalle.
OYS:n rakennusvaiheessa tarvitaan
työvoimaa ja monenlaista osaamista.
Urakoitsijat arvioivat, että A- ja B-tornirakennusten rakentamiseen tarvi
taan noin 1 000 henkilötyövuotta. Lisäksi välillisiä työvoimavaikutuksia
noin 500 henkilötyövuotta. Suunnitteluun ja rakennuttamiseen tarvitaan noin 150 henkilötyövuotta, eli
yhteensä noin 1600–1700 henkilötyövuotta. Tasaisesti rakennusvuosille jaettuna tämä on noin 400–500
työpanosta per vuosi.
Lisäksi on alkamassa 800-paikkaisen Rauhaparkin pysäköintitalon
rakentaminen. Se valmistuu vuoden
2019 loppuun mennessä.

Suunnittelupöydällä on sädehoitoyksikön ja sädehoitobunkkerien
suunnittelu, joka on tavoitteena
saada niin pitkälle, että rakentajien
hankinta voitaisiin kilpailuttaa vielä
ennen kesää. Lisäksi suunnitellaan
OYS:n keskialueen ja rampin purkua
ja liikenne- sekä pysäköintijärjestelyjä
vuosille 2020–23.
Rakenteilla on Kehitysvammahuollon osaamiskeskus, jonka pitäisi olla
käyttöönotettavissa tämän vuoden
2019 loppupuolella.
Tulevaisuuden sairaalan vaiheen
kaksi konseptisuunnittelu on käynnissä ja se valmistuu tämän vuoden
loppupuolella, jotta sitä päästään käsittelemään hallituksessa ja valtuustossa 2019.
Meillä on järkevä ja kustannustehokas malli OYS 2027 -hankkeessa
etenemiselle. Ensimmäisen rakentamisvaiheen keskeinen tavoite on
turvata myös sairaalan kriittiset ydintoiminnot, kuten yhteispäivystyksen,
tehohoidon ja leikkausten jatkuvuus.
Tärkeintä on kuitenkin nopeutettu
eteneminen: henkilöstölle ja potilaille on saatava mahdollisimman pian
terveet ja turvalliset tilat.
Hyvinvointia ovat terveet päivät,
mutta myös hoitopäivät.

Antti Huttu-Hiltunen
hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
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TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVAT TIINA MÄKI

Kehittäen
laadukasta
ensihoitoa
Ensihoitoa kehitetään vastaamaan vaatimuksiin, joita
väestön ikääntyminen ja lisääntyvät tehtävät tuovat.
Viimeksi on satsattu potilaan hengitysvajauksen
hoitoon sekä vierianalytiikkaan.

Paineluelvytyslaite on osa elvytetyn
potilaan hoitoa. Se mahdollistaa
esimerkiksi alilämpöisen potilaan
paineluelvytyksen kuljetuksen aikana.
Työssä ensihoitaja Anni-Riikka Rasmus.
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PSHP:n ensihoidossa on saatu
lupaavia tuloksia non-invasiivisesta eli NIV-hengityskonehoidosta.
Kun se aloitetaan heti ensihoidossa,
hengitys sujuu helpommin ja potilaat
voivat paremmin päivystykseen tullessaan.
Hengitysvaikeus on tavallisimpia
ensihoidon hälytyskoodeja, ja sen
taustalla voi olla esimerkiksi astma,
keuhkoahtaumatauti tai sydämen
vajaatoiminta.
Apulaisylilääkäri Lasse Raatiniemi
PPSHP:n ensihoitokeskuksesta sanoo,
että potilaan kliininen tilanne paranee eli hengityksen taajuus laskee ja
vointi kohenee NIV-hoidossa varsin
nopeasti.
”On viitteitä siitä, että tämä lyhentää
potilaan koko hoitoaikaa, mutta tutkimusta asiasta tarvitaan”, Raatiniemi
korostaa.
NIV-hengityskonehoidossa tietokone ohjaa hengityksen tahdistusta.
Tätä hoitoa antavia Oxylog-laitteita on
hankittu 13 yksikköön PPSHP:n ensihoidon vastuualueella ja yksiköiden
henkilökuntaa on koulutettu käyttämään laitteistoja.
Ensihoitopäällikkö Ari Ehrola
Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta
sanoo, että NIV-hengityskonehoidon aloittamiseen kynnys on melko
matala, kun tietyt indikaatiot täyttyvät.
Ensihoitaja voi aloittaa sen tajuissaan
olevalle potilaalle, jolla on hengitysongelmia. Hoidon edetessä konsultoidaan päivystävää ensihoitolääkäriä.
”NIV tukee potilaan ja potilaan luonnollista hengitystä paremmin kuin
perinteinen CPAP-hoito, jolloin potilaan on helpompi hengittää. Kummas-

Vierianalytiikka tekee tuloaan ensihoitoon.
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sakin on kasvoille asetettava maski,
mutta NIV on potilaalle lempeämpi
kuin CPAP, joka työntää happea
kasvoille ylipaineella.”
Myös muualla Suomessa, muun
muassa Lapissa NIV-hoitoa annetaan
tietyissä vaativan ensihoidon yksiköissä. PPSHP:n alueella laitteistot
hankittiin ja käyttökoulutus annettiin
viime vuonna.

Vierianalytiikkaa avuksi

NIV-hoidon aloittaminen on osa laatutyötä, jolla kehitetään PPSHP:n alueen
ensihoitoa. Toinen esimerkki laatutyön painopisteistä ovat potilaat, joita
ei kuljeteta. Tämä potilasryhmä on iso:
PPSHP:n ensihoitopalvelun alueella
on vuosittain noin 72 000 tehtävää, ja
näistä noin 36 prosentissa potilasta ei
lopulta kuljeteta vaikkapa sen takia,
että oireet ovat ohimeneviä.

Tehtäviä on
vuosittain noin
72 000, ja näistä
noin 36 prosentissa
potilasta ei lopulta
kuljeteta.
Kuljettamatta jäävien potilaiden tyypillisiä avun hälyttämisen
syitä olivat muun muassa rintakipu,
mahakipu tai moninaiset oireet. Nyt
potilailta määritetään verikokeella
troponiinipitoisuus, jolloin sydäninfarkti voidaan sulkea pois, jos oireiden

alusta on kulunut riittävän pitkään.
”Ensihoidon on tärkeää tunnistaa, kuka potilaista tarvitsee kuljetuksen kiireiseen hoitoon ja kuka ei.
Haluamme parantaa turvallisuutta
niissä tehtävissä, joissa kuljetukseen
ei päädytä. Siihen isoon potilasmäärään tarvitaan tarkkuutta”, Lasse
Raatiniemi sanoo.
Verikokeen halutaan tukevan sen
ratkaisun tekemistä, tarvitseeko potilas kuljetusta yliopistosairaalaan
vai esimerkiksi lähipäivystykseen.
Ensihoitajan ottaman kokeen tulos
saadaan viidessä minuutissa.
Lasse Raatiniemi sanoo, että troponiinin määritys ei ole läheskään
täydellinen menetelmä, vaan vasta
alkua.
”Mittauksella haetaan kokemusta
siitä, miten vierianalytiikka ylipäätään soveltuu ensihoitoon. Jos määritys ehkäisee yhdenkin virhearvioinnin
potilaan hoidontarpeesta, niin testi
on täyttänyt paikkansa”, Raatiniemi
sanoo.
Ensihoitopäällikkö Ari Ehrola sanoo,
että jos potilaalla on selvä sydäntapahtuma, kuljetusta ei viivytetä verikokeella. Koe otetaan varmuuden
vuoksi niiltä potilailta, joiden ei arvioida tarvitsevan kiireellistä hoitoa.
Yleensä testin tulos on negatiivinen.
Testauksen on koettu olevan hyödyllinen, kun matka sairaalaan on pitkä.

Erikoisalat mukana

Kehitystyötä ensihoidossa tehdään
laajasti. Lasse Raatiniemi kertoo, että
yhteistyötä on tiivistetty lääketieteen erikoisalojen kanssa ja jokaiselle
potilasryhmälle on omat tavoitteet.
Esimerkiksi lastentautien, neurologian ja synnytysten hoitopolkuja on
käyty läpi ja tutkimus tukee laatutyötä.
Myös henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti.
”Nyt ortopedian puolelta on toivottu,
että avomurtumapotilaiden antibioottihoito voitaisiin aloittaa jo ensihoidossa. Tällaista kaivataan lisää, se vie
potilaan hoitoketjua eteenpäin.”
Hypotermian ehkäisy kuuluu ensihoitotyön painopisteisiin. Lasse Raatiniemi haluaa PPSHP:n ensihoidon
tässä edelläkävijäksi.
”Esimerkiksi ambulansseihin on
hankittu hypotermiapusseja ja jopa
pipot, jokaisella vakavasti vammautuneella pitäisi olla pipo päässä sairaalaan tuotaessa.”

