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Tulevaa
Tammi-helmikuussa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti hyvin
käynnistynyt sairaanhoitopiirimme
toiminta sai maaliskuussa uuden
käänteen koronaviruksen levitessä
maailmanlaajuiseksi. Suomeen
julistettiin poikkeusolot ja rajoittamistoimenpitein epidemian leviämistä on hillitty varsin onnistuneesti. Maalis-huhtikuussa sairaanhoitopiirin kiireetöntä toimintaa
supistettiin merkittävästi. Epidemiavalmiutta kohotettiin valtiovallan edellyttämällä tavalla muun
muassa tehohoitokapasiteetin
lisäämiseksi.
Kiireettömän hoidon supistamisella sekä potilaiden omaehtoisella
kiireettömien hoitokontaktien
perumisella on ollut negatiivinen
vaikutus loppuvuoden 2019 aikana
hallintaan saatuihin hoitojonoihin.
Valitettavasti hoitojonojen venyminen ja kiireettömien hoitojen viivästyminen tulee todennäköisesti aiheuttamaan myös negatiivisia
kansanterveydellisiä vaikutuksia.
Koronaepidemian vuoksi erityisesti
huhtikuussa supistunut kiireetön
toiminta on johtanut sairaanhoitopiirin näkökulmasta budjetoitua
heikompaan tulokehitykseen –
resurssit ovat ohjautuneet normaalin kiireettömän toiminnan sijasta
koronavalmiuden kehittämiseen ja
ylläpitämiseen. Vastaavasti muun
muassa suojamateriaalihankintojen
vuoksi menokehitys on ollut budjetoitua suurempaa.
Sairaanhoitopiirin kannalta
epidemia on tulojen pudotessa
ja menojen kasvaessa johtamassa
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Pääit-us
kirjo

a vaikea ennustaa
alijäämäiseen tilinpäätökseen.
Alijäämän suuruus riippuu epidemian kehittymisestä loppuvuoden
aikana. Jos näemme huhtikuun
puoliväliin ajoittuneen epidemiahuipun lisäksi vielä loppuvuoden
aikana uusia epidemia-aaltoja ja
mikäli joudumme uudelleen supistamaan kiireetöntä toimintaamme,
voi alijäämä muodostua erittäin
merkittäväksi. Tällä hetkellä alijäämäennusteet vaihtelevat 35–50
miljoonan euron välillä.
Syntyvät alijäämät kattamisvelvollisuuksineen yhdistyvät tulevaan hoitojonojen purkuun ja väestön ikääntymisen myötä kasvavaan
erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen. Tästä tulee niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti suuri haaste
tulevaisuudessa. Samalla sairaanhoitopiirin omistajakuntien, toimintamme rahoittajien, taloudellinen
tilanne heikkenee olennaisesti
koronaepidemian seurauksena.
Sairaanhoitopiirin henkilöstö on
osoittanut epidemian aikana suurta
joustavuutta, ymmärtämystä toistuvia epidemian aiheuttamia toiminnan muutoksia kohtaan sekä suurta
sitoutumista palvelutehtäväämme.
Valmiuden ylläpitämiseksi olemme
joutuneet kevään aikana perumaan
jo myönnettyjä vuosilomia ja siirtämään henkilöstöä kokonaan uusiin
normaalista poikkeaviin tehtäviin.
Myös ensi kesän vuosilomien myöntäminen ja suunnittelu on jouduttu
toteuttamaan poikkeavalla tavalla.
Haluankin kiittää sairaanhoitopiirin
henkilöstöä joustavuudesta ja ymmärtäväisyydestä poikkeuksellisia

järjestelyitä kohtaan.
Lähitulevaisuuden ennustaminen
on vaikeaa – emme tiedä, näemmekö
vielä uusia epidemia-aaltoja. Tämänhetkisestä rauhallisesta epidemiatilanteesta huolimatta valmiutta
on ylläpidettävä silti supistamatta
kiireetöntä toimintaa tarpeettomasti.
Sairaanhoitopiiri onkin käynnistänyt
yhteistoimintamenettelyn, jotta
löydettäisiin uusia toimintatapoja
resurssien ketterään ohjaamiseen
tilanteiden muuttuessa ja vaihdellessa hyvinkin nopeasti. Neuvottelut ovat käynnistyneet erittäin rakentavassa hengessä ja uskon aidosti,
että yhdessä neuvotellen uusia
innovatiivisia toimintamalleja
myös löytyy.
Toimintaympäristössämme tapahtuu koronaepidemian lisäksi paljon
muutakin. Odotamme sote-uudistukseen liittyvää lakipakettia lausunnoille juhannuksena. Uuden yliopistollisen sairaalamme rakentaminen
etenee. Sairaalan ensimmäinen
vaihe valmistuu lähivuosina ja sen
aiheuttamiin toiminnan muutoksiin
varaudutaan. Suunnitteluvaiheessa
tunnistettiin keinoja parantaa tuottavuutta, ja näiden keinojen käyttöönottoa valmistellaan.
Koronaepidemialla on ollut lukuisia kielteisiä vaikutuksia. Mutta koronan myötä on tapahtunut hyvääkin: epidemia on vienyt meidät pois
mukavuusalueeltamme ja pakottanut löytämään uusia toimintatapoja.
Uskon, että koronaepidemian myötä
edessä on iso digiloikka ja sähköiset
palvelut tulevat olemaan erittäin
merkittävä osa palveluitamme

lähitulevaisuudessa. Uskon, että
myös peruspalveluiden yhteydessä
tuotettava erikoissairaanhoitotoiminta kehittyy nopeammin koronaepidemian yhteydessä tapahtuvien
muutosten myötä. Mainituilla toiminnallisilla muutoksilla tulee olemaan
merkittävä positiivinen vaikutus
tuottavuuteen ja palveluidemme
potilaslähtöisyyteen.
Epäilemättä vuoden 2021 talousarviovalmistelu käynnistyy kesän
jälkeen varsin toisenlaisissa merkeissä kuin vielä muutama kuukausi
sitten kuvittelimme. Toiminnalliset
muutokset ja haasteet tulevat olemaan merkittävät ja sairaanhoitopiirin tuottavuutta on kyettävä
parantamaan. Säästöjäkin on löydettävä. Koronaepidemia on kuitenkin jo tähän mennessä osoittanut organisaatiomme olevan joustava, muutoskykyinen ja innovatiivinen asiantuntijaorganisaatio.
Näin ollen korona-kokemusten
myötä uskon meidän yhdessä
voittavan edessä siintävät vaikeudet ja haasteet.
Ennen suuntaamista mahdollisiin uusiin koronaepidemian aaltoihin ja talousarviovalmisteluun
sekä muutoshaasteisiin on kuitenkin aika viettää myös Suomen suvi
poikkeuksellisista ajoista huolimatta. Haluankin jo tässä vaiheessa
toivottaa hyvää kesää ja rentouttavaa lomaa kaikille sairaanhoitopiirimme työntekijöille.

ILKKA LUOMA
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin johtaja
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& mi

TEKSTI HANNELE LAMUSUO

UUTE luo
sujuvuutta
Uuden toiminnan teknologia (UUTE)
kehittää tarkoituksenmukaisia potilaan
hoitopolkua hyödyntäviä tietojärjestelmiä,
jotka tukevat henkilökuntaa ja uusia tiloja.
Kysyimme hankkeen projektiryhmältä,
miten kehittämistyö etenee.
Mikä on
UUTE-ohjelma?
UUTE-ohjelma etsii, luo uutta ja
päivittää teknologisia ratkaisuja,
jotta ne tukevat tulevaisuuden
sairaalan uudenlaista toimintaa
ja uusien tilojen vaatimuksia.
UUTE ei tuota tarpeita tai ideoita,
vaan pyrkii toteuttamaan käyttäjien
toiveita, poistamaan nykytoiminnassa
koettuja haasteita sekä miettimään
uusien tilojen toiminnallisuutta.
PPSHP:n tietohallintoon kuuluva
UUTE myös koordinoi OYS:n eri yksiköissä tapahtuvaa tietojärjestelmien
kehittämistyötä ja projekteja.

Mitkä ovat
keskeiset
tavoitteet?
Keskiössä on potilaan polku sairaalassa. Se tarkoittaa, että luomme
asiakasta ja hänen hoitoaan hyödyttäviä ratkaisuja. Tavoittelemme
toimintaa sujuvoittavia, nopeita,
helppokäyttöisiä, miellyttäviä sekä
turvallisia järjestelmiä ja työvälineitä
turvallisessa kiinteistössä.
Luomme ratkaisuja, jotka tukevat
älykästä toimintaa, esimerkiksi
kulunvalvontaan ja käyttäjähallintaan. Ammattilaisten tulisi päästä
sujuvasti eri yksiköihin potilaiden
luo. Tietojärjestelmien käyttöä
tehostetaan liikkuvuutta mahdollistavilla mobiiliratkaisuilla.

Etsimme yhteiskäyttöä edistäviä
laitteita tuottavuuden ja tehokkuudenkin näkökulmasta.
Tavoitteena ovat moniammatillista yhteistyötä tukevat tietojärjestelmät, joissa tieto välittyy hoitopolun
läpi kertakirjaamisella. Luotettava
tietoliikenneverkko mahdollistaa
erilaisten päätelaitteiden ja niillä
käytettävien sähköisten palvelujen
toiminnan myös langattomasti.

Mitä työn
alla on nyt?
Rakentamisen, sen vaiheistus ja
aikataulut vaikuttavat kehittämiseen.
Sen lisäksi meillä on aikatauluista
riippumattomia ja uuden sairaalan
käyttöönottoon liittyviä tehtäviä.
Esimerkiksi paikantava hoitajakutsu- ja hoitoturvajärjestelmä on
jo kilpailutuksessa, koska ykkösvaiheen A-rakennuksen alimmissa
kerroksissa tehdään jo pintatöitä.
Mietimme uutta kulunhallintajärjestelmää henkilöstön ja asiakkaiden suojaamiseksi.
Tarvitsemme myös tehokkaan
sisätilapaikannuksen, jota voidaan
langattomasti käyttää henkilöturvallisuuden tarpeisiin ja laitteiden paikantamiseen.
Työn alla on sähköinen asiointiportaali, jonka kautta asiakas voi sujuvasti käyttää esimerkiksi OmaKantaa,
ajanvarausta, etävastaanottoa, opas-

tusta sekä parhaillaan uudistettavaa ravintohuollon järjestelmää.
Uudessa sairaalassa otetaan
käyttöön lääkkeiden automaattinen annosjakelu. Sairaala-apteekin
lääkerobotti annostelee potilaskohtaiset lääkeannokset, jotka lähetetään putkipostilla osastoille. Näin
muun muassa lääkkeenjakohuoneiden tarve pienenee.

Mitä muita
hyötyjä on
tulossa?
Kaiken lähtökohtana on potilaan
sujuva hoito kotoa kotiin. Potilas
saa laadukkaampaa hoitoa ja hoitoprosessit nopeutuvat. Tuottavuus
paranee ja turvallisuus kasvaa.
Henkilöstön liikkuvuus helpottuu,
kun käytetään ajasta ja paikasta
riippumattomia monikanavaisesti
skaalautuvia välineitä. Yhteistyö ja
vuorovaikutus tiivistyvät sairaalassa
ja toivottavasti myös alueellisesti.
Kun työtavat ja -ympäristö ovat
innostavia, teknologisten ratkaisujen jatkokehittäminenkin tarpeiden
muuttuessa on helpompaa.

UUTE-ohjelman yhteyshenkilöt:
hankepäällikkö Kimmo Savela
ja hankekoordinaattori Jukka
Rantanen.
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kuka8?
Seppo Holappa
akuutin kivun vastuuhoitaja
OYS:aan 1987 lääkintävahtimestariksi
anestesiahoitaja 1995–2001
kipuhoitaja 2000–

Seppo Holappa tekee yhteistyötä
mm. ylilääkäri Juha Saarnion
kanssa. ”Seppo tekee hienoa työtä,
mutta me tarvitsisimme useampia
akuutin kivunhoidon osaajia”,
Juha Saarnio toteaa.
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Odotettu
vieras

Työ ja
tekijä

TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVA PEKKA HUOVINEN

Kollegat kuvaavat akuutin kivunhoidon vastuuhoitajaa
Seppo Holappaa näin: ”todellinen ammattilainen,
korvaamaton apu, mahtava diplomaatti, parasta
A-ryhmää, aina hyväntuulinen ja vaivaton kumppani.”

