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"Perusmittari" CareSens® N NFC
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Erityisen suuri näyttö
Ketoaineet samalla mittarilla
Henkilökohtaiset tavoitearvot
Sopii myös lisähappea saaville
Liuskanpoistaja

Valitaan sitten perus- tai paras CareSens-mittari,
tarkkuudesta ja langattomuudesta ei tingitä!
Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510, www.mediq.fi/caresens

Ex Tempore -dekkarissa seikkailee Sanna Blinck,
farmaseutti ja sairaanhoitaja. Kuka murhasi nuoren miehen
Oulun Kolmannessa apteekissa? Tutkimuksia myös OYS:n sydämessä.
“Tapahtumat kuvataan äärimmäisen tarkasti.
Hurtti huumori tuo oman mausteensa.” Tuija Metsäaho, Farmasialiitto
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Mihin tarvitaan
osaamiskeskuksia?

Pääit-us
kirjo

Viime syksynä työryhmä sai tehtäväksi vastata kysymykseen, mihin tarvitaan
osaamiskeskuksia, ja kartoittaa, mitä keskuksia OYS:ssa toimii, millaisena
muissa yliopistollisissa sairaaloissa osaamiskeskustoiminta nähdään, millaisia toimintojen vertailuja on tehty ja miten erityisvastuualuetaso tulee huomioida ja linjata. Työryhmän näkemysten pohjalta on tarkoitus muodostaa
sairaanhoitopiirin kanta osaamiskeskuksiin ja päättää etenemissuunnasta
osana uutta strategiaa.
Selvittämistyön taustalla oli havainto, että useat sairaalat olivat perustaneet
monenkirjavia osaamiskeskuksia tehostaakseen toimintaansa, parantaakseen
hoidon laatua tai ehkä myös houkutellakseen enemmän maksavia asiakkaita.
Esimerkkejä tiettyjen potilasryhmien hoitoon fokusoituvista osaamiskeskuksista löytyy sekä kotimaasta että ulkomailta. Sen sijaan tiedossa ei ole
yhtään sairaalaa, joka olisi muodostanut koko organisaationsa osaamiskeskuksiin pohjautuvaksi. Tällaista rakennetta kutsutaan prosessiorganisaatioksi.

Selvityksessä kävi ilmi, että OYS:ssa toimii useita lääketieteen erikoisaloihin perustuvia yhteistyöverkostoja, mutta ei yhtään rakenteellisesti tai
hallinnollisesti organisoitua osaamiskeskusta, lukuun ottamatta vatsakeskusta. Suunnitteilla olevia keskuksia tunnistettiin joitakin, kuten sydän-,
neuro-, syöpä-, silmä-, tekonivel- ja diabeteskeskus. Lisäksi osaamiskeskustyyppisesti toimivat jo nyt esimerkiksi lastentaudit, psykiatria ja kuvantamispalvelut.
Muissa Suomen yliopistollisissa sairaaloissa on sekä taseyksikköinä
toimivia osaamiskeskuksia että yhtiömuotoisia keskuksia kuten
Tekonivelsairaala Coxa ja Tampereen Sydänkeskus. Yhteistä
näille on tavanomaiseen sairaalarakenteeseen verrattuna
laajemmat toiminnan vapaudet, itsenäisyys ja ketteryys.
Mihin meidän siis tulisi pyrkiä? Mielestäni juuri
nyt meidän ei ole tarpeen eikä järkevää myllätä koko
sairaanhoitopiirin palvelutuotannon organisaatiota
osaamiskeskuksin pohjautuvaksi, vaan edetä uudistamisessa hiukan varovammin. Tulevaisuuden sairaalan
suunnittelu on vienyt ja tulee viemään paljon voimavaroja, mutta toisaalta se tulee mahdollistamaan useiden osaamiskeskusten rakenteellisen ja hallinnollisen syntymisen.
Meidän on viisasta suunnata voimavarat sairaalan
uudistamiseen ohella erityisvastuualueen tasoisten
rakenteiden luomiseen. Perusteilla oleva osuuskunta
ja sen tytäryhtiöt vastaavat alkuvaiheessa osaamisen rationaalisesta jakamisesta, mutta jatkossa
tarvitsemme myös koko Pohjois-Suomen kattavia osaamiskeskuksia, jotka vastaavat esimerkiksi syövän hoidosta, vaativasta kirurgiasta
ja diagnostiikasta.
Vastauksena otsikon kysymykseen tarvitsemme osaamiskeskuksia luomaan potilaille
entistä laadukkaampia palveluita ja henkilökunnalle kannustavia työmahdollisuuksia
hyvissä työolosuhteissa.
Juha Korpelainen
johtajaylilääkäri
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Kannessa apulaisosastonhoitaja Jarkko Hyvönen
ja heräämökoordinaattori Merja Mosorin esittelemässä keskusheräämöä. Kuva Tiina Mäki
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Mitäksi
& mi