Monta erilaista
tehtävää
Ensihoito on muutakin kuin sairaankuljetusta: yhä isompi osa sen tehtävistä on arvioida potilaan hoidon
tarvetta.
Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila
PPSHP:n ensihoitokeskuksesta sanoo,
että erilaiset sosiaaliset ongelmat ja
päihteet työllistävät yksiköitä, lisäksi hälytyksiä tulee yksin asuvilta vanhuksilta, joilla ei ole kotonaan riittävää tukea. Ensihoito hoitaa perusterveydenhuollon päivystystä kunnissa, jossa ei ole ympärivuorokautista
päivystystä.
”Yksiköt ovat jo nyt ylikuormitettuja, ja tehtävämäärät kasvavat joka
vuosi. Olemme miettineet, voidaanko

Ensihoito on tiimityötä. Kuvassa oikealta apulaisylilääkäri Lasse Raatikainen, ensihoitaja Anni-Riikka
Rasmus, ensihoitopäällikkö Ari Ehrola, ensihoitoesimies Mikko Vuoti ja ensihoitopäällikkö Iiro Anttila.

osa potilaista hoitaa jotenkin muuten
kuin lähettämällä paikalle ensihoitoyksikkö; esimerkiksi kotisairaanhoitoa ja palveluasumista kehittämällä.”
Pohjois-Pohjanmaalla pitkät välimatkat, harva asutus ja ikääntyvä väestö tekevät ensihoidon työkentästä
vaativan.
”Vaikeita hätätilanteita tulee syrjäseudulla harvoin, mutta silloin kun
tulee, henkilökunnan tulee osata paljon, koska potilaan kanssa ollaan jopa tunteja matkalla”, toteaa Lasse Raatiniemi.
Iiro Anttila nostaa yhdeksi esimerkiksi Koillismaan: miten siellä taataan
valmius sillä aikaa, kun sairaankulje-

tusyksikkö on tuomassa potilasta
Ouluun?
Ensihoitopalvelu on kriisiorganisaatio, jonka tulee huolehtia riittävästä valmiudesta sekä normaaliaikana
että suuronnettomuuden sattuessa.
Oulussa ja Ylivieskassa on käytössä
suuronnettomuuskontit, joissa on valoa, lämpöä sekä hoitovälineitä useammalle potilaalle. Lisäksi on telttoja,
joissa voidaan hoitaa useita vakavasti
loukkaantuneita.
”Suuronnettomuus- ja monipotilasharjoituksia on sairaanhoitopiirin alueella joka vuosi”, Iiro Anttila sanoo.

Ensihoidon laatutyötä
Laatu- ja potilasturvallisuusryhmä on toiminut PPSHP:n
ensihoidossa vuodesta 2016.
Mukana ovat ensihoitokeskuksen lisäksi alueen pelastuslaitokset sekä Oulun seudun
yhteispäivystys.
Osa laatutyötä on sydänpysähdyspotilaiden elvytysrekisteri,
joka on otettu käyttöön 2017.

Sairaalan ulkopuolella
tapahtuneet elvytykset
rekisteröidään, jolloin
saadaan tietoa sydänpysähdyspotilaiden ensihoidosta ja selviytymisestä.
HaiPro-vaaratapahtumien
raportointi on otettu
käyttöön 2016.

Ensihoidossa toimivat OuluKoillismaan pelastuslaitos,
Jokilaaksojen pelastuslaitos
sekä PPSHP:n ensihoitokeskuksen kenttjohto- ja
lääkäriyksiköt.
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TEKSTI HANNELE LAMUSUO

Kiinteistöjen
myynti korjasi
tulosta

Sairaanhoitopiirin ylijäämäinen tulos ei anna aihetta riemuun.
Viime vuonna useat tavoitteet jäivät toteutumatta ja varsinainen toiminta lipui tappiolle. Tilinpäätöksen 2018 kysynnän
kasvulukujen taustalla näkyy, ettei tuottavuus ole kohonnut.

T

ilinpäätöksen 2018 ylijäämä,
9,4 miljoonaa euroa, syntyi Medikiinteistöjen myynnistä. 18,5 miljoonan euron myyntivoitolla katettiin taseessa ollut 5,5 miljoonan euron alijäämä pois. Osa käytettiin palvelutuotannon rahoittamiseen, sillä varsinainen toiminta jäi 10 miljoonaa euroa
miinukselle.
Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka
Luoma ja talousjohtaja Jarkko
Raatikainen toteavat, ettei viime
vuoden tilinpäätökseen voi olla kaikin osin tyytyväinen. ”Satunnaiserä
pelasti meidät tällä kertaa. Jatkossa
meidän on pystyttävä erottamaan tilinpäätöksestä toiseen se, milloin
kustannusten kasvu johtuu kysynnän
kasvusta ja milloin ei-toivotusta tuottavuuden heikkenemisestä”, Ilkka
Luoma sanoo.
Palvelujen kysyntä kasvoi viime
vuonna 4,5 prosenttia. Kustannukset
yhtä hoidettua potilasta kohti nousivat 2,7 prosenttia. ”Työpanosta oli
enemmän käytössä, mutta lisäkäsiä
ei kentällä ollutkaan samassa suhteessa työpanosten kasvuun verrattaessa, sillä iso osa kasvaneesta työpanoksesta meni lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.”
Viime vuonna sairaanhoitopiirissä jouduttiin tekemään lisätalousarvio, koska menot nousivat arvioitua enemmän. ”Ehkä meillä oli vähän
alimitoitettu budjetti, mutta silti joissakin kululajeissa tuli selvää ylitystä
ja toimintaa oli arvioitava uudelleen”,
Luoma toteaa.
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Vaikka Pohjois-Pohjanmaa on väestörakenteeltaan nuorekas ja asukasmäärältään kasvava maakunta, sen
väestö vanhenee nopeasti. Ikärakenteen muutoksen myötä vaativien
hoitojen määrä kasvaa koko ajan,
samalla kun lääketieteessä yhä vaativammat ja kalliimmat hoidot ja lääkkeet yleistyvät.
Tämä tuo painetta erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Kasvupaineen
hillitsemiseksi on toimintatapoja
uudistettava sekä hoito- ja palveluketjuja kehitettävä yhdessä peruspalveluiden kanssa.

30 prosenttia
jäsenkuntien
kaikista asukkaista
käyttää erikoissairaanhoidon
palveluita.
Kysynnän kasvun takia tietyt organisaation osat sairaanhoitopiirissä
ovat jo erittäin haasteellisessa resurssitilanteessa. Sairauspoissaolojen
kasvu on myös huolestuttavaa. ”Se
liittyy haitalliseen kuormitukseen,
joka osittain liittyy jatkuvaan kysynnän kasvuun. Sairaalarakentamisen
valmistelu ja väistöt ovat myös heikentäneet tuottavuutta ja lisänneet kuormitusta”, Luoma ymmärtää.
Toimintaa ja taloutta on nyt tarkas-

teltava rinnakkain. ”Perustoiminta
on saatava terveemmälle pohjalla.
Meidän on pystyttävä tänä vuonna
entisestään kehittämään tiedolla
johtamista sekä toiminnan ja talouden yhteen liittämistä organisaatiomme johtamisessa.”
Tälle vuodelle laadittu talousarvio
tähtää enintään kahden prosentin
kasvuun tilinpäätökseen verrattuna.
Budjetti on tiukka, mutta realistinen.
Se on myös erittäin haasteellinen.
”Ilman tuottavuuden parantamiseen liittyviä konkreettisia toimintatapamuutoksia sekä toiminnan
uudistamista muun muassa sähköisten palveluiden kehittämisen ja peruspalveluihin integroituvien palveluiden muodossa talousarvioraami ei
tule pitämään”, Luoma sanoo.

Korjaaviin toimiin heti

Erikoissairaanhoito on monimutkainen maailma, jossa muutokset tapahtuvat pitkäjänteisellä työllä. Tuottavuusohjelmaa on alettava toteuttaa
heti, uudistamisohjelman käynnistämistä tai uusia seiniä ei auta odotella.
Myös strategia on uudistettava vastaamaan nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä.
Henkilöstölle on luotava selkeä
tilannekuva tulevasta. ”Jotta jaamme
yhteisen tilannekuvan ja jotta sitoutuminen tavoitteisiin olisi mahdollista.
Näin turvataan toiminta ja työpaikat
tulevaisuudessa”, Luoma korostaa.
”Jokaisella työntekijällä on oikeus
tietää, mitä häneltä odotetaan, mil-

Leikkaukset

11,3%

2,0%

Hoidossa olleiden
potilaiden määrä

1,9%

Avohoitokäynnit
erikoissairaanhoidossa

Palvelujen
kysyntä

4,5%

Sairauspoissaolot

4,9%

2,7%

Kustannukset/
hoidettu potilas

Lähetteet

4,6%

0,2%

Hoitopäivien
määrä

0,1%

Väestömäärä

laista suoritetta ja työpanosta häneltä edellytetään. Toiminnan johtamisen on uudistuttava niin, että tavoitteet ovat selvänä kaikilla työntekijöillä”, Jarkko Raatikainen jatkaa.
Korjaavia toimia ovat myös henkilöstöpolitiikan uudistaminen, yhteistyötä sote-peruspalveluihin kehittävä
integraatiohanke sekä uuden sairaalan rakentaminen tavalla, jossa ydintoimintaa häiritään aiemmin suunniteltua vähemmän ja luodaan näin
työhyvinvointia ja mahdollisuuksia
tuottavuuden kasvulle.