S

eppo Holappa nauraa ja
puhuu paljon. Hänessä on
isäntämäisen rehellistä karismaa ja hän on hetkessä läsnä. Hänelle
tärkeää ovat potilaskohtaamiset, jotka
hän aina taustoittaa etukäteen tutustumalla potilaistietoihin. Kohtaamisissa
hän selvittää kunkin kokonaistilannetta
ja kertoo kivunhoidon vaikuttavuudesta.
”Aloitan rupattelulla ja henkilökohtaisilla asioilla, jotta saavutan potilaan
luottamuksen. Jos luottamusta ei puolen minuutin aikana saa, ei sitä saa
lainkaan.”
On tärkeää, että potilas ymmärtää
hoitoaan. Pienen kipulaastarin käyttö
voi herättää vain hämmennystä. Kun
potilaalle kertoo, että laastari vastaa 4–5
kipupiikkiä, lääkkeen tehokin kasvaa.
”Kipu on yksilöllistä. Lääkehoidon
vasteesta iso osa on psyykkistä: kun
potilas ymmärtää mitä ja miksi tehdään,
hoito tehoaa paremmin ja luottamus
hoitavaan yksikköön kasvaa.”

paremmin kotonakin.”
Syventääkseen osaamistaan hän
toimii tutkimushoitajana. Esimerkiksi
kansainvälisistä tutkimuksista saa
korvaamatonta tietoa kipulääkkeiden
toimivuudesta, tehosta ja turvaprof iilista eri potilasryhmille. Seppo osallistuu myös kansallisiin ja kansainvälisiin
koulutuksiin – myös luennoitsijana.
Aiemmin Seppo työskenteli kipupoliklinikalla. Hän osallistuu yhä
asiantuntijana kroonisten kipupotilaiden osastohoitoon. Äskettäin hän
sai kumppaniksi palliatiivisen hoidon
yksikön. ”Yksikkö on hienointa, mitä
sairaalassa on tapahtunut 10 vuoteen.
Meillä on hyvää ja läheistä vuorovaikutusta päivittäin.”
Anestesiahoitajana hän työskenteli
päivystyksessä, ensihoidossa, leikkaussaleissa. Hän ehti tutustua kaikkiin
erikoisaloihin: kokemuksista kasvoi
verkosto, jota hän nyt hyödyntää.

Vuodeosastojen tukena

Sepon vastuulle kuuluu hoitohenkilöstön koulutus. Kivunhoito on hallussa
OYS:n osastoilla, mutta lääkkeet ja erityiset hoitomuodot kehittyvät vuosittain, joten lisäkoulutus on välttämätöntä.
”Akuutin kivunhoidon kehittämistyö sen sijaan on haasteellista, koska
meitä on vain minä päätoimisena
hoitajana ja osatonylilääkäri Vesa
Pakanen oman toimensa ohessa.”
Tuottavuutta ja tehokkuutta kaksikko
on silti saanut aikaan. Yhteistyö erikoisalojen välillä on joustavaa. Potilaat
kotiutuvat aiempaa nopeammin, koska
kipua hoidetaan täsmällisemmin.
”Parhaillaan mietimme, miten pystyi
simme Eskossa hyödyntämään kivun
mittauksesta saatavaa tietoa. Siitä
saisimme rakennettua näyttöön
pohjautuvia ohjeita erilaisille diagnooseille ja toimenpiteille.”

Kehittämistyötä
Kipu-Seppona tunnettu hoitaja työskentelee operatiivisten vuodeosastojen tukena. Hän kohtaa vuosittain noin
1 400 potilasta, konsultaatioita on 4–12
päivittäin. 97 prosenttia potilaista tarvitsee kivunhoitoa ennen tai jälkeen
toimenpiteen. Vaativampaa hoitoa
tarvitsevia on puolet. Vaikeimpia
hoidettavia ovat moni-, selkä- ja palovammapotilaat.
Seppo tekee suosituksia lääkkeistä
ja niiden annostuksesta tai vaikkapa
anestesialääkärin kautta aloitettavasta
puudutus- tai pumppuhoidosta. Hän
selvittää ja arvioi, miten hoito tehoaa.
”Lääkemuutoksista tai erityistoimista
päättää aina lääkäri, minä teen suosituksia sekä koordinoin eri erikoisalojen tukea kivun hoidon osalta.
Arviointiini voi kuulua myös jatkohoitoehdotus, jotta potilas pärjäisi
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Valppaasti
viruksen jäljil
TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVAT PEKKA HUOVINEN

OYS on varautunut kesäksi sekä covid-19-tartuntojen
määrän kasvuun että niiden tyrehtymiseen. Tartuntojen
jäljitys jatkuu, ja työhön on koulutettu lisää väkeä.

K

esän aikana tärkeysjärjestys
OYS:ssa on selvä: ensimmäisenä on covid-19-potilaiden
hoito, toisena se, että henkilökunta
saa pitää kesälomat ja kolmantena
elektiivinen toiminta, sanoo johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.
Hän haluaa antaa henkilökunnalle
tunnustusta kevään poikkeuksellisen
tilanteen onnistuneesta hoitamisesta.
Koronaviruspotilaiden hoitoon
varautuminen eli henkilöstön koulutukset, henkilöstösiirrot, elektiivisen
toiminnan alasajo, päivystyksen linjojen muutokset sekä vuodeosastojen
ja tehohoidon kapasiteetin lisäykset
olivat keväällä iso ponnistus henkilökunnalle ja sairaalan johdolle.
Hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila
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kertoo, että osaston 42 ohella koronaviruspotilaiden osastohoidon kapasiteetin nostoon varauduttiin osastolla
1, tarkkailussa ja osastolla 6A. Henkilöstösiirtojen lisäksi resursseja hankittiin
muun muassa viime vaiheen opiskelijoista, määräaikaisista työntekijöistä
sekä sairaalaan työhön ilmoittautuneista ammattilaisista. Myös siihen
varauduttiin, että osa omasta henkilöstöstä sairastuu.
”Henkilöstö on suhtautunut siirtoihin pääosin joustavasti ja ammattimaisesti”, Lukkarila kiittää.
Läheskään kaikkia vuodeosastoja tehohoidon uusia vuodepaikkoja
ei keväällä ole tarvittu, mutta tilanteen pahenemisen varalle suunnitelmat ovat valmiina.

Toukokuussa PPSHP:n alueella
epidemia tyrehtyi ja elektiivistä
toimintaa palautettiin ennalleen.
Myös potilaita on alun epäröinnin
jälkeen tullut vastaanotoille ja
tutkimuksiin lähes normaalisti.

Lomia mahdollisimman paljon
Sairaala suuntaa kesään hakien
tasapainoa epidemian varautumisen, normaalin toiminnan pyörittämisen ja lomakauden välillä.
”Koko ajan joudutaan arvioimaan,
että sairaalassa on riittävästi osaavaa henkilöstöä, ja toisaalta työntekijät tarvitsevat myös lepoa”,
Pirjo Lukkarila sanoo.
Tällä hetkellä henkilökunta pitää
kesälomia alkukesää painottaen

Infektioiden torjuntayksikön työntekijät
soittavat koronavirustartunnan saaneille
ja haastattelevat heitä tartunnalle altistuneista. Kuvassa etualalla vasemmalla
hygieniahoitaja Henna Laurila ja oikealla
hygieniahoitaja Tuula Keränen.

llä
ja tavoite on, että vuosilomia
voitaisiin pitää mahdollisimman
paljon myös heinä-elokuussa.
Heinä-elokuussa sairaalan
toimintaa supistetaan samaan
mallin mukaan kuin muinakin
kesinä. Kesän aikana ja loppukesästä ratkaistaan epidemiatilanteen pohjalta, miten elektiivistä
toimintaa jatketaan kesän jälkeen.
Lukkarila sanoo, että kevätkauden epidemian valmistautumiseen
liittyvät opit antavat mietittävää
myös tulevaisuuteen.
”Miten saamme tulevaisuudessa
rakennetuksi tarvittavaa osaamista
ja osaajia järkevämmiksi kokonaisuuksiksi, joissa resursseja voidaan
kohdentaa nykyistä järkevämmin
esimerkiksi vuodeosastotoiminnoissa?”
Lähtökohdat ovat hyvät, sillä
organisaatiossa on huippuosaa-

Jonojen
purkamisessa
riittää tekemistä.
mista ja henkilöstö haluaa kehittää
sitä eteenpäinkin.
”Meillä on loistava ja ammattitaitoinen henkilökunta, mikä on kallisarvoinen asia tällaisessa tilanteessa”,
Pirjo Lukkarila sanoo.

Pitemmät jonot
Ellei koronavirusepidemiassa nähdä
pahaa toista aaltoa, työtä riittää
syksyllä joka tapauksessa kiireettömän hoidon jonojen purkamisessa.

”Jonoa on kertynyt, mutta on
myös piilevää hoidon tarvetta, kun
potilaat eivät ole uskaltaneet hakeutua hoitoon. Pelätään, että se joukko
saattaa olla suurikin. Tärkeää on,
että saadaan hoitojärjestelmä pyörimään”, Juha Korpelainen sanoo.
Potilaat peruivat keväällä käyntejään koronavirusepidemian takia
eniten ortopedian ja traumatologian,
korva-, nenä- ja kurkkutautien, silmätautien sekä foniatrian vastaanotoilla.
Sairaala puolestaan siirsi myöhemmäksi plastiikkakirurgian, urologian,
ortopedian ja traumatologian, gastroenterologisen kirurgian sekä korva-,
nenä- ja kurkkutautien kiireettömiä käyntejä.
”Nämä ovat kirurgisia erikoisaloja,
joiden hoitohenkilökuntaa koulutettiin toimimaan teho-osastoilla,
eli käyntien siirrot johtuivat koulutuksista”, Juha Korpelainen sanoo.
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YT-neuvotteluilla
turvataan joustavaa
toimintaa
Sairaanhoitopiirin aloittamien
YT-neuvottelujen tavoitteena on
etsiä toimintamallit, joilla henkilöstöresursseja kyetään kohdentamaan joustavasti ja nopeasti OYS:n
sisällä koronaepidemian aikana.
Tavoitteena on säilyttää valmius
hoitaa koronapotilaat ja ylläpitää
mahdollisimman suuri osa kiireettömästä toiminnasta. Riskinä sairaanhoitopiirissä on mittavan, jopa 45
miljoonan euron alijäämän muodostuminen vuoden 2020 tilinpäätökseen.
Yhteistoimintamenettely koskee
PPSHP:n koko henkilöstöä. Neuvottelutulos esitellään hallitukselle 16.
kesäkuuta.

”Yhteistoimintaneuvotteluilla haetaan yhteisesti sovitut toimintamallit,
joilla sairaanhoitoa ja henkilöstöresursseja kyetään joustavasti ja nopeasti
kohdistamaan koronaepidemiaan
varautumiseen ja potilaan hoitoon
sekä elektiivisen toiminnan vaatimuksiin ja tarpeisiin”, henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kertoo.
Koronaepidemiasta johtuva kiireettömän toiminnan supistuminen,
laskutuksen väheneminen sekä kustannusten lisääntyminen vaikuttavat
mittavasti talouteen.
PPSHP:ssa pyritään nyt kaikin voimin minimoimaan kuluvan vuoden
tilinpäätökseen muodostuva alijäämä
ja koronaepidemian hoitamisesta johtuva kiireettömän hoitojonojen kasvu.

Koppi jokaisesta
tartunnasta
OYS:n infektioiden torjuntayksikkö
tietää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ensimmäisenä,
onko koronavirustapausten määrä
kasvamassa ja missä tartuntoja
esiintyy. Lähtökohta on, että jokainen tartuntaketju otetaan kiinni, jos
tartuntojen määrä lähtee kasvuun
rajoitusten lieventymisen myötä.
Tätä kirjoitettaessa kesäkuun
alussa PPSHP:n alueella ei ole
koronavirusepidemiaa, vaan kaikki
viimeaikaiset tartunnat ovat tulleet
jo tiedossa olleilta altistuneilta. Uusia
tartuntaketjuja ei ole ilmennyt.
Infektiolääkäri Teija Puhto sanoo,
että jäljitystoiminnan suunnittelu on
kuin liikkuvaan maaliin ampumista.
Muutoksia tulee, koska THL:n ja
STM:n ohjeistukset päivittyvät, tautitilanne elää ja jäljityksen henkilöstö
vaihtelee. Aiemmin keväällä koulutettuja koronahoitajia on palannut
yksiköihinsä, koska niiden toimin-
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taa on käynnistetty uudelleen.
”Jäljitystoiminnassa on varauduttu
siihen, että tartunnat lähtevät juhannukselta lisääntymään. Toisaalta
myös vähenemiseen varaudutaan ja
vähennetään myös jäljitysresurssia.”
Loppukevään aikana on koulutettu
jäljittäjiksi lisää hoitajia, jotka tulevat
työhön tilanteen vaatiessa.

Läpi kesän jäljitystyössä on päivittäin vähintään kaksi ihmistä, toinen
aamu- ja toinen iltavuorossa.

Puhelin soi koko ajan

Jäljitys on kuin
salapoliisityötä.
Koulutuksessa käydään läpi rekistereiden käyttö ja kirjaamiskäytännöt. Jäljittäjän on osattava vastata
potilaan kysymyksiin ja kyettävä
arvioimaan potilaan tilanne. Parhaiten tämä työ käy kokeneelta sairaanhoitajalta.

Sairaanhoitaja Marja Pistemaa
toimii vakituisesti operatiivisella
tulosalueella, ja hän siirtyi maaliskuussa koronahoitajaksi, kun tautitilanne yltyi. Pistemaa sai käteensä
puhelimen, joka pysyikin tiukasti
kädessä seuraavat ajat.
”Soittoja tuli esimerkiksi yksittäisiltä ihmisiltä ja eri hoitoyksiköistä,
joista kysyttiin ohjeita tai epäiltiin
tartuntaa. Pöydällä oli kolme puhelinta, jotka soivat koko ajan. Sellaista
puhelinrumbaa en ole kokenut
aikaisemmin.”