PPSHP:n kuntayhtymän valtuusto vahvisti kesäkuussa lisätalousarvion kuluvalle vuodelle. Sen avulla korjataan hoidon
saatavuuden ongelmia. Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma
kertoo, miten rahaa kohdennetaan.
Miksi
lisätalousarvio
tarvittiin?

kaussalit ovat käytössä. Oulaskankaalla siirrytään myös täyteen salikapasiteettiin. Lisäksi anestesialla on
uusi päivystysrinki.
Operatiivisen ohessa lisätukea saavat myös medisiininen tulosalue ja
sairaanhoidolliset palvelut: päiväsairaalaan tulee kuusi lisävuodepaikkaa ja avohoitotoimintaa lisätään
syöpätautien ja hematologian poliklinikalla sekä päiväsairaalassa. Ja
koska avasimme uuden vuodeosaston, tarvittiin luonnollisesti lisää työpanosta sairaala- ja välinehuoltoon.

liin voidaan ottaa vielä yksi leikkauspotilas, vaikka riskinä on normaalin
työajan ylittyminen. Lisäksi olemme tehneet ulkopuolisia ostoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
tilaston mukaan PPSHP:n hoitoon
Onko
pääsyn odotusajan mediaani oli viituloksia
me vuoden lopussa neljänneksi pinähtävillä?
sin koko Suomessa. Vaikka olemme
Viime
vuonna sairauspoissaolot
pystyneet paikallisesti sovitun lisäkääntyivät
kasvuun. Kuormittumityön turvin purkamaan jonoja, vuonen
näkyi
THL:n
toteuttamassa Mitä
denvaihteessa jonossa oli yhä 250
kuuluu
-kyselyssä.
Korjaavat toimenyli kuusi kuukautta hoitoa odottanutpiteet ovat jo purreet, sillä tilanne
ta potilasta. Tätä jonoa puretaan yhä.
on kääntynyt ainakin operatiiviselKysynnän kasvu on kuitenkin ollut
la puolella valoisampaan suuntaan.
niin huomattavaa, että myös 3-6
kuukautta jonottaneiden määrä
Miten tilanne
on kasvanut 50 prosentilla vuosien
Mitä muita
vaikuttaa
talouden
2016-2018 aikana.
korjaavia toimia
suunnitteluun?
Valvira puuttui tilanteeseen keon tehty?
väällä. Se pohti jopa uhkasakon aset- Viime vuoden aikana on tehty uusi Lisäbudjetti tehtiin lisäresurssien
tamista, mutta päätyi heinäkuussa sairaalarakentamisen Master Plan, mahdollistamiseksi ja aliresursoinsiihen, että olemme ryhtyneet riit- jolla on annettu henkilöstölle työ- nin korjaamiseksi. Talouden suuntäviin toimiin hoidon saatavuuden rauhaa välttämällä toiminnan väis- nittelussa meidän on löydettävä
lisää ratkaisuja, jotta voimme turparantamiseksi vuoden loppuun töjä. Olemme myös avanneet lisävata riittävän määrän hoitavia kämennessä. Lisätalousarvio on osa vuodepaikkoja ja -poliklinikoita.
siä, mutta myös varmistaa, että yhnäitä toimia. Ohjaamme lisäresurs- Vuodeosastotoimintaa on järjestel- teiskunnan kantokyky ja kuntien
sia erityisesti operatiiviselle tulos- ty vastaamaan eri tulosalueiden po- maksukyky riittävät kasvavaan taralueelle, jossa jonot ovat pisimmät.
tilasryhmien muuttunutta kysyntää. peeseen.
Toiminnan ja prosessien kehittäminen leanauksella on myös tuonut
Miten
uusia ratkaisuja.
tilanne
Viime vuonna avattiin yksi päiparanee?
vystysleikkaussali. Käyttöastetta on
Leiko-yksikkö muutti kesäkuun lo- nostettu myös lisätöin sekä paikalpussa uusiin tiloihin entisiin silmä- lisesti sovitun tuottavan työn mallin
poliklinikan tiloihin. Vanhan leikon avulla. Sen kannustimien avulla satiloihin avattiin 22-paikkainen vuodeosasto. Leikkaussalikapasiteetti
kasvaa, kun kaikki keskusleikkausyksikön pohjoispään salit saadaan
avattua jälleen ja uudet moduulileik-
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kuka8?