Keskitetty osaajayksikkö

Uudistuva henkilöstöpolitiikka tarkoittaa sitä, että vakanssipohjat päivitetään sairaalan toimintavolyymeja
ja tarpeita vastaaviksi. Samalla määräaikaisia pysyvään palvelutarpeeseen
vastaavia työntekijöitä vakinaistetaan
osaamispääoman varmistamiseksi.
Se tarkoittaa myös varahenkilöstöjärjestelmän uudistamista keskitetyksi
osaajayksiköksi. Lisäksi virkojen ja
toimien täyttölupamenettelyä kehi-

tetään.
”Tämän vuoden budjetin pohjalta
pyrimme vakinaistamaan määräaikaisia henkilöitä eli sitouttamaan osaajia tähän organisaatioon. Näin
saamme pysyvyyttä, josta tulee osaamista, jaksamista, työhyvinvointia ja
vähemmän sairauspoissaloja”, Luoma uskoo.
Samaan tähtää keskitetty osaajayksikkö. ”Kun ennakoituja poissaoloja korvaa sairaanhoitopiiriin vakituisessa työsuhteessa oleva eikä talon
ulkopuolinen keikkalainen, hänen tehollinen työpanoksensa on parempi,
kun hän tuntee jo organisaation.”
Keskitettyyn osaajayksikköön kootaan tiettyihin erikoisaloihin pohjaavat varahenkilöpoolit, jossa kunkin
poolin koko on suhteessa ydintoimintaan. Yksikön tehtävänä on priorisoida sijaisuuksia ja arvioida esimerkiksi vuodeosaston kuormitusta.
”Osaavasta henkilökunnasta alkaa
olla pula ja osaamisyksikön koolle
on rajat, jotka määräytyvät omistajakuntien taloudellisen aseman ja hen-

7,8%
11,1%
0,5%

Synnytysten
määrä
Perusterveydenhuoltokäyntien
määrä
Hoitojaksojen
määrä

Vertailut tehty vuoden
2017 toteutumaan.

349,2
Henkilöstömenot
(miljoonaa €)

6857
Henkilöstön
lukumäärä

6086
Virkoja ja toimia

96

Uusia vakansseja

Jatkuu seuraavalla aukeamalla
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kilöstön saatavuuden kautta. Siksi
osaajayksikkö arvioi, kuka sijaisia
eniten tarvitsee ja paikkaa puutteet”,
Luoma ja Raatikainen kertovat.
Uudistusta tehdään nykyisen resurssimäärän pohjalta, mutta uusiakin vakansseja voi tulla. ”Esimerkiksi
operatiivisella tulosalueella työntekijämäärää on arvioitava, koska kysynnän kasvu kohdistuu suurelta osin
sinne”, Luoma sanoo.

+3,0 %

Täyttöluvat tarkasteluun

Täyttölupamenettelyyn kaavaillaan
myös muutoksia. Kun henkilöstöpoistumia tulee eläköitymisen, irtisanoutumisen tai muun syyn takia, täyttölupia arvioidaan systemaattisesti
tarpeen pohjalta.
Täyttölupamenettely muuttuu yhtä
yksikköä laajemmaksi tarkasteluprosessiksi, jossa katsotaan, missä vakansseja tarvitaan vai tarvitaanko.
Kun poistuma tulee, on pohdittava,
millä osaamisprofiililla poistuma
täytetään ja säilyykö sama nimike tai
yksikkö.
”Vakansseja on voitava ohjata nykyistä enemmän sinne, missä toiminnan volyymit kasvavat. Korvamerkittyjä paikkoja ei voi enää olla”, Raatikainen muistuttaa.

+4,5 %

Toimintatuotot
644,5 miljoonaa €

Toimintakulut
623,6 miljoonaa €

+9,4

Ylijäämä
(miljoonaa €)

56%
22%

Henkilöstökulut 349,2 milj. €
Palvelujen ostot 136,7 milj. €

15%

Apteekki-, hoitotarvikkeet 92,2 milj. €

4%

Muut aineet ja tarvikkeet 24,1 milj. €

3%

Muut toimintakulut 21,5 milj. €

Menokasvun taustalla
PPSHP:n menojen 4,5 prosentin
kasvuun vaikuttaneista tekijöistä
suurin oli työpanoksen nousu. Työpanos kasvoi enemmän kuin hoidettujen
potilaiden määrä. ”Kuntalaskutus ei
ollut oikeassa suhteessa henkilömäärän kanssa, ja siihen vaikutti muun
muassa sairauspoissaolojen lisääntyminen”, Jarkko Raatikainen selventää.
Myös Raahen leikkaustoiminnan
siirto näkyy henkilöstökuluissa, aiemmin se sisältyi palveluostoihin.
PPSHP:n suurimmassa kuluerässä,
henkilöstömenoissa näkyy sairauspoissaolojen kasvu. Poissaolojen
osuus henkilöstön palvelujaksopäivistä oli 4,9 prosenttia. Vastaava luku
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vuonna 2017 luku oli 4,5. Sairaanhoitopiirin jokainen työntekijä oli viime
vuonna keskimäärin 17,2 kalenteripäivää sairauden takia poissa.
”Aineet ja tarvikkeet ovat potilasmäärään sidottuja ja niihin kului
116,2 miljoonaa euroa. Tätä kuluerää
voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, että esimerkiksi tekonivelleikkauksia ja sydämen läppävikojen
korjauksia tehtiin aiempaa enemmän.
Palvelujen ostoissa suurimmat erät
ovat laboratoriopalvelut, ensihoitopalvelut ja asiaintuntijapalvelut.
”Positiivinen yllätys oli alhainen
potilasvakuutusmaksu. Se vaihtelee
vuosittain valtavasti, koska vahinko-

jakin on erilaisia, emmekä pysty sitä
ennakoimaan.”
Operatiivisen, medisiinisen sekä
lasten ja nuorten tulosalueet tekivät
miinustuloksen. ”Yksi tekijä, joka tähän vaikuttaa, on se, ettei hinnantarkastuksia ole tehty moneen vuoteen
ennen kuin kuluvana vuonna.”
Psykiatria pysyi tulostavoitteissa.
Kehitysvammahuollon tulos parani,
kun pitkäaikaiset laitospaikat loppuivat. Oulaskankaan tulosta heikensi
tekonivelleikkausten väheneminen
ja osasto 83:n käyttöönotto. Sairaanhoidollisten palvelujen tulos oli alijäämäinen vanhan rakennuskannan
purkamiseen liittyvän poiston takia.

Strategia
ajan hermolle

TEKSTI PIRKKO KOIVU

PPSHP:n uusi strategia reagoi ympärillä tapahtuviin
isoihin muutoksiin. Tavoitteena on muun muassa
parempi hoidon saatavuus ja laatu.

J

o kuluvan vuoden lopulla PPSHP:n hallitus ja valtuusto saavat
käsiteltäväkseen uuden konsernistrategian, johon nojaten sairaanhoitopiiriä jatkossa johdetaan.
Aiempi strategia on noin kymmenen vuoden takaa, ja päivitys on tehty
vuonna 2016 siltä pohjalta, että sote
ja maakuntauudistus toteutuisivat.
Tämän jälkeen on moni asia muuttunut.
”Nyt uskomme, että sote toteutuu
jollakin tavalla, mutta sairaanhoitopiiri jatkaa toimintaansa nykymuodossaan pitkäänkin”, sanoo PPSHP:n
kehitysjohtaja Pasi Parkkila.
Sairaanhoitopiirin johtoryhmä,
tulosalueiden johtajat ja ylihoitajat
sekä luottamusmiehet valmistelevat
nyt konsernistrategian luonnosta. Iso
rooli on myös sairaanhoitopiirin hallituksella ja valtuustolla.
”Strategian tulee kuvastaa sitä tahtotilaa, joka hallituksella ja valtuustolla
on. On syytä kysyä, onko meidän omistajien eli kuntien näkemys toiminnasta sama kuin se oli kymmenen vuotta
sitten.”
Parkkilan mukaan uudessa strategiassa otetaan huomioon esimerkiksi
uuden sairaalan rakentaminen, digitaaliset ratkaisut ja tuottavuusohjelma.

HP:n alueellisen ja valtakunnallisen
painoarvon tulisi kasvaa.
Myös organisaation rakenne muuttuu. Kun tuleva sairaala rakennetaan
osaamiskeskusten pohjalle, voi olla
perusteltua järjestää sairaalan organisaatio samaan malliin.
”Nyt meillä on esimerkiksi medisiininen ja operatiivinen tulosalue. Jatkossa esimerkiksi neurologian osaamiskeskukseen kuuluisivat sekä neurokirurgia että muut neurologian alat.”
Muuttoliike ja väestön ikääntyminen heijastuvat erikoissairaanhoitoon. Kilpailu sekä potilaista että osaajista kiristyy.
”Olemme siirtyneet pois maailmasta,
jossa tietty väestö kuuluu meille hoidettavaksi ja meillä on automaattisesti olemassaolon oikeutus. Potilailla
on vapaus valita, joten meidän pitää
kilpailla laadulla.”
Strategia ei voi Luoman mielestä
nojata vain maakunnan ja sairaanhoitopiirin rajoihin. Erikoissairaanhoitoa hahmotetaan jo enemmän viiden
erityisvastuualueen mukaan kuin
sairaanhoitopiirien pohjalta. Lisäksi
on kehitetty erityisvastuualueiden
rajat ylittäviä palveluita esimerkiksi
syövän hoidossa, laboratoriotoiminnassa ja tietohallinnossa.

”Sairaanhoitopiirien välillä on virinnyt tarve syvempään yhteistyöhön,
esimerkkinä OYS:n erityisvastuualueen osuuskuntahanke.”