Myös tartuntaketjut olivat tuolloin
mutkikkaampia, koska moni potilas
oli ehkä tullut ulkomailta, matkustanut eri liikennevälineissä ja tavannut
ihmisiä. Rajoitusten voimaantulon
jälkeen jäljittämisestä on tullut yksinkertaisempaa.
Kun laboratoriosta tulee positiivinen vastaus, potilaalle soitetaan.
”Potilaan kanssa käymme läpi
karanteeniohjeet ja selvitämme
lähialtistuneet sekä heidän yhteystietonsa. Osaa täytyy rohkaista
muistelemaan, keitä he ovat tavanneet. Jäljitys on melkoista salapoliisityötä ja mielenkiintoista.”
Kotikunnan tartuntatautilääkäri
ottaa yhteyden altistuneisiin ja
määrää heidät karanteeniin.

Jäljitystyön kannalta keskeinen
aikajakso on tartuttavuusaika. Sen
on määritelty alkavan vuorokausi
ennen oireiden alkua ja päättyvän 14
vuorokautta myöhemmin. Potilaalta
kysytään, missä hän on ollut tänä
aikana vähintään 15 minuuttia alle
kahden metrin etäisyydellä muista.
”Haastattelemalla täytyy onkia
selville työpaikka, koulu, liikenne ja
matkustaminen. Potilaasta riippuen
vastaukset ovat täsmällisiä tai monisanaisia”, Teija Puhto sanoo.

Testaus aktiivista
Koronaviruksen testausmäärät ovat
lisääntyneet, NordLab testaa nykyisellään noin 1 020 näytettä vuorokaudessa. Arkipäivisin NordLab saa

Infektiolääkäri Teija Puhto ja sairaanhoitaja Marja Pistemaa jäljitystyössä.
Tartunnan saaneita haastatellaan ja
hänen kotikuntansa tartuntatautilääkärille ilmoitetaan, olipa sitten
arki, ilta tai viikonloppu.

noin 450–600 ja viikonloppuisin
noin 200 testauspyyntöä vuorokaudessa. Suurin testauskapasiteetti
on Oulussa, jossa näytteitä voidaan
määrittää noin 700 vuorokaudessa.
Myös vasta-ainetutkimukset ovat
käynnissä, parhaillaan testataan
vaihtoehtoisia testausmenetelmiä.
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Tavataanko yliopiston
keskustakampuksella?

U

usi keskustakampus sijaitsisi
keskustan kupeessa, Raksilassa.
Sinne syntyisi kaikkien tieteenalojen käyttöön moderni oppimisen, kohtaamisen ja työskentelyn tila, jossa toteutuisivat tulevaisuuden työnteon tarpeet.
Samalla elävöityisi Oulun keskusta.
Keskustakampus sijaitsisi myös lähellä
sairaalaa. Kontinkankaalla työskentelevät
voisivat helposti siirtyä Raksilaan työskentelemään yhdessä muiden alojen tutkijoiden kanssa. Yliopiston toiminta on hyvin
monitieteistä, ja uusi kampus purkaisi siiloja ja loisi kohtaamisten kautta tieteiden
välisiä rajapintoja, joilta uudet ajatukset
ja innovaatiot kumpuavat.
Kontinkankaalla samoin kuin Linnanmaalla on paljon erikoistiloja, kuten laboratorioita. Ne tulisivat näkyvällä aikahorisontilla
pysymään nykyisillä sijoillaan. Uusi kampus
olisi paikka, jossa korostuvat kohtaamiset,
ei niinkään itsenäinen työ.

Megakampusten ja suurten luentosalien
aika on ohi. Viimeistään koronakevät on
opettanut meille, että varsin monenlaisia
oppimistilaisuuksia voi tarjota etäyhteyksin
ja monenlaista työtä on mukava tehdä myös
kotoa käsin. Tulevaisuuden työ tarjoaa ihan
erilaisia vapauksia kuin mihin olemme tottuneet. Kohtaamiset vähentyvät, mutta niiden
laatuvaatimukset lisääntyvät.
Keskustakampus on helposti saavutettavissa niin eri kaupunginosista kuin kauempaakin maakunnasta. Kampusrakennuksen
hiilijalanjälki on pieni, ja myös sinne kulkemisesta aiheutuvat päästöt ovat pienet. Kampuksella järjestetään toimintaa kaikenikäisille
kaupunkilaisille. Elinikäinen oppiminen ja
tieteen saavutuksista nauttiminen tulevat
kaikkien kaupunkilaisten ulottuville.

JOUKO NIINIMÄKI
Oulun yliopiston rehtori
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Keskustakampuksen rakentaminen maksaa
saman verran kuin Linnanmaan kampuksen
korjaaminen lähimpien vuosikymmenten
aikana. Linnanmaakaan tuskin näivettyy,
vaan sinne sijoittuu uudenlaista toimintaa
ja jää jonkin verran yliopiston toimintaa.
Teknologiakylän yritysten automatka yliopistolle pitenee viitisen minuuttia, mutta
keskustasta, Peltolasta, Limingantullista,
Kempeleestä tai esimerkiksi Oulunsalosta
matka lyhenee huomattavasti. Edullista
opiskelija-asumista rakentuu Välkkylään,
mutta myös Kaukovainio ja muut eteläisen
Oulun asuntoalueet tulevat saavutettavuudeltaan aidoiksi vaihtoehdoiksi opiskelijoille.
Yliopiston siirtyminen keskustan suuntaan
tuntuu monesta kaupunkilaisesta isolta
asialta, mutta tarkempi pohdiskelu paljastaa
paljon mahdollisuuksia ja minimaalisesti
haittoja. Keskustakampus osoittaa Oulun
strategista kyvykkyyttä ja on yksi merkittävä
askel matkalla kohti uutta loistoa. Tulevaisuuden Oulu on vetovoimainen kaupunki,
jossa nuoret ovat aktiivinen osa kaupunkia
ja sen päätöksentekoa. Oulu ei ole enää
paikka, jossa käydään opiskelemassa, vaan
se on paikka, johon halutaan jäädä elämään.
Voit lukea lisää keskustakampuksesta
osoitteessa oulu.fi/yliopisto/keskustakampus.

Keskittämisestä etuja
TEKSTI PIRKKO KOIVU

Iäkkäiden ihmisten hoito sekä ensihoidon johtaminen
ja hankinnat helpottuisivat, jos ensihoito olisi kokonaan
PPSHP:n käsissä, toteaa ensihoidosta tehty selvitys.

E

nsihoidosta vastikään tehty
selvitys tuo esiin etuja ensihoidon keskittämisessä
PPSHP:lle. Selvitys toteaa toisaalta,
että nykyinenkin toiminta yhteistoimintasopimuksella on laadukasta ja kustannustehokasta.
Selvityksen sisältöä on esitelty
sairaanhoitopiirin valtuustolle
kesäkuussa. Asiaa käydään läpi
myös henkilöstön, alueen kuntien
sekä sote-organisaatioiden kanssa.
Ratkaisut Pohjois-Pohjanmaan
alueen ensihoidon järjestämisestä
ovat ajankohtaisia, koska nykyisten
tuottajien eli Oulu-Koillismaan
pelastuslaitoksen ja Jokilaaksojen
pelastuslaitoksen kanssa tehdyt
yhteistoimintasopimukset ovat
voimassa kuluvan vuoden loppuun
saakka.
Ensihoidon siirtämistä PPSHP:n
tuottamisvastuulle selvitetään myös
siksi, koska sote-maakuntavalmistelun aikana ensihoidolla todettiin
olevan enemmän toiminnallisia yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon
kuin pelastustoimen kanssa.

Laaja selvitystyö
Ensihoitopalvelun mahdollista siirtämistä on viime talven aikana selvittänyt seitsemän eri työryhmää,
jotka ovat pohtineet hankkeen
vaikutuksia talouden, prosessin,
henkilöstön, tietojärjestelmien,
kaluston, toimitilojen ja hallinnon
kannalta.
Hankkeen ohjausryhmää johtaa
PPSHP:n johtajaylilääkäri Juha
Korpelainen. Hän sanoo, että
PPSHP:n tuottamisvastuulle siirre-

tystä ensihoidosta hyötyjiä olisivat
esimerkiksi haja-asutusalueella
asuvat iäkkäät ihmiset. Nykyisinkin
he ottavat yhteyttä ensihoitoon tarvitessaan apua ja usein heidät kuljetetaan sairaalaan.
”Jos ensihoito on integroitu sosiaali- ja terveydenhuoltoon, ensihoitajat pystyisivät paremmin tukemaan
näitä kotona asuvia iäkkäitä tai heidän omaishoitajiaan. Aina ei tarvitse
lähteä kalliiseen sairaalahoitoon,
joten tämä toisi suuria hyötyjä ja
jopa säästöjä.”

Aina ei tarvitse
lähteä kalliiseen
sairaalahoitoon.

Siirtymistä PPSHP:n vastuulle
puoltaa selvityksen mukaan muun
muassa se, että yhdessä osaamiskeskuksessa ensihoito olisi kokonaisuutena vahvemmin johdettu. Sairaanhoitopiirin ensihoidolla olisi
hyvät edellytykset luoda yhteistyömalleja sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa. Toimintaa ohjaisi
yksi toimintasuunnitelma, mikä
heijastuisi potilaan hoitoketjujen
kehittämiseen, henkilöstön kouluttautumiseen ja urapolkuihin.
Ensihoidon yhteiset hankinnat,
yhdenmukainen kalusto ja toimin-

tamallit voivat auttaa säästämään myös kustannuksia.
Selvitys toteaa toisaalta, että
nykyisinkin ensihoidon laatua
on systemaattisesti kehitetty,
ja yhteistyö on toiminut hyvin.

Aikaisintaan 2022
Jos muutos toteutettaisiin, olisi
selvityksen mukaan järkevää
jatkaa toimintaa pääasiassa
nykyisissä toimitiloissa. Muutoksen toteuttamiseen olisi varattava aikaa vähintään 1,5 vuotta.
Käytännössä ensihoito olisi
mahdollista siirtää PPSHP:n tuotettavaksi aikaisintaan vuoden
2022 alusta, jolloin siirto liikkeenluovutusperiaatteella tapahtuisi.
Vuodelle 2021 olisi solmittava
uudet yhteistyösopimukset
pelastuslaitosten kanssa.
PPSHP:n alueella ensihoitopalvelun budjetti vuonna 2019
oli 32,3 miljoonaa euroa, ja vakituista ensihoitohenkilöstöä on
noin 400. Mahdollisen muutoksen kustannuksista on tehty koetalousarvio vuosille 2021–24 lisäten
menoja 2 prosenttia ja tuloja yksi
prosentti vuosittain. Palkkojen
yhdenmukaistaminen, siirtymän
aiheuttama työ ja ICT-kulut lisäisivät menoja. Kustannushyötyä
arvioidaan saatavan hankintojen
ja tukipalveluiden yhdistämisestä.
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Jokainen
minuutti merkit
TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI

Oulunsalon tukikohdasta PPSHP:n ensihoitolääkäriyksikkö siirtyy potilaan luokse nopeasti lääkärihelikopterilla tai autolla. Potilaan jatkohoidon
kannalta ensihoidon minuutit ovat tärkeitä.

L

ääkärihelikopterien lääkintäpalvelu jatkuu entisellään, vaikka
FinnHEMS Oy siirtyikin valtionyhtiöksi. Ensihoidon järjestämisvastuu on yhä sairaanhoitopiireillä.
Esihoitolääkäriyksikön vastuulääkäri Lasse Raatiniemi sanoo, että
ensihoito perustuu eri ammattilaisten väliseen yhteistyöhön.
Myös OYS:n eri yksiköiden ja erikoisalojen kanssa tehdään mielellään
yhteistyötä ja kehitetään toimintaa
eteenpäin. Ensihoitolääkärin työ
liippaa monen alan akuuttihoitoa
tehohoitolääketieteen lisäksi, joskus
kardiologiaa tai kirurgiaa, joskus
obstetriikkaa tai keuhkosairauksia.
Ensihoitolääkäriyksikkö tuo hätätilapotilaiden tehohoitoon erikoistuneen tiimin tapahtumapaikalle.
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”Jokainen tapaus ja potilastarina on
merkittävä. Akuutti sairastuminen tai
vammautuminen vaikuttaa moneen
ihmiseen myös potilaan ympärillä.”
Lasse Raatiniemi sanoo, että tapahtumapaikalla potilaan pitäisi saada
vähintään yhtä laadukasta ensihoitoa kuin sairaalassakin. Alkutilanteen
hoito heijastuu laajalle ja vaikuttaa
siihen, miten potilaan jatkohoito
sujuu.

Tietoa kantautuu
Oulunsalossa toimivassa FinnHEMStukikohdassa vuorottelee kokeneita
PPSHP:n ensihoitolääkäreitä ja HEMSensihoitajia. Tukikohdasta lähetetään
potilaan luokse lääkärihelikopteri tai
autolla liikkuva lääkäri tiimeineen
tilanteen mukaan.