Johanna
Mikkonen

Yksi viidestä Kotas-sairaanhoitajasta:
ammattilaisten konsultaatiopalvelu,
kotihoidon ja tukipalveluasiakkaiden
tuki sekä kotiutusten vastaanotto
Aiemmin toiminut Oulun
kaupunginsairaalassa

Johanna Mikkosen
työpiste sijaitsee
Peltolassa. Kotaskeskuksessa on muun
muassa kotihoidon
liikkuva henkilöstö,
virtuaalikotihoito,
turvapuhelinhälytysten
vastaanotto ja siihen
liittyvä auttamispalvelu.

6
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Apu yhden
soiton päässä

Työijä
& tek

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA PEKKA HUOVINEN

Kotas-sairaanhoitaja antaa neuvoja
kotihoidon työntekijöille sekä kotona
asuville iäkkäille ja heidän omaisilleen.

S

airaanhoitaja J o h a n n a
Mikkonen vastaa puhelimeen ja neuvoo kotihoidon
työntekijän kysyessä, mitä tehdä
iäkkään asiakkaan huimaukselle,
jalkaturvotukselle tai muulle vaivalle. Tarvittaessa Johanna lähettää paikalle työparinsa eli liikkuvan sairaanhoitajan, jolla on mahdollisuus ottaa myös näytteitä. Geriatritai päivystyksen lääkäri on
yhden soiton päässä.
Parhaassa tapauksessa asiakas
saa näillä keinoilla avun, ja ambulanssikyyti Oulun yhteispäivystykseen sekä raskaammat hoidot vältetään.
Myös kotona asuva ikäihminen
itse tai omaishoitaja voivat soittaa
ja kysyä neuvoja – Kotas-sairaanhoitajan tehtävä on toimia heillekin
yhden kontaktin yhteytenä.

Työ alkoi kesäkuussa

Kesäkuussa työnsä aloittaneet Kotas-sairaanhoitajat ja jo pitempään
toiminut Kotas-keskus ovat Oulun
kaupungin palveluita. Asiakkaina
ovat kotihoidon piirissä olevat yli
65-vuotiaat sekä yli 75-vuotiaat, jotka tarvitsevat kotiin apua.
Kotas-sairaanhoitajat toteuttavat
käytännössä PPSHP:n ja Oulun kaupungin toiminnallista yhteistyötä ja
toimivat linkkinä OYS:aan ja Oulun
seudun yhteispäivystykseen. He ottavat kopin, kun on aika kotiuttaa
potilas päivystyksestä tai osastolta
ja tarkistavat, että potilaan palvelut
kotihoidossa ovat ajan tasalla.
”Toivon saumatonta yhteistyötä
OYS:n henkilökunnan kanssa”, Johanna sanoo.
Hän kertoo, että Kotas-sairaanhoitajien työnkuva hakee uomaan-

sa ja tietoa heidän roolistaan on
vielä levitettävä. Yhteydenottojen
määrä todennäköisesti kasvaa, kun
tieto yhden kontaktin päässä olevasta avusta kunnolla tavoittaa yksityiset palveluntuottajat, ikäihmiset ja
omaishoitajat.
Johanna Mikkosen lisäksi Kotassairaanhoitajien rinkiin kuuluu 4–5
muuta sairaanhoitajaa. Johanna tekee työtä kahdessa vuorossa, päivävuorossa hän vastaa kotiuttamis- ja
konsultaatiopuheluihin Peltolassa.
”Arvioimme potilaan palvelujen
tarpeen, onko niitä lisättävä tai järjestettävä seurantaa.”
Iltavuorossa Johannan työpiste
on yhteispäivystyksessä, joten hänen kasvonsa tulevat tutuiksi siellä
työskenteleville. Myös liikkuva sairaanhoitaja tekee iltavuoroa.
”Teemme alkuun vähän kaikkea.
Itse olen ollut kotiutustiimissä joitakin vuoroja ja liikkuvana sairaanhoitajana joitakin. Näin saamme käsityksen kentällä tehtävästä työstä.”