Täydentäviä ohjelmia

Konsernistrategiaa laaditaan varsin
tiukalla aikataululla tämän vuoden
aikana. Konkreettisia toimia varten
luodaan täydentävät ohjelmat henkilöstö- ja potilasasioihin sekä viestintään, turvallisuuteen, tietohallintoon,
uusille tulosalueille sekä tutkimukseen, kehitykseen ja opetukseen. Pasi
Parkkilan mukaan näiden ohjelmien
on määrä valmistua vuoden 2020
aikana.
Olennaista strategian toteutuksessa on henkilöstön sitouttaminen mukaan. Tätä palvelee muun muassa luottamusmiesten osallistuminen valmisteluun.
Ilkka Luoma näkee strategian johtamisfilosofiana. Organisaatio sitoutuu
toteuttamaan strategiaa, jos henkilökunta tuntee sen ja tietää, miksi asioita
tehdään eri tavalla.

Monia syitä muutokseen

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka
Luoma haluaa uuden strategian tavoitteisiin muun muassa paremman
hoidon saatavuuden ja laadun. PPS-
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Juha Korpelainen korostaa sairaanhoitopiirin
osaamispääoman eli ammattitaitoisten hoitajien,
lääkäreiden ja muun henkilökunnan merkitystä.
Yhtä tärkeä on tutkimuksen ja koulutuksen rooli.

Juha Korpelainen
PPSHP:n johtajaylilääkäri 18.3. alkaen
LL Oulun yliopistosta 1985,
neurologian erikoislääkäri 1992
Työkokemusta kunnista, kuntayhtymistä,
valtiolta ja yksityissektorilta
OYS:n palvelukseen 1997, neurologian
apulaisylilääkäri 1997-2005, hallintoylilääkäri 2005-2017 ja vt. johtajaylilääkäri 2017-

Integraatiota tarvitaan
TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI

PPSHP:n johtajaylilääkäriksi maaliskuussa
valittu Juha Korpelainen kaipaa kuntia
mukaan terveydenhuoltoa yhtenäistämään.

U

usi johtajaylilääkäri tuntee
OYS:n hyvin. Juha Korpelainen toimi aikoinaan kliinisessä
työssä, sitten kymmenen vuotta hallintoylilääkärinä ja viimeksi puolitoista vuotta johtajaylilääkärin sijaisena. Vaikka tehtävänkuva on hallussa, muutosta on ilmassa enemmän
kuin vuosikymmeniin.
”Ei tullut sotea eikä makua. Meillä on
keskittämiseen ja työnjakoon liittyvät
asiat vielä kesken Pohjois-Suomessa.
Markkinat ovat myllerryksessä. Väki
ikääntyy ja synnytysten määrä vähenee.”
Haasteisiin on vastattava, joten
Korpelainen toivoo, että Pohjois-Pohjanmaalla riittäisi rohkeus integroida
perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa. Tätä palvelisivat myös
yhtenäiset potilastietojärjestelmät.
”Yhtenäistäen saataisiin aidosti sujuvat hoitoketjut. Sosiaalitoimi, ensihoito ja pelastuslaitos kytkettäisiin
samaan yhteyteen, mikä kehittäisi
potilaiden turvallisuutta ja hoidon
laatua.”
Hän kannattaa lämpimästi Oulun
kaupungin kanssa aloitettua yhteistyötä ja toivoo, että samaan pöytään
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istuisivat muutkin Pohjois-Pohjanmaan kunnat.
”Laaja-alainen integraatio soten
toimialalla olisi hyvä. Se miten se toteutetaan, on poliittinen kysymys.”

Kysytään potilailta

Tulevaisuuden sairaalan suunnitteluun ja toimintojen uudistamiseen
satsataan OYS:ssa nyt paljon voimavaroja. Korpelainen toivoo, että arkinen
tekeminen ei uuden sairaalan kehitystyön keskellä jäisi paitsioon. Monia
uusia toimintamalleja voidaan ottaa
käyttöön ilman uutta rakennustakin.
Hän haluaa johtajaylilääkärinä edistää potilaslähtöisyyttä.
”Toimintoja pitäisi kehittää potilaan
näkökulmasta ja hyödyntää esimerkiksi kokemusasiantuntijoita ja potilaiden asiantuntemusta hoitoketjuista.
En tarkoita tällä vain uuden sairaalan
suunnittelua, vaan ihan tätä nykyistä
arkea.”
Happy or not -mittaustulokset kertovat, että 90 prosenttia potilaista
on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä
sairaalassa saamaansa palveluun.
Tulos ei yllätä.
”Olen iloinen ja ylpeä, että henkilö-

kunta on onnistunut ja valtaosa potilaista on tyytyväisiä. Se kertoo henkilökunnan motivoituneisuudesta ja
sitoutumisesta.”
Hän sanoo, että myös muistutuksia ja kanteluita tulee, mutta suureen
potilaiden määrään nähden niitä on
vähän. Hoitoon pääsy vie joissakin
tapauksissa liian kauan.
”Juurisyitä jonoihin on erilaisia.
Potilasmäärä on voinut kasvaa niin
nopeasti, että siihen ei ole ehditty
reagoida. Näin on esimerkiksi vatsaelinkirurgian puolella. Joissakin tapauksissa jonot johtuvat asiantuntijan, käytännössä lääkärin puuttumisesta. Pulaa on esimerkiksi reumalääkäreistä, neurologeista ja psykiatreista.”
Jonoja on lyhennetty tekemällä lisätöitä, mutta niitä Korpelainen ei pidä
kestävänä ratkaisuna. Hän kaipaa
muutosta terveydenhuoltolakiin niin,
että odotusaikoja säädettäisiin lyhyemmiksi. Nykyisellään odotusaika voi
olla poliklinikalle kolme ja leikkaukseen kuusi kuukautta.
”Raja voisi olla myös leikkauksissa
kolme kuukautta. Se puskisi meitä kaikkia nopeuttamaan hoitoon pääsyä.”
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Sisäisestä integraatiosta
alueelliseen yhteistyöhön
K

eski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä Soite
syntyi viimeisimmän valtakunnallisen
sote-uudistuksen ollessa alkumetreillään. Uudistuksen ajatukset kannustivat meitä uudistamaan sosiaali- ja
terveyspalvelut kokonaisuudeksi, joka
integroi kaikki sairaanhoitopiirin
sote-toimijat samaan organisaatioon.
Kokonaisuus mahdollistui innovatiivisen ajattelun ja yhteisen maakunnallisen tahtotilan kautta. Yhteistyötä oli
jo tehty vuosia perusterveydenhuollon
piirissä hyvällä menestyksellä.
Peruspalveluiden, sosiaalihuollon
ja erikoissairaanhoidon integroitu
toiminta alkoi vuonna 2017 ja ensimmäinen vuosi oli sekä toiminnan että
talouden menestystarina. Koko 3600
ihmisen yhteisö oli täynnä innostusta
ja tarmoa. Yhteisen johtoryhmäpöydän äärellä ratkottiin keskussairaalasta kotiutuvien potilaiden
hoitoketjuja, somatiikan, psykiatrian ja perheiden yhteisiä haasteita
sekä kehitysvammaisten ja vanhusten asumispalveluita. Toiminnallisia
päällekkäisyyksiä purettiin ja yhdyspintoja etsittiin ja löydettiin. Nopeasti
löydettiin yhteistyötarpeita ja rajapintoja kaadettiin. Ihminen toimin-

nan keskiössä oli ja on edelleen Soiten
tärkein ohjenuora.
Soiten synnystä on nyt kulunut
yli kaksi vuotta. Innostuneisuus on
johtoryhmässä säilynyt. Yhteistyö
ja yhteiset prosessit ovat lujittuneet
konkreettiseksi arkipäivän työksi.
Loistavana esimerkkinä on uudistunut
päivystyksen, sairaalahoidon ja kotiutuksen toiminta, jossa on käynnistetty
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisiä yksikköjä, kuten
päivystysdiagnostiikan osasto ja
neurologiskuntouttava osasto. Kotisairaalaa ja kotihoitoa on vahvistettu
ja tuotu sairaalan toimijoille tutuksi,
jolloin sairaalasta ja yleislääketieteen
osastoilta kotiutus on nopeutunut ja
tehostettu kotikuntoutus on saatu
viivyttelemättä alkuun. Perheiden
palveluissa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon lasten, aikuisten ja
perheiden palvelutarpeet. Yhteistyötä
tehdään sekä sosiaalitoimen, sivistystoimen että perus- ja erityistason
terveydenhuollon toimijoiden kesken.
Ensimmäisen vuoden taloudellinen menestys vaihtui toisen vuoden
aikana taloudelliseen paineeseen

tilinpäätöksen valmistuessa. Samalla
kariutui valtakunnallinen sote-uudistus. Kuntien taloudelliset haasteet
nousivat maakunnallisen ajattelun
edelle ja kuntien yksilölliset palvelutarpeet haastavat palveluverkon
uudistamiseen.
Samalla kun perustason yhteistyötä
uudistetaan ja kehitetään, olemme
uudessa tilanteessa myös erikoissairaanhoidon toteuttamisessa. Keskittämisasetus kyseenalaistaa useiden
erikoissairaanhoidon kriittisten
toimintojen jatkumisen nykylainsäädännön puitteissa. Keskussairaalamme toiminnan jatkumisen
kannalta on siirrettävä katse sisäisestä
integraatiosta laajemmaksi sairaanhoitopiirin rajat ylittäväksi yhteistyöksi.
Olemmekin astuneet askelen integraatiosta pidemmälle. Toivomme
koko erityisvastuualueen yhteistä
vastuuta koko pohjoisen Suomen
asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi siten, että
alueemme päivystävien keskussairaaloiden elinvoima turvataan. Tervehdimme ilolla ja luottavaisuudella
yhteisen osuuskunnan valmistelua.