Eri puolilla Pohjois-Suomea toimivien ensihoitoyksiköden puhelinkonsultaatio on tärkeä osa työtä.
”Tyypillisesti ensihoitajat konsultoivat elvytetyn potilaan jatkohoidosta,
lapsipotilaan kivunhoidosta, sydäninfarktista tai hengitysvaikeudesta.
Puhelimen vastaavalla ensihoitolääkärillä tulee itsellään olla vankka
kokemus ja tarkka tilannekuva, jotta
hän pystyy antamaan konkreettisia
neuvoja”, Raatiniemi sanoo.
Hän toteaakin, että konsultaatiopuhelut avaavat hyvän näköalan siihen, miten Pohjois-Suomessa ihmiset voivat. Kun yksi puhelu tulee pohjoisimmasta Lapista, seuraava saattaa tulla ruotsinkieliseltä rannikolta.
”Influenssa-aallot, päihteet, turismi
ja monet muut ilmiöt näkyvät tehtävissä ja konsultaatiopuheluissa.”

Lisäkoulutusohjelma aloitettu
Viime vuonna aloitettiin Oulun yliopistossa kaksivuotinen lisäkoulutusohjelma, jossa koulutetaan

Vuoronvaihdossa, jossa
käydään läpi edellisen
vuorokauden tehtävät ja
tarkistetaan varusteet.
”Monesti askareet päättyvät
siihen, että tulee puhelu tai
hälytys”, Lasse Raatiniemi
sanoo.

Helikopterikeikkoja Heini Elolle on
osunut lähes jokaiseen työvuoroon.
Hän muistuttaa, että helikopteri tai
auto on vain keino päästä potilaan
luo, potilaat hoidetaan samalla tavalla kulkuvälineestä riippumatta.

Ilmaan nopeasti

tsee
valmiita anestesia- tai akuuttilääkäreitä ensihoitolääkäreiksi. Tällä hetkellä koulutusohjelman yliopistosairaalatasoista käytännön palvelua
Oulussa suorittaa akuuttilääketieteen erikoislääkäri Heini Elo. Hän on
toiminut akuutti - ja ensihoitolääkärinä Seinäjoella ja lisäkoulutuksen
jälkeen tähtää toimimaan ensihoidon puolella.
Ensihoitotiimin pitää sietää
nopeasti muuttuvia tilanteita.
”Tämä työ sopii henkilölle, jolla
on päätöksentekokykyä ja stressinsietokykyä. Pitää pystyä tekemään
useaa asiaa yhtä aikaa.”
Vaikka Elo on aikaisemmin jo
erikoistunut akuuttitoimintaan,
lisäkoulutus tuo osaamista niin
sanottuun kovaan ensihoitoon eli
vakavasti sairaiden potilaiden hoitoon
ympärivuorokautisessa valmiudessa.
”Helikopterilla liikkuminen tuo
miehistöyhteistyöhön erilaista
näkökulmaa, tulee muutama liikkuva elementti lisää.”

Hälytyksen tultua Oulunsalossa
toimiva ensihoitotiimi kokoontuu
ja päättää, millä kalustolla mennään
paikalle. Auto tai helikopteri lähtevät
liikkeelle jo silloin, kun ei ole varmuutta, tarvitaanko lääkäriyksikköä. Lääkäriyksikkö on vain harvoin tapahtumapaikalla ainoana yksikkönä. Ensisijaisesti siellä on ambulanssi ja ensivasteyksikkö.
Ilmassa ollaan muutamassa minuutissa hälytyksen saapumisesta.
”Lentosää otetaan huomioon ja
lentäjä sanoo viimeisen sanan siitä,
onko helikopteri käytössä. Vaikka
kohde olisi lähelläkin, voi olla järkevää lähteä helikopterilla, koska sen
kyydissä pääsemme nopeasti siirtymään eri paikkaan, jos tulee toinenkin hälytys”, Raatiniemi sanoo.
Matkan aikana ollaan yhteydessä
kohteeseen ja tarvittaessa valmistellaan hoitotoimia.

”Joskus päästään helikopterilla
suoraan kohteeseen, joskus jatketaan vielä vaikka moottorikelkalla.”
Tapahtumapaikalla lääkäriyksikkö
tekee yhteistyötä ensihoitajien ja
pelastuslaitoksen kanssa ja arvioi,
millä tavalla potilas siirretään hoitoon.
Jos matkaa on paljon, helikopteri
jouduttaa potilaan pääsyä sairaalaan. Tärkeintä on kuitenkin viedä
tapahtumapaikalle kokenut tiimi.
”Sairaalan ulkopuolinen anestesia
on keskeisin toimenpide. Potilaalle
voidaan laittaa esimerkiksi pleuradreeni, jos potilaalla on ilmarinta.
Lääkäri voi tehdä myös ultraäänitutkimuksen tai ottaa valtimoverinäytteen. Kaikkea ei ehdi tehdä
kuitenkaan yhtä aikaa. On oltava
systemaattinen ja kyettävä priorisoimaan”, Lasse Raatiniemi sanoo.
Tulevaisuudessa OYS:ssa potilaan
hoitoon pääsy nopeutuu 10–15 minuuttia, kun uuden sairaalan ensimmäisen talon katolle valmistuu helikopterin laskeutumisalusta, josta
potilas saadaan nopeasti esimerkiksi
leikkaussaliin tai teho-osastolle. Nykyisin helikopteri laskeutuu Huuhkajanpuistoon.

Heini Elo lääkäriautossa. Auto on kuin liikkuva teho-osasto, jossa on
kriittisesti sairaan tai vammautuneen hoitoon tarvittava varustus.
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Helikopteri vie potilaan luokse kokeneen tiimin.

Oulun FinnHEMS 50

-tukikohdassa työskentelee
yhteensä 10 lääkäriä, 6 lentäjää
ja 5 HEMS-ensihoitajaa. Lääkäreistä 4 on varsinaisesti ensihoitokeskuksen palkkalistoilla.
Tukikohdan ensihoitopalvelusta vastaa PPSHP
ja lentopalvelustaBabcock
Scandinavian AirAmbulance AB.
Vuonna 2019 potilaskontakteja
oli 507 ja puhelinkonsultaatioita
2000.

Ensihoitolääkäriyksikön
toimenpiteitä:
Anestesiaintubaatio sekä
hengityskonehoito
Pleuran kanavointi
Veren- ja plasmansiirto
Kivunhoito
Valtimoverenpaineen mittaus
sekä verikaasuanalyysi
Ultraääni
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FinnHEMS
kokonaan valtiolle
FinnHEMS Oy siirtyi maaliskuussa
kokonaan valtion omistukseen.
Omistajanvaihdoksessa toiminta
ja henkilökunta säilyvät ennallaan.
FinnHEMS Oy vastaa yhä ilmailupalvelun järjestämisestä ja sairaanhoitopiirit ensihoidosta.
FinnHEMS on rakentanut toimivan valtakunnallisen ensihoidon
ilmailupalvelun, toteaa valtion
omistajaohjauksesta vastaava hallitusneuvos Ismo Tuominen
sosiaali- ja terveysministeriöstä.
”Tässä suhteessa mikään ei muutu.
Yhtiö vastaa jatkossakin samasta
tehtävästä ja sairaanhoitopiirit
ensihoidon osasta.”
Tuomisen mukaan yhtiöllä on toki
edessään kaksi suurta muutosta:
maan hallitus on päättänyt, että
kaksi uutta tukikohtaa rakennetaan paikkaamaan katveita. Vielä
suurempi muutos on siirtyminen
omaan tuotantoon.

”Toisin sanoen kahden alihankkijan
nyt hoitama lento-operointi, johon
kuuluvat muun muassa helikopterit
ja lentäjät, siirtyy yhtiön itsensä hoitamaksi vuoden 2022 alusta”, Tuominen
kertoo.
Valtio on maksanut yhtiön menot jo
kymmenen vuotta. Yhtiön osakkeet
ostettiin sairaanhoitopiireiltä valtiolle,
koska tällä tavoin omistus ja rahoitus
saatiin samoihin käsiin, Tuominen
perustelee kauppaa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt yhtiölle uuden hallituksen. Hallituksen puheenjohtajana toimii ekonomi
Harri Sailas ja jäseninä diplomi-insinööri Riku Aho, kauppatieteen maisteri Ulla
Hagman ja varatuomari Janne Simula.
Yhtiöön perustetaan ohjausryhmä,
jonka tehtävänä on arvioida ja varmistaa, että ilmailupalvelu palvelee ensihoitoa optimaalisella tavalla. Ryhmässä
on edustus kaikista yliopistollisista sairaanhoitopiireistä.

äjän
Pääitt
ta
pa kal

Epätodellinen kevät

S

opiva aloitus kirjoitukselleni
voisi olla ”Oli synkkä ja myrskyinen yö”. Niin epätodellisena on
tämä kevät näyttäytynyt. Tapahtui jotain,
mitä olemme nähneet vain elokuvissa. Koko Suomi meni kiinni ja sulkeutui ovien taakse. Yksien ovien takana
kuitenkin kuhisi ehkä enemmän kuin
koskaan – sairaaloissa. Siellä työntekijät toimivat normaalisti, lockdownista
huolimatta, valmistautuen pahimpaan
vähillä tiedoilla ja tarvikkeilla.
Sairaanhoitopiirimme onnistui tässä
tilanteessa hyvin, vaikka tehtävä oli lähes
mahdoton ja oltiin tuntemattoman
edessä. Henkilöstöresurssia kohdennettiin eri toimintoihin parhaan olemassa
olevan tiedon varassa. Toimintaa ohjaavana periaatteena oli koronaepidemiavalmiuden säilyttäminen. Ihan jokaisella
työntekijällä on ollut oma tärkeä roolinsa kriisistä selviytymiseen. Lämmin
kiitos henkilöstölle tärkeästä työstänne.
Sanna Marinin hallituksen toimet
ovat olleet oikea-aikaisia ja tiukkoja. Suomalaiset noudattivat rajoituksia
kuuliaisesti ja näyttää siltä, että näiden
toimien ansiosta epidemia on saatu
ainakin toistaiseksi varsin hyvin hallintaan. Vaikeuksilta ei ole toki vältytty. Mahdollista seuraavaa aaltoa varten
ollaan nyt kuitenkin valmiimpia. Tietoa
on kertynyt enemmän, rokote on kehitteillä, kotimainen suojatarvikkeiden
valmistus on lähtenyt täysillä käyntiin
ja terveydenhuollon henkilökuntaa
koulutettu. Kenellekään ei pitäisi tämän
jälkeen olla epäselvää, että terveydenhuollon riittävät resurssit, tutkimus
ja varautuminen ovat elintärkeitä.
Sairaanhoitopiirin toiminta ei ole pyörinyt vain koronan ympärillä kevään aikana.

TES -sopimuskausi on ollut auki ja
koronatilanne ei ole helpottanut neuvotteluita. Sopimuksettomassa tilassa on
oltu huhtikuusta lähtien. Juuri näillä
hetkillä on päästy kuitenkin sopimukseen ja sopimukset astuvat voimaan heti.
Tarkastuslautakunnan arvioinnin pohjalta hallitus on tehnyt korjausliikkeitä
Tulevaisuuden sairaalan seurantaan ja
resursointiin. Hanke on tärkeää saada
maaliin aikataulussa ja budjetissa pysyen.
Lisäksi hallitus laati ohjeistuksen
sairaanhoitopiirin luottamus- ja virkamiesten edustamista, matkoja ja koulutusta koskeviin menettelytapoihin.
Tämän asian käsittelyn aikana sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja
Antti Huttu-Hiltunen irtisanoutui tehtävästään ja sairaanhoitopiirin valtuusto valitsee uuden puheenjohtajan 9.6.
Epidemia on aiheuttanut sairaanhoitopiirin talouteen vaikeuksia. Alijäämää
ennustetaan tulevan sairaanhoitopiirille
45 miljoonaa euroa koronaepidemiasta
johtuvan kiireettömän toiminnan supistumisesta, laskutuksen vähenemisestä sekä kustannusten lisääntymisestä
muun muassa suojavarusteiden hankinnoissa. Vielä on epäselvää, saavatko
sairaanhoitopiirit valtiolta suoraa tukea.
Haluan toivottaa voimia tärkeään
työhönne. Toivon kesän valon ja lämmön
energisoivan meitä kaikkia ja antavan
voimia vielä tuntemattomaan syksyyn.

TANJA TIAINEN

PPSHP:n hallituksen varapuheenjohtaja
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Osaamiskeskuksia
syntyy potilaspolun
kautta
Uuden sairaalan osaamiskeskuksiin keskitetään
eri potilasryhmien hoitoon ja diagnostiikkaan
tarvittavaa asiantuntemusta eri aloilta.