Tuen tarve suuri

Johanna kertoo, että kentällä liikkuvana sairaanhoitajana kiertäminen avaa silmiä. On pysäyttävää nähdä käytännössä, miten paljon iäkkäitä asuu yksin ja miten suuri on avun
ja tuen tarve kotona. Hän uskoo, että tämä on vasta alkua ja avun tarve
vain korostuu väestön ikääntyessä
ja palvelujen kysynnän kasvaessa.
Parhaat palautteet työstä ovat tulleet kentällä työskenteleviltä.
”Onnistumisen kokemuksia tulee,
kun saadaan puhelun aikana ongelma ratkaistuksi vaikka siten, että
liikkuva sairaanhoitaja käy paikalla. Kentältä tulee kiitosta.”

Pohjanpiiri 4/2019 |

7

Osaajia koko
Pohjois-Suomeen
TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA PEKKA HUOVINEN KUVITUS HANNA PIEKKOLA

Pohjois-Suomen viisi sairaanhoitopiiriä ovat hyväksyneet
yhteisen osuuskunnan perustamisen. Tavoitteena on
turvata puolen Suomen erikoissairaanhoito.

8

O

saamista ja resursseja jakavan osuuskunnan perustaminen OYS:n erityisvastuualueelle on saanut vauhtia. Nyt ollaan vaiheessa, jossa yhtiö perustetaan, siitä viestitetään ulkopuolelle
ja toimintaa käynnistetään, kertoo
projektipäällikkö Antti Lehtola.
OYS-ervan sairaanhoitopiirit eli
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri, Kainuun Sote, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Soite sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ovat alkukesällä kukin päättäneet liittyä perustettavaan osuuskuntaan, jonka ne yhdessä omistavat.
Päätösten saatua lainvoiman allekirjoitetaan perustamissopimus sekä
valitaan hallitus ja hallintoneuvosto.
”Sen jälkeen haetaan y-tunnus,
päätetään henkilöstöpolitiikasta, taloudellisista kysymyksistä, korvauksista ja rekrytoinnista. Brändityö on
aloitettu ja osuuskunnasta on järjestetty nimikilpailu. Myöhemmin
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osuuskunta saa omat nettisivut ja visuaalisen ilmeen”, Lehtola luettelee.
Toiminnan käynnistäminen kestää 6–10 kuukautta ja työtä viedään
eteenpäin monella rintamalla.
Lehtola sanoo, että osuuskuntaa
rakennetaan hyvän hallintotavan
mukaisesti. Osuuskunta on julkinen
toimija, vaikka se on juridisesti lähellä osakeyhtiötä.

Ensimmäisenä
muodostetaan
osaajapoolit.
”Se on myös lainsäädännöstä ja
asetuksista riippuvainen, joten se pitää rakentaa niin, että lainsäädännön
mahdollisten muutosten mukaan
voidaan tehdä muutoksia.”
Perustamisvaiheeseen kuuluu
myös tukipalveluiden, muun muassa
talous- ja henkilöstöhallinnon, tilintarkastajan, työterveyshuollon ja elä-

keasioiden järjestäminen. Tukipalvelut hankitaan PPSHP:lta.

Osaajat pooleihin

Projektipäällikkö Antti Lehtola toimii Heikki Wiikin työparina aloittamassa osuuskunnan toimintaa.
Pehmytkudoskirurgian vastuualuejohtaja Heikki Wiik alkoi viime vuonna vetää projektiryhmää, joka selvitti
osuuskuntamuotoisen toiminnan
tarvetta ja muotoa.
Osaajapoolien muodostaminen
on osuuskunnan työn ensimmäinen
vaihe.
Lähtökohtaisesti kukin keskussairaala vastaa edelleen erikoissairaanhoidon tuottamisesta omilla
resursseillaan. Osaajapoolista jäsenet hankkivat sellaiset erikoissairaanhoidon palvelut, joita ei voida tuottaa
itse.
”Esimerkiksi urologia, kardiologia
ja neurologia toimivat jatkossa sairaaloiden yhteisinä osaajapooleina. Liikkeelle lähdetään lääkäreistä,