Pirjo Dabnell
Johtajaylilääkäri, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
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Aarne Piippo kertoo, että käden
tunto on alkanut palautua, mutta
nostamista pitää varoa vielä.

24 | Pohjanpiiri 2/2019

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI

Juttusarjassa potilaat tai läheiset
kertovat kokemuksistaan sairaalassa.

Käsi paikattiin
kuntoon

sä
Hyvdäosssa
hoi

Työtapaturmassa kätensä loukannut Aarne Piippo
sai ripeästi ensiapua ja pääsi leikkaukseen OYS:aan.

K

iuruvedellä asuvan Aarne
Piipon elämä muuttui pitemmäksi aikaa, kun hänelle viime marraskuussa sattui polttopuita pilkkoessa työtapaturma. Vasemman käden hiha tarttui traktorikäyttöisen
halontekokoneen hihnaan, joka veti
mukanaan ja ruhjoi kättä ranteesta
lähes kyynärpäähän asti. Käsivarren
selkäpuoli jäi ehjäksi.
”Tuntui lämpimälle, varsinaista kipua ei ollut”, hän muistelee oloaan
heti tapahtuneen jälkeen.
Aarne Piipon puoliso oli tapaturman
sattuessa lähellä, ja hän toimi neuvokkaasti. Hän soitti heti ambulanssin,
vei loukkaantuneen sisälle, sitoi käden
ja laittoi sen ympärille jäitä. Piippo
muistelee jälkikäteen vähän ihmetellen, että kädestä ei vuotanut paljon
verta.
”Puolisolle kiitokset nopeasta toiminnasta”, hän sanoo.

Helikopterilla leikkaukseen

Kiuruveden ambulanssi ajoi paikalle
15 minuutissa. Ambulanssin henkilökunta antoi kipulääkettä ja otti
kädestä kuvia. Kuljetusta päätettiin
jatkaa Kuopiosta lentäneellä helikopterilla, jolle sopiva laskeutumispaikka oli pellolla 10 kilometriä Kiuruvedeltä pohjoiseen.
”Muistan, että minulta kysyttiin,
haluaisinko Tampereelle vai Oulun
sairaalaan. Vastasin että Ouluun, koska se on lähempänä.”
Helikopterimatka Ouluun vei noin
40 minuuttia ja perillä oli vielä lyhyt
ambulanssikyyti laskeutumispaikalta sairaalaan. Puolen päivän aikaan
sattuneesta tapaturmasta oli tässä
vaiheessa kulunut alle kaksi tuntia.
Potilas sai koko kuljetuksen ajan
kipulääkitystä, joka vei terän pahimmalta kivulta.
”Minua alettiin valmistella leikkaukseen. Vaatteet leikattiin päältä ja
kääreitä vaihdettiin. Lisäksi sain var-

muuden vuoksi jäykkäkouristusrokotuksen. Eri lääkäreitä kävi, otettiin
röntgenkuvat ja sain esilääkityksen.
Leikkaus alkoi alkuillasta”, Piippo
muistelee.
Potilas nukutettiin, ja 4,5 tuntia kestäneessä leikkauksessa levytettiin
murtunut värttinäluu ja pirstoutunut kyynärluu sekä liitettiin keski- ja
kyynärhermo. Vamma-alueelta siistittiin pois ruhjoutuneet pehmytkudokset sekä vaatteista ja puusta irronneet
vierasmateriaalit.
Aarne Piippo toipui leikkauksesta
osastolla 6A, jossa hän vietti 19 vuorokautta.

”Henkilökunnan
asenne oli niin
iloinen, että ei siinä
potilaskaan jaksa
mököttää.”

Marraskuisen leikkauksen jälkeen
hänelle on tehty kolme muutakin
leikkausta, joissa peitettiin ranteen
seudun kudospuutosta verisuonen
varassa kyynärvarresta käännetyllä
kielekkeellä. Loput vamma-alueesta
peitettiin ihonsiirteillä.

Pitkä sairausloma

Käden tunto ja liikeradat ovat alkaneet
palautua ja alkuvaiheen väsymys on
helpottanut, mutta painorajoituksen
vuoksi Piippo ei saa nostaa mitään.
Sairauslomaa maatalouslomittajan
ammatista on tiedossa vielä pitkäksi
aikaa.
”Sormenpäät ovat edelleen tunnottomat ja turvotusta on”, hän sanoo,
kun tapaturmasta on kulunut kolme

kuukautta. Hän käy edelleen kontrollikäynneillä OYS:ssa.
”Mukaan saan joka kerta myös kotiharjoitteluohjeita. Jos hyvä tuuri käy,
niin käden pitäisi palautua toimintakykyiseksi.”
Piippo toivoo voivansa vielä palata
työelämään. Hän sanoo, että toipumista edesauttavat perheen viisi lasta,
jotka pitävät mielen pirteänä.
Jälkikäteen tapahtumien kulkua
muistellessaan hän on tyytyväinen,
kuinka ripeästi ja saumattomasti hän
sai apua. Hän haluaa välittää kiitoksensa niin ambulanssin kuin helikopterinkin henkilökunnalle.

Vain hyvää sanottavaa

Myös leikkauksesta ja osastojaksosta OYS:ssa Aarne Piipolla on vain
hyvää sanottavaa. Lääkärit selittivät tarkasti, mitä milloinkin tapahtuu. Piippo sanookin, että vaikka hän
tietysti mieluiten olisi ollut kotona,
niin sairaala oli tuolloin paras mahdollinen paikka.
”Ei ole tarvinnut kärsiä kivuista eikä
epätietoisuudesta. Varmaan kyselin
välillä liikaakin lääkäreiltä ja hoitajilta.”
Osastolta 6A hänen mieleensä on
jäänyt hyviä muistoja, ja erikseen hän
mainitsee häntä hoitaneet harjoittelijat.
Haastatteluajankohtana Piippo on
käymässä OYS:ssa kontrollikäynnillä.
Juuri hänen kehuessaan osaston 6A
henkeä, sattuu avohoitotalon odotusaulassa ohi kävelemään osaston yksi
sairaanhoitajista, Linda Oksanen.
Hän pysähtyy kysymään Piipon kuulumisia ja toivottaa tsemppiä.
”Tuostakin huomaa, millaista henkilökunta on, hän ja muutkin ovat mukavia. Vaikka osastolla oli monenlaisia
tapauksia ja traumapotilaita, henkilökunnan asenne oli niin iloinen, että
ei siinä potilaskaan jaksa mököttää.
Positiivisuus vie eteenpäin.”
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Potilaan tupakointiin
tulee puuttua

T

erveydenhuollon ammattilaisen tulee puuttua potilaan tupakointiin. Näin todetaan kesäkuussa
2018 julkaistussa Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito Käypä
hoito -suosituksessa, jossa terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuutta korostetaan. Terveydenhuollon
henkilöstön tehtävänä on tunnistaa
potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa häntä lopettamaan
tupakointi sekä auttaa ja kannustaa
häntä vieroituksessa.
Suosituksen ammattilaisille esittämä velvoite on perusteltu, sillä
tupakointi on tärkein estettävissä oleva ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja. Suomessa sen aiheuttamiin
sairauksiin kuolee vuosittain noin
4 000 henkilöä ja tupakoija menettää
keskimäärin 10 elinvuotta.
Tupakoinnin välittömät ja välilliset
yhteiskunnalliset kustannukset ovat
vuositasolla yhteensä noin 1,5 miljardia euroa.
Terveydenhuollon ammattilaisille
esitetty velvoite on perusteltu myös
siksi, että tupakka- ja nikotiiniriip-

puvuus on sairaus, joka vaatii hoitoa.
Lääkärin toteuttama lyhytkin interventio lisää tupakoinnin lopettamisen
todennäköisyyttä ja hoitajien toteuttaman vieroitusohjauksen on todettu
olevan tehokasta. Lääkärin kannustavat viestit ovat erityisen tärkeitä.
Potilas itse tekee päätöksen lopettamisestaan, mutta tutkimuksen mukaan noin 80 prosenttia tupakoitsijoista on huolissaan tupakoinnin
vaikutuksesta terveyteensä ja noin
50 prosenttia haluaisi lopettaa tupakoinnin. Potilaan sairaalajakso ja
terveydenhuollon ammattilaisen tapaaminen voi olla tupakasta vieroituksen mahdollistaja, joten tätä tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä.
Vuonna 2018 OYS:n potilashoitoon osallistuvalle henkilökunnalle
(n=1069) toteutetun kyselyn mukaan
noin 30 prosenttia vastaajista koki,
ettei heillä ole tietoa aloittaa potilaan
tupakasta vieroitusta. Hoitajista lähes
60 ja lääkäreistä noin 30 prosenttia ei
kartoittanut potilaan tupakointitapaa,
määrää ja kestoa Käypä hoito -suosituksen mukaisesti.