O

saamiskeskuspohjainen
toiminnan tarkoitus on parantaa tutkitusti potilaiden
hoidon laatua ja potilasturvallisuutta,
vaikuttaa myönteisesti asiakaskokemukseen ja edistää alansa tutkimusja koulutustoimintaa koko PohjoisSuomen alueella.
Osaamiskeskuksissa potilaan
hoitoon tarvittavat eri erikoisalojen
ammattilaiset ja muut resurssit
kootaan yhteen hoidon laadun,
vaikuttavuuden ja tuottavuuden
parantamiseksi. Osaamiskeskukset
voivat olla pohjana uudelle organisaatiorakenteelle ja osin myös osa
OYS:n erityisvastuualueen toimintaa.
Potilaan hoitopolku on osaamiskeskusajattelussa ratkaiseva. Osaamiskeskukset ovat runko, jonka
kautta luodaan hoidon kannalta
järkeviä toiminnallisia verkostoja,
kertoo projektipäällikkö Tuomas
Holma.
”Kun potilas tulee esimerkiksi
päivystyksen ja ehkäpä kuvantami-
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sen kautta sairaalaan, hän siirtyy
tämän jälkeen osaamiskeskukseen,
jossa häntä hoitavat ne ammattilaiset, joilla on siihen paras osaaminen ja hyvä yhteistyöverkosto kaikkien hoitoon osallistuvien välillä”,
Tuomas Holma toteaa.
Nykyiseen toimintaan verrattuna
tämä tarkoittaa sitä, että kun hajallaan oleva toiminta keskitetään fyysisesti lähekkäin, konsultaatioiden
määrä, potilaiden siirrot ja henkilöstön askelten määrä vähenevät huomattavasti.
”Potilasryhmän syväosaajat voivat
läheisyyden vuoksi myös sparrata ja
vahvistaa osaamistaan yhdessä ja
verkostoituen potilaan parhaaksi.”

hoidon näkökulmasta. Sydänsairaan
potilaan hoito on nyt sirpaleisena
laajassa talossa: päivystyspoliklinikka,
osastot 13 ja 35, kardiologian poli ja
toimenpideosasto sekä päiväsairaala.
”Uuden sairaalan ykkösvaiheen
valmistumisen jälkeen sydänkirurgia,
kardiologia ja kardiologinen päiväsairaala ovat samassa kerroksessa,
vain poliklinikka on erillään. Sydänpotilasta hoidetaan siis yhdessä toiminnallisessa tilakokonaisuudessa.”
Sydänpotilaan tehohoitoa ei siirretä
sydänkeskukseen. Tehohoito pidetään omana parhaan osaamisen
kokonaisuutena. Tehohoidon syväosaaminen on teho-osastoilla eikä
sen hajauttaminen pieniin osiin
ole järkevää, Holma uskoo.

Hajautetusta keskitettyyn
Osaamiskeskukset eivät synny
yhdessä yössä uuden sairaalan
käyttöönoton yhteydessä, vaan
vaiheittain valmistellen.
Tuomas Holma vertaa toimintamallin eroja nykyisen sydänpotilaan

Toiminnan muotoja haetaan
Suunnitellut osaamiskeskukset
kypsyvät ja muuttuvat valmistelussa. ”Suunnitelmamme ei ole kiveen
hakattu, esimerkiksi keskusten laajuutta pitää pohtia. Liian isot keskuk-

Osaamiskeskuksiin
keskitetään
potilasryhmittäin
osaamista

Osaamiskeskukset
kootaan fyysisesti
lähekkäin

Organisaatio kootaan
osaamiskeskusperusteiseksi

Osaamiskeskustoiminta
ulotetaan osaksi
OYS-ervan toimintaa

Gugo-osaamiskeskus

vatsa- ja virtsaelinsairaudet, naistentaudit ja synnytykset

10 krs

Vuodeosastot

9 krs

Vuodeosastot

8 krs

Vuodeosastot

7 krs

6 krs

Syöpätautien poliklinikka

5 krs
4 krs

3 krs

Syöpätautien poliklinikka

Synnytysosasto

2 krs

Leikkausosastot

Vatsakeskus

Leikkausosastot
Teho-osasto

1 krs

Naistentautien
poliklinikka

Nordlab
Päivystys

0 krs

Kuvantaminen

Nordlab

Urologian
poliklinikka

Kuvantaminen

Leike /
Päiki

Patologia

Lapset ja nuoret -osaamiskeskus
7 krs

Vierihoito-osasto

6 krs

5 krs
4 krs

3 krs

2 krs

Lasten vuodeosastot
Lasten neurologian Lasten psykiatrinen
poliklinikka
poliklinikka

Synnytysosasto
Lasten teho

1 krs päivystys osasto

0 krs

Lasten

Lasten infektio- Lasten
poliklinikka

Lasten päiväsairaala

Päivystys
Kuvantaminen
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set tuovat isoja haasteita hallinnointiin ja johtamiseen, liian pienet ovat
haavoittuvia. Tavoitteena on, että
erikoisalojen yhdistäminen on järkevää: niillä on tyypillisiä yhteisiä
potilasryhmiä, jotka hyötyvät uudesta mallista”, Holma painottaa.
Osaamiskeskuksen sisällä voisi
ehkä olla myös pienempi keskus.
Esimerkiksi hän nostaa tuki- ja
liikuntaelinkeskuksen: tekonivelkirurgialla voisi olla oma osaamiskeskus isomman keskuksen sisällä.
Voi olla myös syytä eriyttää silmäsairaudet omaksi kokonaisuudeksi
pään- ja kaulan osaamiskeskuksessa.
Holma kertoo pohdinnassa
olevan myös sen, pitäisikö neurologia, neurokirurgia ja neurologinen
kuntoutus yhdistää. ”Potilaan etu se
ainakin olisi, yhtä ja samaa hoitoahan
hän kokee tällä polulla saavansa.”
”Toistaiseksi varmaa on vain se, että
keskuksia syntyy vaiheittain, ei yhdellä
kertaa.”

Toiminnat risteävät
Osaamiskeskuksia toimii ja rakennetaan jo nyt. Pään ja kaulan sai-
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rauksien sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoito on jo osaamisperustaista, lasten ja nuorten yksikkö on
ollut sitä jo pitkään. Sydänhoito
menee koko ajan oikeaan suuntaan,
Holma sanoo.
Päivystys, anestesia, kuvantaminen
ja kuntoutus kulkevat omaa reittiään,
koska ne risteävät sairaalan kaikkea
toimintaa. ”Myös syöpää hoidetaan

kaikkialla OYS:ssa ja syöpätautien
yhteistyöverkosto on jo laajasti lonkeroitunut. Tulevaan syöpäkeskukseen
integroitaisiin jatkossa diagnostiikan,
hoitoprotokollan sekä sytostaatti- ja
sädehoidon syväosaaminen. ”
Lasten ja nuorten sairauksien hoidossa verkottuminen on ollut välttämätöntä jo pitkään. Näissä toiminnoissa raja-aidat ovat jo matalalla.

Organisaatiorakenne
myöhemmin
Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt ajatuksen, että osaamiskeskukset
voisivat olla myös uuden organisaatiorakenteen pohjana. Asiasta on jo
keskusteltu, mutta päätösehdotukseksi mallia ei ole valmisteltu.
”Yksikään keskus ei toistaiseksi
toimisi itsenäisenä, hallinnollisena
yksikkönä, mutta osaamiskeskuspohjaisia organisaatioita on otettu
käyttöön muualla Suomessa”, kertoo
projektipäällikkö Tuomas Holma.

Osaamiskeskus-toimintamallin
ulottamista yli sairaanhoitopiirirajojen on myös alustavasti pohdittu.
”Tämä voisi olla osuuskunnan lisäksi
yksi tapa turvata erityisvastuualueen
sairaaloiden palvelut lähellä asukkaita. OYS:n etu on se, että palveluja
tuotetaan alueellisesti, ei vain yliopistollisessa sairaalassa. Alueellisen
toiminnan varmistamiseksi tarvitsemme myös uusia toimintatapoja.”

Oulun yliopistolliseen sairaalan erityisvastuualueeseen eli ervaan kuuluvat Lapin sairaanhoitopiiri,
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. OYS:n erityisvastuualueella on noin 741 000 asukasta ja pinta-ala on hieman yli 50 prosenttia koko Suomesta.

S

Ervaanssa
matk

Muutosten kautta
kohti kesää

oitessa, kuten muuallakin
Suomessa, on kevättä vietetty
hyvin vahvasti koronaepidemiaan
liittyvien asioiden merkeissä. Korona
on mullistanut ja muuttanut meidän
jokaisen arkea, mutta erityisesti se on
vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. Olemme kohdanneet ihan
uudenlaisen haasteen, joka on tuonut
mukanaan valtavan määrän muutoksia
nopealla aikataululla. Kevät onkin mennyt hyvin pitkälle erilaisten koulutuksien,
perehdytyksien, toimintaohjeiden, etäpalavereiden ja rekrytoinnin parissa.
Erityisen ylpeä ja iloinen olen siitä,
kuinka ammattitaitoinen ja joustava
henkilöstö meillä työskentelee sosiaalija terveydenhuollossa. Se on todettu
tämän kevään aikana ainakin meillä
Soitessa!
Samanaikaisesti korona on myös
aiheuttanut monenlaista pelkoa ja huolta
joko itsemme tai läheistemme puolesta.
Myös taloudelliset haasteet sekä perheiden hyvinvointi ovat nousseet esille
keskusteluissa ja tarve sosiaalihuollon
palveluille on ollut kasvussa viime kuukaudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstö työskentelee etulinjassa
huolehtimassa meidän jokaisen terveydestä ja hyvinvoinnista. Erityisen tärkeää
onkin huolehtia ammattilaisten työtuvallisuudesta sekä tukea työssäjaksamista
näiden poikkeusolojen aikana.

Tämä kevät on Soitessa vahvistanut
edelleen integraation tärkeyttä ja merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Integraatio luo vahvat rakenteet ja hyvät
mahdollisuudet ehyisiin hoitoketjuihin
sekä vahvaan yhteiseen tekemiseen
potilaan tai asiakkaan parhaaksi.
Koronakevät on opettanut meitä
monella eri tavalla, mutta myös avannut
meille ihan uudenlaisia ovia ja luonut
uusia mahdollisuuksia. Paljon on opittu
muun muassa erilaisten digitaalisten
palveluiden käytöstä hoitajien ja lääkäreiden etävastaanottojen sekä muiden
videovälitteisten palveluiden kautta.
Kevään aikana Soitessa on myös tarkasteltu uudelleen organisaatiorakennetta
ja pohdittu sen mahdollisuuksia ja
heikkouksia hyödyntäen saamiamme
kokemuksia reilun kolmen vuoden ajalta.
Syksy vaikuttaa edelleen kovin vaikealta
ennustaa ja suunnitelmia on jouduttu
tekemään usean eri skenaarion osalta.
Joka tapauksessa kesä on tuloillaan ja
kesälomat odottavat nurkan takana.
Kohta on aika levähtää ja rentoutua,
antaa auringonpaisteen puhdistaa
ja ehkä myös kirkastaa ajatuksia.

Selvitäksemme myös tulevista haasteita
tarvitsemme joustavia ja integroituja
toimintamalleja ja ratkaisuja. Osaavan
henkilöstön riittävyys, muuttuviin potilasvirtoihin vastaaminen ja nopea reagointi
ympäristön muutoksiin ovat varmasti
nyt ja jatkossakin isoja kysymyksiä,
joihin haetaan ratkaisuja aktiivisesti.

PIIA KURIKKALA

Soiten vs. johtajaylihoitaja
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Sairaala
nousee
hyvään
tahtiin
TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVAT ANTTI SUISTOLA

Uuden sairaalan ykkösvaihe etenee hyvin.
Tällä hetkellä näyttää, että A-talo valmistuu
puoli vuotta etuajassa.

E

nsimmäinen sairaalarakennuksen runko on noussut kahden
maanalaisen kerroksen lisäksi
jo seitsemän kerrosta katutason
yläpuolelle. Talotekniset asennukset
ja sisävalmistusvaiheen työt ovat
myös jo täydessä vauhdissa.
A-talo on edellä aikataulua. ”Olemme kiristäneet aikataulutavoitteita
niin, että rakennus valmistuisi luovutus- ja käyttöönottovaihetta varten heinäkuussa 2023, puoli vuotta
alun perin suunniteltua aikaisemmin”, kertoo projektipäällikkö
Pekka Jokela NCC:ltä.
Harjakorkeudessa Kontinkankaan
kampuksen ensimmäinen sairaalarakennus on lokakuussa.
A-talossa työskentelee nyt noin
260 työntekijää ja B-talossa noin
sata. Määrä kasvaa sitä mukaa kun
kohteissa päästään sisätöihin.
A-talon nopea edistyminen vaikuttaa myös B-taloon, sillä kun talot
yhdistetään, voidaan yhteistä teknistä
testaamista ja käyttöönottokoulutuksia mahdollisesti aikaistaa suunnitellusta.

B-talo etenee hyvin
Skanska Talonrakennus Oy rakentaa
B-taloa, joka sekin valmistuu vuonna
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2023. Loppusyksyllä aloitetulla työmaalla hissikulut valmistuvat heinäkuun alkuun mennessä. Kesän aikana
maanalaiset kerrokset rakentuvat niin,
että tekniikan ja sisätilojen rakentamiseen päästään loppusyksystä.
B-talon yhteyteen tulevan ambulanssihallin pontitustyöt alkavat kesä-heinäkuun vaihteessa, maanrakentaminen
tehdään heinäkuun aikana ja betonitöihin päästään elokuun alussa.
Koronaepidemian rajoitukset ovat
molemmilla työmailla voimassa.
Rakentamisen työnjohtajat on jaettu
toisistaan erillisiin ryhmiin, toimihenkilöt työskentelevät etänä ja työntekijöiden yhteiset tauot on porrastettu.
OYS 2030 -uudistusohjelma etenee
kakkosvaiheen (C1-talo) hankesuunnittelulla. Kakkosvaiheen uudet rakennukset sijoittuvat keskuspesulan ja vanhojen K-rakennusosien alueelle. Uudistamisohjelman johdossa jatkaa KariPekka Tampio.
C1-taloon on suunniteltu muun
muassa apteekin puhdastilat, laboratorio-, hammas- ja suusairauksien
poliklinikan, leikkaustoiminnan sekä
syöpätautien poliklinikan tilat. Lisäksi
sinne on tulossa tilat kahdelle sädebunkkerille ja syklotronille eli hiukkaskiihdyttimelle.