mutta myöhemmin otetaan muutkin
osaajat mukaan”, Heikki Wiik sanoo.
Hän muistuttaa, että tavoite on
pidettävä kirkkaasti mielessä. Tarkoitus on turvata sairaaloiden päivystysvalmius sekä osaajien pysyminen OYS-ervan sairaaloissa. Potilaat
pääsevät tarvitsemaansa hoitoon ja
Pohjois-Suomen julkinen erikoissairaanhoito pystyy kilpailemaan houkuttelevana työnantajana yksityisen
sektorin kanssa.

Avoimuus tärkeää

Valmistelussa edetään avoimesti ja
läpinäkyvästi, ja kaikki sairaanhoitopiirit otetaan mukaan.
”Onnistumisen edellytys on, että
kaikki sitoutuvat. Tämä on kaikkien
asia ja koko Pohjois-Suomen etu”,
Heikki Wiik sanoo. Hän kuvaa osuuskuntaa yhdeksi työkaluksi, jolla pohjoisen erikoissairaanhoito pidetään
pystyssä.
Etelä-Suomen sairaalat sekä yksityiset yritykset vievät osaajia Pohjois-Suomen julkisesta erikoissairaanhoidosta. Monen erikoisalan
ammattilaisista on huutava pula, jota lähestyvät eläkkeelle jäämiset pahentavat.
Wiik muistuttaa, että muutos entiseen toimintatapaan ja ajatteluun

on jättiläismäinen.
”Tähän saakka kukin keskussairaala ja siellä erikseen kukin erikoisala
on koettanut selvitä ja hakea itse sijaisia. Keskussairaalat ovat pakon
edessä joutuneet palkkaamaan ulkopuolisia konsultteja muun muassa
yrityksistä.”
Huomattava osa konsulteista on
tullut etelästä, käyttö on kirjavaa ja
hintataso nousussa. Konsulttien työhön ei pääsääntöisesti ole sisältynyt koulutusta tai kehittämistä.
”Konsulteille maksettu raha on nyt
tarkoitus suunnata meidän omille
osaajille.”
Osaajapoolien avulla kustannukset pyritään pitämään kurissa ja samalla sairaaloiden hoitokäytännöt
saadaan yhtenäisiksi.
”Seuraava askel on kartoittaa ervan tilanne erikoisaloittain, muun
muassa lääkärien määrät ja eläköityminen. Lisäksi kartoitetaan konsulttien käyttö, tehdään klinikkakierrokset OYS:ssa ja ollaan yhteydessä keskussairaaloiden erikoisalavastaaviin.”

Odottavalla kannalla

Osuuskuntaan siirtyminen vaatii
totuttelua kaikilta osapuolilta. Vs.
terveysjohtaja Kristiina Kananen

Osuuskunta
ja osaajapooli
Osuuskunnassa olevat
työpaikat ovat kaikkien
osuuskunnan jäsenyhteisöjen työntekijöden
haettavissa
Osuuskunta toimii
in house -periaatteella
omistajiensa hankintayksikkönä
Osakkaina ovat
OYS-ervan sairaanhoitopiirit asukasmäärien suhteessa
Osaajapoolit
muodostetaan
OYS-ervan sairaalassa
virassa tai toimessa
olevista henkilöistä
Pitkän ajan tavoitteena
on saavuttaa sadan
prosentin erikoisalakohtainen ja maantieteellinen kattavuus
Pohjois-Suomessa

Jatkuu seuraavalla aukeamalla
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OYS-erva
Lappi

Antti Lehtola (vas.) ja Heikki Wiik
kiertävät sairaanhoitopiireissä
kertomassa osuuskunnasta.