Jos tupakointi ei suoraan liity
potilaan sairaalaan tulosyyhyn, voi
ammattilainen ajatella, ettei ole hänen
tehtävänsä ottaa asiaa puheeksi. Hän
voi myös kokea, ettei hänellä ole kiireen keskellä aikaa, osaamista tai
resursseja puuttua asiaan. Potilas
voi tulkita asiaan puuttumattomuuden siten, ettei hänen tupakoinnillaan
olekaan niin suurta merkitystä hänen
terveydelleen ja jatkaa tupakointia
entiseen tapaan.
Kun seuraavan kerran kohtaat tupakoivan potilaan, osoita, että olet kiinnostunut asiasta, anna hänelle tietoa
vieroituksesta, jos potilas sitä haluaa
ja kirjaa tiedot seurannan varmistamiseksi. Tupakointitietojen tulee
siirtyä eri terveydenhuollon toimipaikkojen välillä esimerkiksi lähetteessä ja epikriisissä. Huomaathan,
että tupakalla tarkoitetaan kaikkia
tupakkatuotteita, myös nuuskaa sekä
sähkösavukkeita.

Tiina Lahdenperä
TtT, Terveyden edistämisen asiantuntija, Suomen Syöpäyhdistys
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Tuotekehitystyön ammattitutkintoa opiskelevia NordLabin
työntekijöitä ensimmäisenä
koulutuspäivänä.

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA RAUNO LOGRÉN

Tulevat
kehittäjät
opissa
Asiakaslähtöisyys ja tuottavuus on
tavoitteena, kun 28 NordLabin työntekijää
opiskelee tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa oppisopimuksilla.

M

iltä NordLabin palvelut näyttä- väisyyttä ja lisätä henkilöstön osallivät vuonna 2022 asiakkaan, suuden kokemusta.
henkilöstön ja sidosryhmien silmin?
Kustannuspaineet ja tuottavuuden
Kehityspäällikkö Paula Oja Nord- tehostamisen tarve koskevat NordLabista sanoo, että tavallisesti orga- Labin lisäksi muitakin suomalaisia
nisaatioissa johtoporras pohtii tule- laboratorioita. Alalla myös tehdään
vaisuutta, mutta nyt alkaneessa laitteisiin ja analyysimenetelmiin
koulutuksessa kysymys on esitetty kalliita investointeja, jotka halutaan
laajemmalle joukolle.
hyödyntää tehokkaasti.
”Kuinka usein esimerkiksi osaston”Jo NordLabin strategiassa ja toihoitaja, apulaisosastonhoitaja, eri- minnan painopistealueissa tuodaan
koistuva lääkäri, sairaalakemisti tai esiin se, että olemme avoimia uusille
sairaalamikrobiologi voivat pohtia toimintatavoille. Asiakkaan tarpeet on
tulevaisuutta? Nyt he miettivät sitä tunnistettava ja omaa prosessia kehikukin omasta näkökulmastaan.”
tettävä.”
Kuluvan vuoden alussa alkanut ja 1,5
vuotta kestävä Sote Lean Master-kou- Konkreettisia tehtäviä
lutus painottaa nimensä mukaisesti Kurssin aikana on 12 lähiopetuspäilean-periaatteita eli toimintojen kehit- vää, mutta koko koulutuksen ytimessä
tämistä entistä virtaviivaisemmiksi ja on kehitystehtävä, jollaisen jokainen
tehokkaammiksi.
osallistuja tekee työnsä ohessa ja
Paula Oja on tyytyväinen, että hen- siihen liittyen. Tehtävät on valittu niin,
kilöstö oli kiinnostunutta koulutuk- että ne palvelevat suoraan NordLabin
sesta, mukaan lähti laaja joukko osal- arkea.
listujia aluelaboratorioista ja eri
”Aiheiden on liityttävä palveluproammattiryhmistä.
sessin kehittämiseen, vaikkapa näytSyynä koulutusprojektiin on tarve teenottoon tai päivystysajan palveluitehostaa ja kehittää toimintoja. Oja hin. Kukin koulutuksessa oleva hakee
sanoo, että koulutuksen tavoitteena läheltään ryhmän, jonka kanssa kehiton saada aikaan parannuksia vaste- tämistehtävää aletaan viedä käytänajoissa, kohentaa asiakkaiden tyyty- töön”, Paula Oja sanoo.

Kliinisen kemian ylilääkäri ja Oulun
aluelaboratorion johtaja Tuija Männistö on yksi osallistujista.
”Koulutuksen tuloksena pitäisi olla
28 erilaista kehittämisehdotusta,
joita aletaan toteuttaa käytännössä.
Osa tehtävistä on konkreettisia ja
osa pitemmän tähtäimen projekteja.
Esimerkiksi oma tehtäväni liittyy
Raahen liittymiseen NordLabiin.”
Kurssin kouluttaja, kehittämispäällikkö Rauno Logrén Management Institute of Finlandista sanoo,
että koulutuksen sisältö on linjassa
valtakunnan sote-tavoitteiden kanssa.
Vastaavia koulutuksia MIF on järjestänyt muuallakin asiakkainaan sairaaloita, sairaanhoitopiirejä ja yksityisiä
palveluntuottajia.
”Edistämme tällä koulutuksella sosiaali- ja terveystoimen kehittämistä
tehokkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi.”
Tavoitteet ja koulutuksen sisältö
muovataan koulutettavan organisaation tarpeisiin.
”Ajatuksena on myös tartuttaa osallistujiin kehittämisen innostus eli että
he näkisivät jatkuvasti muitakin kehittämisen mahdollisuuksia ympärillään.
Ei tehdä vain tätä yhtä projektia.”

Pohjanpiiri 2/2019 | 27

östön
Henksiilalla
a

Mitä kuuluu?

H

ei, hei mitä kuuluu, sä kysyt duttavina näen tulokset työn imusta,
ja kaikki on ok.No hyvä sun on työhön panostamisesta, lähiesimiespuhuu, kun sä et tiedä, miltä musta ten oikeudenmukaisuudesta, työn
tuntuu. Näin kertoo Toni Wirta- mielekkyydestä sekä asiakaslähtöisyysen Apulannalle tekemä sanoitus. destä. 78,7 prosenttia meistä suositteTuohon tiivistän tunnelmat aloitet- lisi työnantajaamme ystävilleen. Tämä
tuani vuoden alussa työsuojeluval- vastaus nousi korkeaksi kaikilla tulotuutettuna.
salueilla. Huoli herää työssä lisääntyMeillä on hyvät yhteistoiminnassa neestä väkivallasta ja sen uhkasta sekä
laaditut ohjeet varhaisesta tuesta, syrjinnästä ja työpaikkakiusaamisesta,
hyvästä kohtelusta, päihteiden joiden nollatoleranssia tulisi korostaa.
käytöstä ja asioiden puheeksi ottamisista. Kuitenkaan ne eivät taika- Kysely tarjoaa keinoja sosiaalisauvan lailla ratkaise asioita. Useille sen pääoman käsitteen avaamiseen
työyksiköille loppuvuodesta tehty ja lisäämiseen työyhteisön toimi”Mitä kuuluu”-kysely toi esiin tarpeen vuutta parantavasti. Sosiaalista
kerrata ja ottaa käyttöön noita ohjeita. pääomaa kuvataan seuraavilla väitKyselyn avulla pyrittiin selvittämään tämillä: Pidämme toisemme ajan
työhyvinvoinnin nykytilaa sekä löytä- tasalla työasioissa. Asenteemme on
mään keskeisimmät asiat sekä voima- ”toimimme yhdessä”. Jokainen tuntee
varoiksi että kehittämiskohteiksi. tulevansa ymmärretyksi ja olevansa
Kysely tarjoaa työkalun ja vaikut- hyväksytty. Muiden esittämät parantamiskanavan työpaikan asioiden nusehdotukset huomioidaan. Esimies
puheeksi ottamiseen moniäänisesti, kohtelee alaisia ystävällisesti ja
ratkaisukeskeisesti ja käytännönlä- huomaavaisesti ja häneen voi luottaa.
heisesti.
Rohkaisen etenkin lähiesimieKyselyyn vastasi 67 prosenttia hiä, joiden nimettynä työsuojeluvalhenkilöstöstä eli 4 085 työntekijää. tuutettuna toimin, ottamaan esiin
Sekä vastaukset että niissä voimavarat kysymyksen lähiesimiestyön tukemija kehittämiskohteet ovat avoimesti sesta, jota avaavat kysymykset ovat:
koko henkilöstön nähtävissä. Ilah- Työntekijät antavat aktiivisesti tietoa

Aira Lievetmursu
työsuojeluvaltuutettu
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esimiehelle työhön liittyvistä asioista.
Työyhteisössä nähdään, että työntekijät vaikuttavat omalla toiminnallaan
johtamisen onnistumiseen. Esimiehen
osaamista arvostetaan ja häntä pyritään tukemaan työssään.
Tarvitaan yhä enemmän kehittämistä työn sisältöön ja järjestelyihin
sekä työyhteisön toimivuuteen. Jos
psykososiaalinen kuormitus jatkuu
pitkään, se muodostuu terveydelle
haitalliseksi. Työntekijöiden suorituskyky heikkenee, sairauspoissaolot
kasvavat, henkilöstön vaihtuvuus ja
jopa työtapaturmat lisääntyvät. Lähiesimiesten vähentäminen hoitotyössä
on osoittautumassa virheeksi.
Työhyvinvoinnin ja osaamisen
johtaminen ovat kärsineet. Työntekijän on voitava hoitotyössä tuntea
olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi,
mihin itsenäinen hoitotyön johtaminen muun muassa kohdentuu. Viestit
siitä, että osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat ovat uupumukseen
saakka liian tiukoilla, ovat lisääntyneet. He eivät kykene tekemään
työtään niin hyvin kuin haluaisivat.
Kuka heiltäkin kysyy ja kuuntelee,
mitä kuuluu?

a
u
n
i
Mnostaa
in
Juttusarjassa työkaverimme
kertovat inspiraation lähteistään.