Ontelolaattoja
asennettiin toukokuun
puolivälissä kuudennen
kerroksen kattoon.

Alimmissa kerroksissa
on edetty väliseinien
tasoitus- ja maalaustöihin.

Kerroksien eri osat
erotetaan puhtauden
hallinnan takia ”tuulikaappien” avulla.

Joona Halonen tutkii työpiirustuksia.

A-rakennuksen maanalaisissa kerroksissa
tehdään taloteknisiä
töitä kuten ilmastointia,
vesi- ja viemärijärjestelmiä
sekä sähkö- ja automatiikka-asennuksia.
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Uutta analytiikkaa
NordLabissa
TEKSTI PIRKKO KOIVU

Muun muassa hylkimisenestolääkkeitä käyttävät
elinsiirtopotilaat ja aineenvaihduntasairauksia
sairastavat hyötyvät NordLabin massaspektrometriaan perustuvasta analytiikasta.

S

airaalakemistit Anna
Hyyryläinen ja Johanna
Miettinen kuuluvat joukkoon,
joka NordLabista osallistui 1,5 vuotta
kestävään Sote Lean Master -koulutukseen. Sen aikana laaditut kehittämistyöt parantavat NordLabin palvelua ja tehostavat analytiikkaa.
Esimerkiksi aineenvaihduntasairauksien, kuten lasten akuutin metabolisen kriisin diagnostiikka paranee
ja tulosten saaminen nopeutuu massaspektrometriaan perustuvan LCMS/MS-laitteen ansiosta.
Anna Hyyryläisen kehittämistyö
sisältää massaspektrometriaan perustuvan laitteen hankinnan, asennuksen, koulutuksen, aminohappomenetelmän testauksen ja aminohappoanalytiikan käyttöönoton.
Aminohappoanalytiikka on parin
vuoden ajan toteutettu alihankintana, mikä on merkinnyt, että näytteet
on lähetetty kerran viikossa lentorahtina Hollantiin ja tulosten saanti on
ollut hidasta.
”Suomessa aminohappoanalytiikkaa tehdään tällä hetkellä vain Helsingissä ja Kuopiossa rajallisella analysointikapasiteetilla. Omalla analytiikalla NordLab voi turvata nopeammat vasteajat.”
Aminohappomenetelmällä määritetään plasma-, virtsa- tai likvornäyt-
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teestä noin 45 aminohapon pitoisuudet ja laboratoriolääkäri antaa
tuloksista lausunnon.
”Toivon mukaan aminohappoanalytiikka voidaan ottaa NordLabissa
rutiinikäyttöön vielä kuluvan vuoden
aikana. LC-MS/MS-laitteen kapasiteettia voidaan jatkossa hyödyntää
myös muussa analytiikassa.”

Tulokset vertailukelpoisiksi
Johanna Miettisen kehittämistyö
palvelee elinsiirtopotilaita, jotka
käyttävät hylkimisenestolääkkeitä.
Lääkeaineiden pitoisuuksien
seurantaan on HUSLAB:ssa käytetty
massaspektrometriaan perustuvaa,
mutta NordLabissa immunokemiallista määritysmenetelmää. Eri menetelmien tuottamat tulokset eivät ole
keskenään vertailukelpoisia.
”Massaspektrometriaan perustuvat
menetelmät ovat luotettavimpia ja
tarkimpia immunosuppressiivisten
lääkeaineiden mittaukseen. Yhdel
läkään yliopistosairaalan laboratoriolla ei kuitenkaan ole kapasiteettia
analysoida koko Suomen näytteitä”,
Miettinen sanoo.
Miettisen työ tähtäsi massaspektrometrisen määritysmenetelmän
pystyttämiseen NordLabin Oulun
laboratorioon, jossa on tähän analytiikkaan vaadittavaa osaamista.

Siklosporiini A ja takrolimuusi voidaan määrittää tällä menetelmällä
Oulussa kesäkuusta alkaen, jolloin
Oulussa ja HUS:n alueella otettujen näytteiden tuloksista saadaan
keskenään vertailukelpoisia.
”Tällöin palvelemme hoitavaa lääkäriä aikaisempaa paremmin, kun
hän tulkitsee tuloksia ja päättää
hylkimisenestolääkityksen annostuksista. NordLabin omalla tuotannolla pystymme myös turvaamaan
mahdollisuuden päivystykselliseen
analysointiin tarvittaessa sekä riittävän nopeat vasteajat”, Miettinen
sanoo.

Käsityötä ja osaamista
Massaspektrometria on haastavaa
erityisanalytiikkaa, joka vaatii laboratoriossa käsityötä sekä massaspektrometriaan perehtyneitä laboratoriotyöntekijöitä ja -asiantuntijoita.
Uudet menetelmät ovat työnkulultaan immunokemiallisia menetelmiä vaativampia.
”Tästä syystä onkin tärkeää, että
sellaiset näytteet, joista tarvitaan
vastaus samana päivänä, ovat perillä
erityisanalytiikan laboratorion työpisteessä heti aamulla. Tällöin ne
saadaan analysoitua vielä saman
työpäivän aikana”, Miettinen
sanoo.

Juttusarjassa potilaat tai läheiset
kertovat kokemuksistaan sairaalassa.

sä
Hyvdäosssa
hoi

Raju tauti vei
eristykseen
TEKSTI PIRKKO KOIVU

OYS:n infektio-osastolla hoidettiin
covid-19-tautia sairastavaa Liisaa
12 päivää. Nyt toipuessaan hän kertoo
olevansa pohjattoman kiitollinen
hoitohenkilökunnalle.

K

oronavirustaudista toipuva
Liisa ei halua oikeaa nimeään
julki haastattelussa, koska
hän varoo tartunnan saaneisiin
kohdistuvia ennakkoluuloja ja
pelkoja. Suuresta kiitollisuudesta
hoitohenkilökuntaa kohtaan hän
haluaa kuitenkin kertoa tarinansa.
Liisa epäilee saaneensa tartunnan,
kun hän sattumalta oli samassa
tilassa epidemia-alueelta palaavien
turistien kanssa. Tämä tapahtui
maaliskuun alussa, jolloin Suomessa
alettiin vasta toden teolla herätä
koronaviruspandemiaan.
Koska asia oli uusi ja hän oli kärsinyt yskästä jo aiemmin talvella, hän
ei liittänyt ensioireen yskää koronavirukseen, vaan oli oireiden alkamispäivänä vielä työssä. Parin päivän
sisällä alun lievä kuume nousi korkeaksi, ja samoihin aikoihin uutiset
alkoivat kertoa tartunnan saaneista.
Silloin koronaviruksen mahdollisuus jysähti mieleen.
”Tuntikausia pommitin OYS:aa
ja puskin itseni väkisin testeihin.”
Tulos oli positiivinen.
”En voinut keskittyä omaan vointiini, kun oli kauhea tuska ja hätä
siitä, että olin ollut alkuoireisena
työssä. Vaikka pää oli sekaisin kuu-

meesta, yritin pinnistää ja muistaa,
keitä olin tavannut.”
Altistuneet jäljitettiinkin, tartunnan
saaneita löytyi yksi.

Sumuisia muistikuvia
Ennen osastolle ottoaan hän poti
korkeaa kuumetta kotonaan viikon
verran. Puhuminen oli hengenahdistuksen takia vaikeaa. Liisan voinnin
huonontuessa lähipiiri painosti
häntä lähtemään sairaalaan.
Muistikuvat sairaalaan menosta
ovat huuruisia. Verikokeiden, röntgenin ja odottelun päätteeksi hänet
otettiin infektio-osastolle .Tulehdusarvot olivat koholla ja hän sai antibiootteja keuhkokuumetta vastaan.
Happiviikset turvasivat hapetuksen.
Puhumaan hän ei juuri pystynyt,
koska puheyritykset päättyivät yskänpuuskaan ja rajuun hengenahdistukseen. Yhteydet ulkomaailmaan
hän hoiti kännykkää näpytellen.
”En tiedä nukuinko vai en, väsymyksenkin myötä pää menee sekaisin.
Haju- ja makuaistia ei ollut, en pystynyt oikein ajattelemaan, en lukemaan. Koetin tehdä sudokuja ja ristikoita, mutta en saanut sanoja ulos.”
Liisaa stressasi edelleen ajatus
siitä, keitä muita hän oli tartutta-

nut. Lääkäri huomasi asian ja kehotti
Liisaa keskittymään omaan paranemiseen, tartunnan saaneiden jäljittäminen olisi muiden tehtävä.
Hoitajista hän havaitsi pitkän
kokemuksen tuoman rauhoittavan
rentouden.

”Koetin tehdä
sudokuja ja
ristikoita,
mutta en saanut
sanoja ulos.”
”Hoitajat osasivat suhtautua luontevasti, joku sanoi, että on tässä
kohdattu vaikka mitä. On valmistauduttu sarsiin ja ebolaan, että
ei tämä ole tautia kummempi.”
Toisaalta henkilökuntaa myös
kiinnosti keskustella oireista Liisan
kanssa, koska tilanne oli uusi ja
opettavainen kaikille.
Liisa näki, miten huolellista suojautumista jokainen hänen huoneessaan käynti vaati hoitajilta, ja suojavarusteiden menekki alkoi hirvittää.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Hoitajat kyllä vakuuttivat, että ne
eivät ole hänen huolensa. Vointia
ja oireita kyseltiin tiheästi.
”Aloin tehdä verenpaineen, kuumeen ja happisaturaation mittauksia
omatoimisestikin ja välitin tulokset
hoitajille.”

Viisi viikkoa yksin
Vähitellen hengittäminen alkoi
tuntua helpommalta, ja kun Liisa
huomasi pystyvänsä vetämään
henkeä syvempään ja kuumekin oli
laskenut, hän halusi kotiin. Lisähapen
määrää lähdettiin vähentämään ja
12. sairaalapäivänä hän irrotti happiviikset ja kokeili hengittämistä ilman
niitä. Kotiuttamista ei sairaalan puolelta kiirehditty, päinvastoin.
”Kotona vielä mittasin hapetusarvoa pulssioksimetrilla sekä tarkkailin lämpöä.”
Hapetus ei ollut vielä aivan kohdillaan ja Liisasta tuntui, että hän
joutuu käskemään itseään hengittämään. Yksinäisen sairaalahuoneen
sijaan tuntui kuitenkin mukavalta
olla kotona ja nähdä ikkunasta ulkoilmaan.
Kotiin paluun jälkeen hän vietti
vielä kaksi viikkoa eristyksessä.
Kunnossa hän ei vielä ollut, pää
tuntui töhnäiseltä eikä ajatus
kulkenut.
Kotiutusvaiheessa Liisa jäi kaipaamaan tarkempia jatkohoito-ohjeita
sekä mahdollista lähetettä kontrolliröntgenkuvaan tai uusintatestaukseen. Töihin paluun ajankohta hirvitti.
”Siinä kohdassa oli pelottava tunne,
että kaikki tuntui olevan omalla
vastuulla.”

Hiljaa eteenpäin
Toipuminen jatkuu hiljalleen, kunto
ei vielä viikkojen päästä ole palannut entiselleen. Aktiivisen liikkujan
reippaat lenkit ovat vaihtuneet lyhyisiin kävelyihin, portaiden nousukin hengästyttää. Yhteensä viiteen
viikkoon venynyt eristyminen
työkavereista ja läheisistä on kuitenkin päättynyt.
”Halusin itse varmistella, että en
tartuttaisi enää muita, joten hakeuduin yksityiselle puolelle vasta-ainetestiin. Se osoitti, että minulla on
vasta-aineita. Jatkan toki edelleen
suositeltuja suojatoimenpiteitä.
Tautihan on outo ja monella tapaa
tuntematon, tieto siitä karttuu vasta
jälkikäteen.”
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Sote-kehittä
työhön haet
avustusta
TEKSTI HANNELE LAMUSUO

PPSHP on hakenut Pohjois-Pohjanmaan kuntien toimeksiannosta
sosiaali- ja terveysministeriöltä
valtionavustusta tulevaisuuden
sote-keskushankkeeseen ja
rakenneuudistusta tukevaan
maakunnalliseen valmisteluun.