117 703 asukasta, 15 kuntaa

2 Pohjois-Pohjanmaa
408 296 asukasta, 29 kuntaa
3 Länsi-Pohja

1

62 504 asukasta, 6 kuntaa

4 Keski-Pohjanmaa
78 501 asukasta, 10 kuntaa

3
2

5

4

Väestöluvut 31.12. 2016

5 Kainuu
74 803 asukasta, 8 kuntaa

Kainuun sotesta sanoo, että kevään
aikana Kainuussa on käyty skeptistäkin keskustelua osuuskunnasta.
”On kysytty, tuleeko osuuskunnasta
joillekin rahastussampo ja johtaako
tämä siihen, että osaajat eivät halua
enää muualle kuin Ouluun. Toinen
epäily on liittynyt konsulttien käyttöön, joissa meillä on ollut kirjava
käytäntö. Osaan toivotaan rotia, mutta meillä on ollut myös hyvin toimivia järjestelmiä.”
Hän sanoo, että kun päätökset on
tehty, katsotaan kuitenkin tulevaan,
ei menneeseen. Nyt ollaan odottavalla kannalla.
”On tärkeää tehdä toiminnan testaus huolellisesti ja käydä keskustelut, mitä osuuskunta oikeasti tarkoittaa. Jos se tuo mukanaan positiivisia
esimerkkejä hyödyistä eikä tule tolkuttoman kalliiksi, uskon että päästään eteenpäin.”

Kokeilut loivat uskoa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi pitää
osuuskunnan tärkeimpänä etuna sitä, että se tukee Keski-Pohjanmaan
keskussairaalan jatkoa päivystävänä keskussairaalana. Hän muistuttaa,
että keskittämisasetuksen 7. pykälä
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YHTEENSÄ
741 807 asukasta
68 kuntaa
edellyttää tiettyjä kirurgisten toimenpiteiden kappalemääriä.
”Toimenpiteidemme määrät eivät
riitä, joten tarvitaan työnjakoa ja potilaiden liikuttelua suunnitelmallisesti. Osuuskuntaratkaisu tukee meidän
järjestämissuunnitelman mukaista
työnjakoa.”

Västi kertoo keväisen kokeilun vähentäneen epäilyjä. Myös oman sairaalan rekrytoinnin puolesta on pelätty.
Hän näkee hyvänä, että osuuskuntamuoto tarjoaa sairaaloiden omille osaajille mahdollisuuden liikkua
sairaaloiden välillä.
”Tälläkin hetkellä lääkärit tekevät
-Heikki Wiik
ervan sairaaloissa töitä erilaisten
Osaajapooleja on keväällä kokeil- yritysmallien kautta. On hyvä linja,
tu Keski-Pohjanmaan keskussairaa- että koetetaan koota tällainen julkilan sekä OYS:n välillä niin, että OYS: sen toiminnan sisälle ja vähennetään
sta kävi vuorotellen urologeja teke- bisnespohjaisen konsulttipalvelumässä työpäiviä Keski-Pohjanmaan jen käytön tarvetta.”
Hän korostaa luottamuksen merkeskussairaalassa ja sieltä vastaakitystä yhteistä toimintaa rakennetvasti gastrokirurgi kävi Oulussa.
”Kokeilut ovat luoneet uskoa sii- taessa. Luottamus rakentuu hitaasti,
hen, että osuuskuntaratkaisulla saa- mutta se menetetään helposti.
vutetaan hyötyjä.”
Soitessa osuuskuntamallin on Keskussairaaloita tarvitaan
epäilty synnyttävän lääkärien kes- Korkeakoski-Västin tavoin Heikki
kuuteen ”kahden kerroksen väkeä” Wiik korostaa luottamusta. Hän ei
osuuskunnan ja sairaalan lääkärei- näe osuuskuntaa uhkana keskussaiden joukossa, mutta Korkiakoski- raaloiden rekrytoinnille. Päinvastoin,

”Osuuskunta on
yksi työkalu, jolla
Pohjois-Suomen
erikoissairaanhoito
pidetään pystyssä.”

Antti Lehtola
projektipäälliköksi

Projektipäällikkönä 6. elokuuta aloittaneen Antti
Lehtolan tehtävänä on saattaa tuleva osuuskunta
toimintakuntoon. Aikaisemmin Lehtola on toiminut muun muassa Monetran palveluksessa jo sen
perustamisvaiheesta alkaen sekä PKC Groupissa
ja Rautaruukilla.
Jatkossa hänen kasvonsa tulevat tutuiksi OYS
-ervan sairaaloissa, joissa hän kiertää yhdessä
Heikki Wiikin kanssa.
”Tulossa on erittäin haastava ja mielenkiintoinen tehtävä. Siinä on samoja elementtejä kuin aikaisemmissa tehtävissäni, jotka ovat olleet osin
myös kehityspainotteisia, mutta tässä ympäristössä haasteita tulee vielä lisää.”
Lehtolan mielestä osuuskunta on puolen Suomen hanke. ”Olen sitoutunut pohjoissuomalainen
ja olen toiminut tällä alueella koko työurani ajan.
Itselleni Pohjois-Suomen elinvoimaisena pitäminen on tärkeä asia.”