P

arasta työssäni on haastavuus, koskaan ei voi tietää,
mitä työpäivä tuo tullessaan.
Työ on akuuttiluontoista, tapaan
potilaita ja omaisia. Usein sairaus
tai vamma aiheuttaa muutoksia
toimeentuloon, työkykyyn, ihmissuhteisiin ja arjessa selviytymiseen. Kasvava potilasryhmä ovat
ulkomaalaiset turistit.
Vastapainoksi työlle liikun paljon
ulkona. Saan voimaa metsästä ja
luonnosta. Kiireiseen lapsiperhearkeen sopivat pitkät kävelylenkit
sekä HIIT-harjoittelu, jossa yhdistyvät ulkona liikkuminen ja kovatehoinen intervalliharjoittelu.
Voisi sanoa, että olen ollut jo
useamman vuoden ajan hurahtanut HIIT-harjoitteluun. Vaikka
treeni kestää vain 20–30 minuuttia, niin sinä aikana irtaudun täysin
muusta. Treenit voi tehdä lähes
missä vain, oma lempipaikkani
on mäki lähipururadalla. Pääsääntöisesti treenaan yksin, mutta olen
myös saanut mukavasti työkavereita ja ystäviä innostumaan lajista.
Tämä sopii hyvin, sillä toimin meidän työyhteisössä liikuttajana.”

MARJO
MYLLYLÄ
sosiaalityöntekijä
Terveyssosiaalityön
yksikkö
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Lahjoita
terveyttä
terttusäätiö.fi

Lahjoita ja tue pohjoissuomalaista
terveydenhuoltoa ja tutkimusta
Terttu-säätiön lahjoittajana tuet erityisesti PohjoisSuomen alueella tehtävää tutkimusta ja kehitystyötä.
Pienikin summa merkitsee. Voit tehdä lahjoituksen
Terttu-säätiön tilille: FI45 8900 8710 3534 15

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

www.terttusaatio.fi

www.terttusaatio.fi

90 prosenttia
tyytyväisiä

Joulukuussa 2017 PPSHP:ssa käyttöön otetun
tyytyväisyysmittauslaitteen tulokset ovat olleet
myönteisiä. Maaliskuun 2019 loppupuolelle
mennessä 34 580 asiakasta on vastannut kysymykseen ”Tyytyväisyytesi palveluumme tänään”.
Vastanneista 90 prosenttia on ollut tyytyväisiä tai
erittäin tyytyväisiä. Tärkeimmät ja eniten valitut
perustelut tyytyväisyyteen ovat olleet palvelun
laatu ja henkilökunnan asenne.
Odotusaika nousi esille sekä kolmanneksi
eniten valittuna tyytyväisyyden syynä että eniten valittuna tyytymättömyyden perusteluna.
Paljon on tullut myös avoimia palautteita, joissa
useimmiten kiitetään erityisesti henkilökuntaa
tai jotain tiettyä henkilöä ystävällisyydestä ja
hyvästä palvelusta.
Palaute annetaan tablettipohjaisella Smile
Touch -tyytyväisyysmittauslaitteella, joita on
vastuuyksiköiden käyttöön hankittu yhteensä
10. Laitteita kierrätetään eri yksiköissä 6-12
kuukauden mittaisina jaksoina.
Tavoitteena on tarjota yksiköille mahdollisuus
saada asiakkailta täsmäpalautetta määrällisesti
enemmän ja sujuvalla raportoinnilla. Happy
Or Not -laitteella asiakas voi antaa nopeasti ja
helposti palautteen asiointikokonaisuudestaan.
Kahdella painalluksella asiakas saa välitettyä
palautteen ja sen tarkenteen. Halutessaan hän
voi jatkaa vapaan palautteen annolla.
Henkilökunnalle laitteen käyttöönotto ja
käyttö on helppoa. Vastauslaite sijoitetaan paikalle, jossa se on mahdollisimman hyvin asiakkaan havaittavissa. Tulosten raportointi on ajantasaista ja selkeää. Lisäksi toimittaja lähettää
viikko- ja kuukausiraportit sovituille henkilöille
sähköpostiraportteina tai 1-sivuisena tulostettavana viestintäraporttina.

Apteekki lähelläsi

Kastellin apteekki sijaitsee kätevästi
OYS:a vastapäätä Katrillin talossa.

Kattavat aukioloajat

Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Meille on helppo tulla

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

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

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

www.kastellinapteekki.fi
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Kuulammen koulun oppilaat kävivät luovuttamassa
keräämänsä taksvärkkipäivän tuoton vastasyntyneiden
osasto 55:lle. Kuvassa osastonhoitaja Ulla Heikkinen,
oppilaat Eeli, Aapo, Henna ja Alli ja opettaja Taina Jokela.

Uutyiseisati
lyh

Riitta, vuoden
mielenterveyshoitaja
Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto valitsi ylivieskalaisen Riitta Sammalkankaan Vuoden mielenterveystyöntekijäksi. Tunnustuksen saajaa kuvataan
sisukkaaksi, sinnikkääksi ja jatkuvasta oppimisesta
kiinnostuneeksi ammattilaiseksi.
Riitta Sammalkankaalla on takanaan pitkä työura
muun muassa Visalassa, josta hän siirtyi Oulaskankaan sairaalan psykiatriselle osastolle. Hän on
mielenterveyshoitaja, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti. Lisäksi hän on käynyt läpi tunnekeskeisen
pariterapian perusteet ja opiskelee parhaillaan parisuhteen psykoanalyyttistä ymmärtämistä ja hoitoa.
Ihmisen mieli on kiinnostanut Sammalkangasta
aina. ”Seksuaalisuuden alueella ilmenevät monipolviset häpeäongelmat innostivat minut ensimmäisiin
jatko- opintoihini.”
Ammattiavun tarpeellisuuden Riitta kertoo
havainneensa erityisesti niiden ihmisten parissa,
jotka ovat tulleet hyväksikäytetyiksi tai joutuneet
muun seksuaalisen väkivallan kohteiksi. ”Tähän liittyy myös kiinnostukseni selvittää trauman vaikutukset ihmismielelle.”
Työyhteisössään Sammalkangas on myös uranuurtaja, sillä hän tekee polikliinista vastaanottotyötä Oulaskankaan psykiatrisen osaston yhteydessä.
Riitan ”klinikka” on osoittanut nopeasti tarpeellisuuteensa.
Työtoverit kiittävät Sammalkangasta hänen kyvystään kohdata asiakkaansa ja hänen halustaan auttaa
kanssaihmisiä tasapuolisesti, statuksista riippumatta. Myös potilaat ovat kiitelleet palkittua. Erityiskiitokset hän saa hersyvästä huumoristaan.

Silmien, kuulon, puheen ja kielen kehityksen
häiriöiden hoito toimii nyt keskitetysti Medipoliksessa. Uudet tilat ja alojen keskittäminen helpottavat kasvavan asiakasmäärän hoitamista ja lisäävät
moniammattilista yhteistyötä. Henkilöstö pääsi silmätautien puolella kokeilemaan avoimien ovien päivänä,
miltä tuntuu olla asiakas. Kuva: Tiina Mäki
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Sydänkirurgia
50 vuotta
Sydänkirurgiaa 50 vuotta
Oulussa -juhlasymposiumia
vietettiin maaliskuussa. Kuvassa
juhlayleisöä, mukana henkilökuntaa vuosien varrelta.

Konserttituotto lasten
diabetestutkimukselle
Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikassa järjestettiin 26. tammikuuta
loppuunmyyty Satumaa-konsertti,
jonka tuotto ohjattiin Oulun yliopistollisen sairaalan lasten diabeteksen
tutkimukseen. Konsertin suojelijana toimi eduskunnan puhemies
Paula Risikko, joka myös osallistui konserttiin.
Satumaa-konsertin kautta levitettiin tietoisuutta lasten diabeteksesta
ja kerättiin rahaa sen tutkimukseen.
Puuhamiehenä konsertin taustalla ja yhtenä muusikoista toimi
Arto Lukkari, joka on luennoinut
ympäri maata diabeteksesta niin
päättäjille, urheilijoille kuin terve-
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Lahjoitusta luovuttamassa konsertin
järjestäjä Arto Lukkari ja vastaanottamassa Antti Huttu-Hiltunen, Riitta Veijola
ja Ilkka Luoma. Kuva Mervi Tervo

ydenhuollon ammattilaisillekin.
“Lasten diabetes yleistyy ja olen
huolissani perheiden jaksamisesta.
Diabetes on koko perheen sairaus,
joka vaikuttaa elämään 24/7. Vanhempien täytyisi muistaa levätäkin joskus.
Itse haluan tehdä kaikkeni, että tämä
kansansairaus saadaan hallintaan”,
Lukkari toteaa.
Konsertin tuotto, 6 853 euroa, luovutettiin Oulun yliopistollisen sairaalan lastenklinikan käyttöön. Lahjoitusta olivat vastaanottamassa Riitta
Veijolan lisäksi sairaanhoitopiirin
johtaja Ilkka Luoma ja hallituksen
puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen. Lahjoituksella tuetaan lasten

diabeteksen tutkimustyötä.  
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Antti
Huttu-Hiltunen on kiitollinen lahjoituksesta. “Jokainen euro vie meitä
lähemmäs ratkaisua. Artolle täytyy
antaa suuri kiitos konsertin järjestämisestä ja huomion kiinnittämisestä tärkeään asiaan. Jokainen euro
merkitsee ja vie tutkimusta eteenpäin”.  
Veijola on samaa mieltä. “Lahjoitukset lasten diabeteksen tutkimukseen
ovat meillä valitettavan harvinaisia.
Tällä pääsemme taas yhden askeleen
eteenpäin”.