H

akemuksessa olevat hankkeet
sisältävät useita osakokonaisuuksia,
joilla pyritään vastaamaan maakunnallisiin soten haasteisiin ja luomaan kestävät tulevaisuuden ratkaisut alueen asukkaiden
tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuottamiselle.
Hankekokonaisuuksien yhteisarvo on reilu
20 miljoonaa euroa. Rakenneuudistushankkeeseen (budjetti 15,7 miljoonaa euroa)
ministeriö voi myöntää rahoitusta 80prosenttisesti. Sote-keskushankkeessa
(budjetti 4,9 miljoonaa euroa) ei tarvita
omarahoitusosuutta. Rakenneuudistushankkeen pääasiallinen toteutus ajoittuu
elokuusta 2020 joulukuun loppuun 2021
ja sote-keskustyö elokuusta 2020 joulukuun loppuun 2022.
”Toteutuessaan kokonaisuus olisi yksi
laajimmista sote-kehittämistyöhön
kohdennetuista erillisrahoituksista koskaan. Avustus olisi huomattava summa
kehittämistyöhön ja alueen toimijoilla ja
asukkailla on oikeutettua odottaa, että
kokonaisuudesta saadaan myös merkittäviä tuloksia”, toteaa kehitysjohtaja
Pasi Parkkila.

Palveluketjut eheäksi
Molemmat valtionavustushankkeet liittyvät sisällöllisesti syksyllä 2019 aloitettuun
PPSHP:n koordinoimaan maakunnalliseen
sote-ict, tietojohtaminen sekä hoito- ja palveluketjujen kehittämishankkeeseen, joka
on jatkoa PPSHP:n ja Oulun kaupungin

ämistaan

Erityistason
sosiaali- ja
terveyspalvelut
jalkautuvat sotekeskuksiin

Työnjako, yhteistyö
ja osaaminen uudistuvat tukien henkilöstön saatavuutta
ja pysyvyyttä

Palvelujen
saatavuus paranee
toimintatapoja
ja palveluohjausta
uudistamalla

Digitalisaatio
uudistaa ja
yhtenäistää
toimintatapoja
ja -prosesseja

Pohjois-Pohjanmaan
hankkeiden yhteiset
tavoitteet
Kotoa kotiin
-palveluketju
toimii

Sote-kustannusten
kehitys pysyy
hallittuna

TKIO-toiminta
vahvistaa
maakunnan
asemaa
kehittämisen
veturina

väliselle terveyspalvelujen integraatioyhteistyölle.
Rakenneuudistuksen kokonaisuuteen sisältyy muun muassa
alueellista valmistautumista soteuudistukseen, toimintatapojen ja
prosessien yhtenäistämistä, johtamisen ja ohjauksen kehittämistä
maakunnallisen sote-palvelustrategian kautta ja kuntalaisten osallisuuden lisäämistä hyvinvointiyhteistyön avulla.
Hankkeeseen liittyy myös PPSHP:n
Esko-järjestelmän kehittäminen
yhteiseksi sosiaali- terveydenhuollon
asiakas- ja potilastietojärjestelmäksi.
Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyöhön suunnitellaan maakunnallista,
virtuaalista sote-keskusta, joka

Ihmislähtöisen
hyvinvoinnin ja
terveyden
edistämistyön
vaikuttavuus
lisääntyy

kokoaa yhteen kaikki digitaaliset
välineet ja toimintatavat.

Ratkaisuja haasteisiin
Tulevaisuuden sote-keskus hankkeeseen on kytketty maakunnassa tunnistettuihin haasteisiin
liittyviä kokonaisuuksia, kuten lasten ja nuorten palvelut, ikääntyvien
palvelut sekä mielenterveys- ja
päihdepalvelut. Hoitotakuun toteutumista on tarkoitus edistää mm.
digitaalisten palveluiden avulla.
Hankkeissa ovat mukana kaikki
Pohjois-Pohjanmaan kunnat sekä
Simon kunta Lapin maakunnasta.
Tarkoitus on toteuttaa hankkeet
yhtenä kokonaisuutena niin, että
maakunnan sosiaali- ja terveyspal-

veluiden järjestäjä- ja tuottajaorganisaatiot ovat työssä kiinteästi
mukana.
Hankekokonaisuuksien valmistelusta ovat vastanneet projektijohtajana Jouko Luukkonen yhdessä
Oulunkaaren kuntayhtymän kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorisen
ja Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen viestintäpäällikkö Laura
Paloheimon kanssa.
Hankevalmistelua on ohjannut
alueen edustajista koottu erillinen
työvaliokunta. Hankehakemukset
on käsitelty myös hankkeiden
toteuttamisen avustamiseksi nimetyssä ns. suppeassa poliittisessa ohjausryhmässä, jonka puheen
johtajana toimii Jussi Ylitalo.
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KUVA TIINA MÄKI

östön
Henksiilalla
a

K

Tärkeintä ei ole
päämäärä, vaan matka

irjoitan tätä 28.5.2020 klo 6.
Tämä on merkityksellistä, koska
eilen illalla saimme kuulla, että
viiden kuukauden työn jälkeen saavutettiin kunta-alan työehtosopimuksista
neuvottelutulos. Olen itse päättämässä
Tehy ry:n valtuustossa hyväksymisestä
tai hylkäämisestä. Jätän tuon tuloksen
lyhyen analyysin mietteeni loppuun.
Taannoin pyysin työnatajaltani palvelutodistuksen. Olen ollut ensimmäisen
kerran OYS:n palveluksessa 15.11.1996,
perushoitajan viransijaisena päivystysalueella. Tuohon aikaan olin viittä vaille
laillistettu sairaanhoitaja, eli opiskelija.
Palkka maksettiin markkoina ja olin
virassa, vaikkakin sijaisena.
Tämä on ainoa kerta, kun olen saanut palkkaa OYS:sta viranhoidosta.
90-luvulla muutettiin kuntalakia ja ne,
joilla ei ollut tehtävässä julkisen vallan
käyttö- tai valmistelutaakkaa, alkoivat
hoitaa tehtäväänsä työsopimussuhteessa. Lopullinen tie viroista pois
oli pitkä, sillä viimeiset kollektiiviset
muutokset tehtiin OYS:ssa 1.11.2007.
Olen ollut 90-luvulta asti enemmän
tai vähemmän OYS:n palveluksessa.
Nykyinen vakanssini on optan tehohoidossa sairaanhoitajana. Tehtävää
en ole pitkään aikaan hoitanut, sillä
olen toiminut päätoimisena Tehy ry:n
pääluottamusmiehenä. Nyt kuitenkin
matkani OYS:ssa päättyy ja tätä kirjoittaessani työpäiviä on jäljellä 30. Haluan
antaa uusille ajatuksille tilaa.
Mitä teen? Sitä en vielä tiedä, mutta
uskon, että matkallani kohti jotain
tämäkin asia selvinnee. Se voi olla
edelleen jotain edunvalvonnallista
tai mahtavaa sairaanhoitajan tehtävää jossain muualla.
Virka-työsopimussuhdeasian
nostin esille, koska haluan jättää
tuohon paradoksiin liittyvän viestin.
Liian moni työnantaja, esimies, johtaja edelleen kuvittelee, että olemme

JUHA HONKAKOSKI

väistyvä pääluottamusmies
TEHY, PPSHP
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virkasuhteisia. Miksi? Koska he kuvittelevat edelleen, että meitä voidaan määrätä.
Työsopimussuhteessa olevia hoitajia ei
voida määrätä, vaan meidän kanssamme tulee sopia asioista. On sitten kyse
muutoksista tehtävässä, työajoissa, palkkauksessa tai missä asiassa tahansa.
Tämä määräyskulttuuri, joka on
viime vuosina pahentunut ja jota työnantajamme on perustellut direktiolla
eli työnjohto-oikeudella on aiheuttanut
sen, että joka vuosi hoitajien pahoinvointi työssä on lisääntynyt ja siitä johtuva
poissaolo on tullut maksamaan miljoonia
euroja OYS:lle. Tähän ei ole varaa ja ainoa
keino puuttua siihen on johtajuus.
Johtajuudessa tulee unohtaa määräyskulttuuri ja ottaa tilalle keskusteleva,
perusteleva sopimiskulttuuri. Meillä on
yhteinen päämäärä: laadukas ja älykäs
OYS, joka tarvitsee motivoituneet hoitajat, henkilöstön ja heitä ei määräämällä
pidetä OYS:n tärkeimpänä osana.
Tärkeintä ei ole päämäärä, vaan se
matka sinne, sillä matkalla me teemme
sitä, mitä varten olemme olemassa,
emme päämäärällä.
PS. Niin se kunta-alan neuvottelutulos?
Tässä poikkeustilanteessa lienee tärkeintä, että se sisältää sote-alan työehtosopimuksen, joka mahdollistaa
alamme työehtojen kehityksen nyt
ja tulevaisuudessa.
Kiitos ja kumarrus.

a
u
n
Mi staa
inno
Juttusarjassa työkaverimme
kertovat inspiraation lähteistään.

O

len ollut aina innostunut liikunnasta
ja eriytyisesti voimistelusta ja
treenaan aktiivisesti. Jatkoin
voimistelu-uraa valmentamisella ja
kouluttauduin taitolajien lajitutkintoon asti.
Olen valmentanut kohta 32 vuotta. Minulla on
valmennuksessa kolme ikäkautta: koulun
aloittavat, murrosikäiset ja ikämiesluokka,
lähes kuusikymmentä voimistelijaa.
Joukkuevoimistelu on esteettinen laji, jossa
yhdistyy taide ja urheilu. Laji kehittää erinomaisesti koordinaatiokykyä ja kehonhallintaa sekä
liikkuvuutta. Toimin myös tuomarina, koska
haluan pysyä lajn kehityksessä mukana.
Minua innostaa valmentamisessa nähdä
pienen voimistelijan kehityskaari. Aloitan
joukkueen rakentamisen, kun lapset ovat
viiden vuoden iässä ja innostan leikin kautta
voimistelun pariin. Minulla on ollut Vive-tiimi
valmennuksessa kymmenen vuotta.
Valmennus on kokonaisvaltaista yhteistyötä
perheen, urheilijan ja valmentajan välillä.
Taustani näkyy varmasti myös kun ohjaan
henkilöstöä. Ajattelen, että liikkumisesta
tulisi saada elämäntapa. Jotta valmennus
onnistuisi, tarvitaan vuorovaikutusta ja
luottamus ohjattavan ja valmentajan välillä.”

Minna
Keskitalo
Terveysliikunnan
suunnittelija

Uutyiseisati
lyh

Mitä liikkumattomuus maksaa?
Oulun yliopiston professori Raija
Korpelaisen johdolla alkanut
tutkimushanke tuottaa kansainvälisestikin ainutlaatuista tietoa
fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.
Tutkimusaineisto mahdollistaa
ensimmäistä kertaa myös sen,
että ihmisen yksilöllisen geeniperimän vaikutusta tarkastellaan
suhteessa liikuntakäyttäytymiseen
ja aiheutuneisiin kustannuksiin.
Väestön liian vähäinen liikkumi-

nen on keskeinen kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma.
Liikkumattomuuden aiheuttamat
kustannukset yhteiskunnalle ovat
arvioiden mukaan miljardiluokkaa,
mutta tarkkoja, toteutuneita kustannuksia ei ole Suomessa aiemmin selvitetty.
Tutkimus pohjautuu PohjoisSuomen vuoden 1966 syntymäkohorttiaineistoon.
Tutkimuksessa hyödynnetään
yksilötason tietoa mm. sosioekonomisesta asemasta, sairauspäivära-

hoista, eläkkeistä sekä kertyneistä
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Tutkimus tuottaa tietoa
myös taloudellisten tekijöiden, kuten
tulotason yhteydestä fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanolon määrään.
Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaolon taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys -nimistä tutkimusta
rahoittaa mm. OKM. Hanke toteutetaan vuosina 2020–23. Kyseessä on
Oulun ja Jyväskylän yliopistojen ja
ODL Liikuntaklinikan yhteinen
tutkimus.

Terttu jakoi apurahoja
Neljä tutkimushanketta sai tänä vuonna Pohjois-Suomen
terveydenhuollon tukisäätiön apurahan, yhteissumma on
90 000 euroa. Vuoden tutkijaksi valittiin Marja Vääräsmäki.

LT, erikoislääkäri Sanna Meriläisen
ja LT, dosentti Jaana Nevalaisen
tutkimushankkeet saivat kumpikin
25 000 euroa Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiöltä Tertulta.
Sanna Meriläisen ryhmän tutkimus
käsittää kaksi isoa tutkimushanketta,
jossa yksi on prospektiivinen randomoitu monikeskustutkimus ravintolisän vaikutuksista paksusuolipotilaiden leikkaushoidon tuloksiin, ennusteeseen ja elämänlaatuun. Toinen
aihe on ulosteen ja paksusuolen limakalvon mikrobiomin tutkimus terveillä
verrokeilla, paksusuolen syöpää tai
sen esiasteita sairastavilla.
Jaana Nevalaisen tutkimus identif ioi istukan toimintahäiriöille alttiita
äitejä ensimmäisen ja kolmannen
raskauskolmanneksen aikana.
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Kyseessä on OYS:n, Oulun kaupungin lisäkoulutusohjelman kouluttajana.
ja NordLab Oulun yhteistyöprojekti.
Potilastyön ohessa hän tekee
LT, professori ja ylilääkäri Janne
aktiivista tutkimusta. Hän toimii
Liisanantti ja FT, tutkimusinsinööri
”Raskausdiabetes – ikkuna naisen
Vesa Korhonen saivat kumpikin
ja lapsen terveyteen (FinnGeDi)”
20 000 euron apurahan.
-tutkimusryhmän toisena johtajana
Janne Liisanantin tutkimusprosekä senioritutkijana tutkimusryhjektissa aiheena on anestesiatietomässä, joka selvittää kilpirauhasjärjestelmän tietoaltaan kehittämiaineenvaihdunnan vaikutuksia
nen perioperatiivisen prosessin
raskauteen ja sikiöön. Hän on
tutkimusta varten.
myös ollut laatimassa raskausdiaKorhosen aiheena on aivojen
beteksen Käypä hoito -suositusta.
glymfaattisen puhdistusjärjestelPalkintoperustelujen mukaan
män monitorointi epilepsiassa.
Vääräsmäki persoonana herättää
Vuoden tutkijaksi valittu LT,
luottamusta ja saa eri lähtökohdosentti Marja Vääräsmäki on
dista tulevat, eri aloja edustavat
ansioitunut ja siteerattu kliinikkokliinikot, teoreetikot ja eri henkilötutkija, joka toimii Oulun yliopiskuntaryhmät toimimaan yhdessä.
tollisen sairaalan synnytysosaston
osastonylilääkärinä ja perinatologian

Uutyiseisati
lyh

Digikartta opastukseen
PPSHP on ottamassa käyttöön
digitaalisen opaskarttapalvelun.
Palvelusta järjestetään kahden
vuoden pilotti. Sen aikana kerätään
käyttökokemuksia kartan hyödyistä
talon asiakasopastuksessa ja sisäisessä toiminnassa.
”Pilotin tavoitteena on kartuttaa
ymmärrystä, mihin kaikkeen karttaa voidaan käyttää ja millaisia
ominaisuuksia kartalla olisi hyvä
olla. Samalla kerätään tietoa siitä,
millainen kilpailutus järjestelmästä
aikanaan on tehtävä”, kertoo projektipäällikkö Heli Huhtala.
Digikartta on pilottivaiheessa
käytettävissä nettiselaimella, eikä
siihen liity paikantamista. Paikantamisen vaatimaa verkkoa ei vanhassa rakennuskannassa ole, mutta

OYS:n uusiin rakennuksiin sellainen
mahdollisesti tehdään jo rakennusvaiheessa. Paikantamista hyödyntävät karttaohjelmat pohjautuvat
yleensä puhelimeen ladattavaan
sovellukseen, jonka muotoa ja tarvetta pilotin aikana tarkastellaan.
Järjestelmän toimittajaksi valittiin
maaliskuussa kilpailutuksella Steerpath Oy. Yrityksen järjestelmä on
käytössä muun muassa Oulun yliopistolla, Singaporen kansainvälisellä lentokentällä Changissa ja
HUS:ssa, jossa opaskarttajärjestelmä on kilpailutettu tänä keväänä.
Kartta on muodostettu OYS:n rakennusten CAD-piirustuksista. Kartta
kattaa päärakennuksen rakennusosat K, N, S ja avohoitotalon G,
lastenklinikan L, lasten paviljongin

T sekä Medipoliksen M-rakennuksen.
Karttaan voidaan jatkossa tuoda
myös muita rakennusosia tarpeiden
mukaan.
Kartasta tehdään kaksi eri näkymää. Asiakasnäkymässä oleellisinta
on yksiköiden, sisäänkäyntien, reittien sekä palveluiden kuten infojen
ja kahvioiden löytyminen.
”Henkilökunnalle puolestaan
näkymä sisältää enemmän informaatioita kuten tilojen teknisen
tilatiedon sekä tietoa huoneiden
käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi
pukuhuoneet ja potilashuoneiden
numerot tuodaan henkilökunnan
karttaan näkyville”, Heli Huhtala
kertoo.

Työmatkat
kuntoillen

https://kavelykilometrikisa.fi/

Kunnon kohentamista, työmatkaliikkumista ja
sen turvallisuutta edistetään PPSHP:ssa hankkimalla henkilöstölle kävelysauvoja ja näkyvyyden
turvaamista varten polkupyörien takavaloja.
Turvallinen työmatka -kampanjointi jatkuu
syksyllä muun muassa teemaviikon merkeissä.
Kävelysauvoja ja takavaloja hankitaan yksiköiden ilmoittaman tarpeen mukaan.
Punainen takavalo on tullut pakolliseksi polkupyöriin 1.6.2020 alkaen. Takavaloa tulee polkupyörissä käyttää samoilla säännöillä kuin etuvaloakin, eli silloin, kun polkupyörällä ajaa pimeän
tai hämärän aikaan. Takavalon on oltava käytössä
myös silloin, jos näkyvyys on sään tai jonkun muun
syyn vuoksi huono.
Vaparin kävelykilometrikisa on käynnissä
1.9-30.10. Kisan tarkoituksena on tuoda näkyväksi
kävelyä, joka on terveellinen, helppo ja edullinen
tapa liikkua.
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Teemaviikko toi
hyvää mieltä
TEKSTI EEVA TALUS ja ANNA-KAIJA PALOMAA

”Nosta ensin toinen suupieli ylös ja sitten toinen,
pidä ylhäällä loppupäivän. Jos innostuit, voit jatkaa
seuraavanakin päivänä. ”
Tässä esimerkki osaston 55 hyvän mielen tehtävästä kannustuskeskiviikolta.
Jo tammikuussa 2020 heräsi osastolla 55 ajatus,
että tulevalle keväälle voisi kehitellä Hyvän mielen
viikon piristämään työyhteisöä. Asiaa pohdiskeltiin
kevään edetessä ja koronaepidemian tullessa ajatus
vaikutti entistä tärkeämmältä. Hyvän mielen viikkoa
vietettiin huhtikuun lopussa hyvän mielen huipentuessa vapun viettoon.
Virallisia teemaviikon järjestäjiä olivat osaston
perehdytyksestä vastuussa olleet sairaanhoitaja
sekä apulaisosastonhoitaja. He pyysivät Hyvän mielen
viikon aikana jokaisesta työvuorosta mukaan salaisia
hyvän mielen agentteja, jotka saivat omalla tyylillään
levittää hyvää mieltä oman vuoronsa aikana.
Salaiset agentit ottivat tehtävän kunnialla vastaan
ja keksivät mitä hienoimpia keinoja piristää työkavereita. Olikin erityisen mukavaa, kun Hyvän mielen
viikosta tuli koko työyhteisön yhteinen juttu!

Juha Jääskeläinen
va. infrapalvelujen
johtajaksi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus täytti
inf rapalvelujen johtajan tehtävän väliaikaisesti.
Tehtävää hoitaa henkilöstöjohtaja Juha
Jääskeläinen 1. kesäkuuta alkaen enintään
vuoden ajan.
Väliaikaisen täyttämisen aikana on tarkoitus
käynnistää inf rapalvelujen johtajan viran pysyvä
täyttäminen. Inf rapalvelujohtajan tehtävänkuva
ja vaatimukset määritetään uudelleen sijaisuuden aikana.
Jääskeläinen hoitaa virkaa 80-prosenttisella
työpanoksella. Hänen tehtävänään on yhdistää ja
uudelleen organisoida tekniikan ja uudisrakentaimisen palvelut sekä kehittää hankintaprosesseja.
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Osastolla 55 oli käynnissä hyvän mielen arvonta. Hyvää
mieltä jaettiin ja saatiin aktiivisesti, sillä osallistumisia tuli
runsaasti. Tsemppipurkista sai ottaa mitä sattui tarvitsemaan,
erityisesti hyvän mielen tehtävät ilostuttivat henkilökuntaa.

Rauhaparkki
käytössä elokuussa
Parkkitalo Rauhaparkki otetaan käyttöön elokuun
alussa. Urakoitsija luovuttaa rakennuksen sairaanhoitopiirille kesäkuun loppuun mennessä. Pysäköintilaitejärjestelyt tehdään heinäkuun aikana.

Rampit historiaan
Kantasairaalan rampit ovat pian historiaa, sillä
B1-sisäänkäynti on suljettu eikä ramppi ole enää
käytössä. Ramppien pohjoisen puoleinen pää
murskautuu palasiksi lähiviikkojen aikana.
B1-sisäänkäynti suljettiin kesäkuun toisella
viikolla, kun koronapotilaiden ovena toiminut Ksisäänkäynti katutasossa otettiin sairaalan yleiseen
käyttöön. Koronapotilaita on tullut päivystykseen
niin vähän, että potilaiden vastaanotto pystytään
järjestämään päivystyksen sisäisillä toimilla.
Kantasairaalan ja lasten osan välisen alueen pihaalueen muutostyöt alkavat kesäkuussa. Piha-alue
ja pysäköintitilat saataneen valmiiksi syksyn aikana.

Uutyiseisati
lyh

PCOS heikentää
elämänlaatua pitkään
Monirakkulaisesta munasarjaoireyhtymästä eli PCOS:stä (polycystic
ovary syndrome) kärsivien naisten
elämänlaatu on heikentynyt vielä
46-vuotiaana. Koska aiemmat
tutkimukset ovat kohdistuneet
pääasiassa lisääntymisikäisiin
naisiin, ei oireyhtymän vaikutuksia
iäkkäämpien naisten elämään ole
tunnettu.
Arvostetussa Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism
-lehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että PCOS:stä kärsivillä naisilla
on verrokkejaan heikompi elämänlaatu sekä 31-vuotiaana että 15
vuotta myöhemmin 46-vuotiaana.

Naiset kokivat terveydentilansa
huonommaksi ja olivat tyytymättömämpiä elämäänsä verrattuna
ikätovereihinsa, joilla ei ollut PCOS:n
oireita.
Merkittävin elämänlaatua ja terveyttä heikentävä tekijä oli PCOS:ään
liittyvä korkeampi psyykkinen sairastavuus.
Oulun yliopiston professori Terhi
Piltosen johtamassa tutkimuksessa
oli mukana yhteensä 2 960 vuonna
1966 syntynyttä Pohjois-Suomen
syntymäkohorttiin kuuluvaa naista.
Tutkimusryhmään kuuluvat Piltosen lisäksi Salla Karjula, Laure
Morin-Papunen, Stephen Franks,

Juha Auvinen, Marjo-Riitta Järvelin,
Juha S. Tapanainen, Jari Jokelainen ja Jouko Miettunen
PCOS on moniulotteinen hormonihäiriö, jota esiintyy noin
6-18 prosentilla lisääntymisikäisistä naisista. Yleisyydestään
huolimatta PCOS on huonosti
tunnettu ja alidiagnosoitu terveydenhuollossa. On tavallista,
että PCOS diagnosoidaan vasta
lapsettomuushoitojen yhteydessä, kun oireyhtymä hankaloittaa raskaaksi tulemista.

Pesulan väki
toivottaa kaikille
hyvää kesää.
Oulun Keskuspesula Oy | Kiviharjuntie 7, 90220 Oulu | www.oulunkeskuspesula.fi
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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

UPEAT ELÄMYSRISTEILYT
OULUJOELLA!
Tutustu ja varaa:
koivurannansaunalautta.fi

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Ristikon ratkaisu
Pohjanpiiri 3/2020

www.terttusaatio.fi

www.terttusaatio.fi

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

Kattavat aukioloajat
Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Meille on helppo tulla
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.
Apteekkimme edessä on ilmaista parkkitilaa.

Palvelemme:

ma–la 8–21 • su ja pyhät 10–18

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1, 90230 OULU • (08) 330 033
www.kastellinapteekki.fi
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Vahvista asemaasi
ja kilpailukykyäsi
työmarkkinoilla
Ratkaisukeskeinen
kouluttajapsykoterapeuttikoulutus

Oulu / Helsinki 2020–2022 | Hakuaika päättyy 31.7.2020

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus

Oulu, 2020–2022 | Hakuaika päättyy 31.7.2020

Työyhteisösovittelijakoulutus

Oulu, 2020–2021 | Hakuaika päättyy 31.8.2020

Psykodynaaminen
aikuispsykoterapeuttikoulutus

Oulu 2021–2024 | Hakuaika päättyy 30.9.2020

Traumapsykoterapeuttikoulutus

Oulu 2021–2025 | Hakuaika päättyy 31.1.2021

Perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutus

Oulu 2021–2024 | Hakuaika päättyy 31.1.2021

Lisätietoa hausta ja opinnoista

www.oulu.fi/taydennyskoulutus

HAE KAIKILLE AVOIMIIN TÄYDENNYSKOULUTUKSIIN
Täydennä osaamistasi ja pysy mukana kehityksen kyydissä. Tarjoamme sekä valmiita että räätälöityjä
täydennyskoulutuksia kaikilta koulutusaloiltamme. Niiden kesto vaihtelee puolesta päivästä 60 opintopisteeseen.

SYKSYLLÄ 2020 ALKAVIA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN
KOULUTUKSIA
> Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen
ILMOITTAUTUMINEN 31.8.2020 SAAKKA

> Ikäihmisen diabeteksen hoito

Katso kaikki koulutukset:

oamk.fi/hae

ILMOITTAUTUMINEN 14.9.2020 SAAKKA

HAE AVOIMEEN AMMATTIKORKEAKOULUUN
Sairaanhoitotyön syventävät opinnot on tarkoitettu sellaisille sairaanhoitajatutkinnon jo suorittaneille
henkilöille, jotka haluavat tutkintoonsa kuuluneen suuntautumisvaihtoehdon lisäksi suorittaa toiset
suuntaavat opinnot. Lisätietoa ja ilmoittautuminen julkaistaan sivuillamme kesäkuun aikana.

oamk.fi/avoin
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