Tule terveyskuntomittaukseen

Terveyskuntomittauksia on tarjolla 8.5. Kontinkankaan Kampuksella OSAO:n vanhan puolen liikuntasalissa, Honka 118 A+B.
Mittaukset aloitetaan kello 12 ja niitä tehdään puolen
tunnin välein 10 hengen ryhmissä kello 17 asti. Terveyskuntomittauksen jälkeen saat palautteen mittauksen
ohjanneelta opiskelijalta.
Terveyskuntomittauksen sisältö:
Puristusvoima, ponnistusvoima,
eteentaivutus, selän sivutaivutus,
hartiaseudun liikkuvuus, yhden
jalan tasapainotesti, vatsalihasten dynaamisen voiman testaus.
Netti-ilmoittautuminen. Tietyn
ajankohdan saadessa 10 valintaa,
poistuu se vaihtoehto automaattisesti kyselystä.

Kolme vuotta
järjestöpisteen
toimintaa
OYS:n Avohoitotalon ala-aulassa sijaitseva Järjestöpiste Kaiku tulee toukokuussa toimineeksi kolme vuotta.
Potilasjärjestöt tarjoavat pisteellä
kiireetöntä kohtaamista ja tukea sairauteen sopeutumisessa. Tieto vertaistuesta ja potilasjärjestöistä on sairaalassa
näkyvästi saatavilla, ja sairaalavapaaehtoiset tekevät monien sairaalakäynneistä miellyttävämpiä.
Järjestöpiste Kaiun toiminnasta vastaava Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys hakee Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskukselta
(STEA) kohdennettua toiminta-avustusta, jotta toiminta saadaan kiinnitettyä pysyvästi OYS:aan. Tällä hetkellä
piste toimii hankevaroin sekä sairaanhoitopiirin tuella.
Tänä vuonna Järjestöpiste Kaiku
ottaa käyttöönsä OLKA®-palvelumallin, joka on käytössä useissa Suomen
sairaaloissa. OLKA on koordinoitua
järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Tarkoituksena on tuoda potilasjärjestöjen palvelut kiinteäksi osaksi
potilaan hoitokokonaisuutta. Toiminta
jaetaan Oiva-tietopalveluun, Vapaaehtoinen ILONA -palveluun ja TOIVO
-tukipalveluun.

Tapahtumakalenteri

la
Kuulol

1.5.-22.9.
Kilometrikisa poljetaan
13.5. klo 13-15
Postin päivä

Paikka: luentosali 5

8.6. klo 18.30 alkaen
PPSHP:n kesäjuhla.Esiintyjät
Basic Element ja Waldos People

Paikka: Areena Terminaali, Limingantulli

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

Olen puheterapeuttina kulkenut
runsaan 21 vuoden mittaisen
matkan OYS:n Lastenklinikassa
kumppaneina luotettavia eri alojen ammattilaisia, joiden kanssa
matkaa on yhdessä ollut turvallista ja antoisaa taittaa. Olen
saanut tehdä töitä erilaisten perheiden ja heidän lastensa kanssa
oppien jokaiselta jotain, jakaen
heidän ilojaan ja murheitaan.
Toivon pystyneeni kannattelemaan heitä hankalissa paikoissa niin, että he ovat saaneet
käyttöönsä sen, mikä yhdessä on
pitänyt löytää ja ottaa käyttöön.
Lisäksi olen saanut vapautta ja
vastuuta, joka on kannustanut
hakemaan vastauksia aina uusiin
kysymyksiin. Työ on ollut antavaa
mutta myös vaativaa. Mutta
kaikella on aikansa.
Viimeinen työpäiväni oli
24.1.2019. Siitä kanssakulkijani
olivat tehneet minun näköiseni
päivän kyydityksineen, ihanine
lauluineen, muistamisineen ja
Play picniceineen. Sain lähteä
kuten olen ollutkin, yksinkertaisista asioista iloiten, vuorovaikutuksesta ja yhdessäolosta
nauttien. Lämmin kiitos teille
jokaiselle siitä!

HELENA TÖRÖLÄ

et
Kiitoks

Teho 2, kiitos hyvästä
hoidosta tammikuussa.
Korjattu sydän sykkii hyvin ja
muutkin toiminnat elpymässä.

SYLVI MOILANEN
Lämmin kiitos upeille työtovereille
ja esimiehille yhteisistä työvuosista
sekä läksiäisjuhlasta ja saamistani
lahjoista! Olette parhaita tuntemiani
ihmisiä! Ystävyys on matkaviitta
harteilla. Kevyt ja lämmin.
(E. Kontiokari)

MARITTA MÄÄTTÄ
vierihoito-os. 13
Sydämelliset kiitokset os. 62:n
väelle ja kaikille minua muistaneille
iloisesta eläkejuhlasta! Kiitos kaikille
hyvästä yhteistyöstä! Voimia
vaativaan työhön!

ARMI SALMELA
Kiitokset yhteisistä työvuosista ja
yhteistyöstä. Kiitos muistamisesta
viimeisenä työpäivänäni jäädessäni
vapaalle. Voimia vaativaan työhönne.

PAULA LIEDES
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JUHLAPAIKKA MEREN RANNALLA!
Ravintola Nallikari tarjoaa ainutlaatuiset
puitteet erilaisiin ja eri kokoisiin tilaisuuksiin.
Varaa kabinetti tai vaikka koko ravintola.

Tervetuloa kokoustamaan tai järjestä
ravintolassamme TYKY- tai TYHY päivät.

Meiltä uusi KOTI

Pyydä tarjous: 044 515 1500,
myynti@ravintolanallikari.fi

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. 040 645 8808

KOGNITIIVISEN TERAPIAN
MENETELMÄT JA LYHYTTERAPIAN
PÄTEVYYS 30 op.
(Sisältää psykoterapeuttiset valmiudet)

•

MINDFULNESS – OHJAAJA (6,5 op.)
Hae verkossa tai tilaa hakulomake: integrum@netti.fi
Puh. 02-2516 596

www.integrum.fi
Ristikon ratkaisu
Pohjanpiiri 1/2019

Uudistetut huoneet ja 4 täysin uutta
kokous- ja juhlatilaa
Hotellihuoneemme saivat remontissa raikkaan ja
nykyaikaisen ilmeen, huoneet ovat jo asiakkaiden käytössä.
Kesäkuussa valmistuvat Joki-sali, Pato-sali, Puisto-sali
sekä Lohi-kabinetti. Kaikki uskomattoman upeilla näkymillä
Ainolan puistoon ja Oulujoelle!
Tutustu tarkemmin ja tee varaus tilaan,
jossa viihtyy varmasti!

Kasarmintie 13b, 90130 Oulu, p. 020 757 4700
www.lasaretti.com | lasaretti@lasaretti.com
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Nykyaikaisen kokoustekniikan ja muuntautuvat
tilaratkaisut erilaisiin tapahtumiin, pienistä
palavereista mittaviin tilaisuuksiin.
Kokouspaketeissa huomioidaan ppshp:n hinnat!

Hae mukaan monialaisiin
kuntoutuksen opintoihin!
ProKuntoutus- hanke järjestää “Monialaisen ja
asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus”
- opintokokonaisuuden (30 op, ylempi korkeakouluaste)
maksuttomina verkko-opintona. Verkko-opinnot on
suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa työn
ohessa. Opinnot toteutetaan syyskuu 2019 – lokakuu
2020 välisenä aikana ja niillä pyritään vastaamaan
kuntoutuksen osaajapulaan sekä muuttuviin
tulevaisuuden osaamistarpeisiin.
Hakukelpoisuusvaatimuksena on sosiaali-, terveys- tai
liikunta-alan alempi korkeakoulututkinto (AMK/kandi)
ja mukaan valitaan 48 opiskelijaa.

UUDISTA JA VARMISTA OSAAMISTASI
HAKU 1.5.–31.5.2019
Lisätietoja hausta ja opinnoista

www.oulu.fi/taydennyskoulutus/prokuntoutus

TAYD_ilmo_OY_4_2019_ProKuntoutus_valittu.indd 1

05/04/2019 17.33

www.fysios.fi

Nopeasti
hyvään
hoitoon!
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FYSIOS KEMPELE Zeppeliinintie 1, 2 kerros, puh. 010 237 7035

FYSIOS KONTINKANGAS Kiviharjunlenkki 7, puh. 010 237 7038
FYSIOS KASTELLI Ranta-kastellin tie 4 B 1, puh. 010 237 7035
FYSIOS KESKUSTA Kansankatu 46, puh. 010 237 7036