osaajapoolin kautta keskussairaala
saa mahdollisuuden rekrytoida pysyviä työntekijöitä.
Vapaaehtoiseen osaajapooliin
kuuluminen merkitsee esimerkiksi erikoislääkärille työpäiviä välillä
toisessa sairaalassa. Julkisella puolella työskentelevä ammattilainen
saa mahdollisuuden lisäansioihin
julkisen organisaation sisällä.
”Myös keskussairaaloille tämä on
suunnan muutos. Toisaalta menetetään itsenäisyyttä, toisaalta transaktiokustannukset pienenevät, kun
puuttuva työvoima voidaan tilata samasta paikasta.”
Keskussairaaloiden rooli pysyy
edelleen olennaisen tärkeänä, Wiik
sanoo. Myös yliopiston suuntaan yhteistyön tulee toimia.
”Keskussairaaloita tarvitaan riittävän hoitokapasiteetin turvaamiseksi,
niitä tarvitaan päivystyssairaaloina
ja koulutuspaikkoina.”

Uraauurtavaa
yhteistyötä
P
PSHP:n hallituksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen
luonnehtii uuden osuuskunnan perustamista erikoissairaanhoitoon uraauurtavaksi yhteistyöksi. Hän sanoo, että keskusteluissa
muiden OYS-ervan sairaanhoitopiirien päättäjien kesken on osoittautunut, että osuuskunnan tärkeys ymmärretään.
”Osuuskunnalla ei tavoitella voittoa
vaan pyritään jakamaan osaamista
kaikkiin sairaanhoitopiireihin ja pitämään osaajat sairaaloissa. Tärkeää on, että turvataan samalla kaikki

päivystävät sairaalat sekä Oulaskankaan sairaala.”
Osuuskunnan jäseniksi tulee viisi
sairaanhoitopiiriä. Länsi-Pohjaakaan
ei olla jättämässä sivuun, vaikka sen
kohdalla tarvitaankin neuvotteluja
yhteisyritykseen siirtymisen kanssa.
Länsi-Pohja myös tarvitsee päivystävän sairaalan.
Huttu-Hiltunen on toiminut osuuskuntaa valmistelevan ohjausryhmän
puheenjohtajana.
”Hanke lähti liikkeelle erva-neuvottelupäivillä keväällä 2018 ja sitä on
valmisteltu PPSHP:n vetovastuulla.”
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Ratkaisuja yhdessä
Sairaanhoitopiiri valmistelee yhdessä jäsenkuntien ja alueen
sote-organisaatioiden kanssa maakunnallista integraatiohanketta. Siinä etsitään ratkaisuja, jotta hoitavia käsiä riittää
ja kuntien maksukyky kestää palveluiden kysynnän kasvun.

M

aakunnallisessa hoito- ja
palveluketjujen kehittämishankkeessa tehtävän
analysoinnin ja yhteisen kehittämisen avulla haetaan ratkaisuja tulevaisuuteen. Tavoite on myös pitää kiinni
palvelujen asiakas- ja potilaslähtöisyydestä sekä laadukkuudesta.
Kunnat ovat sitoutuneet yhdessä
PPSHP:n kanssa laajentamaan hoito- ja palveluketjujen kehittämishankkeen maakunnalliseksi. Kaikki
alueen sote-organisaatiot ovat tiiviisti mukana ja hanke hyödyntää
PPSHP:n ja Oulun kaupungin kokemuksia aikaisemmasta vastaavasta
työstä.
PPSHP toimii hallinnoivana organisaationa, mutta hanketta ohjataan
sairaanhoitopiirien omistajakuntien kautta. Tarkoitus on rakentaa
maakunnallinen tietoallas yhteisen

tietojohtamisen ja hoito- ja palveluketjujen analyysin pohjaksi.
Lisäksi hankkeen kautta koordinoidaan maakunnan nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien
korvaamista: tavoitteena on saada
ensi vuosikymmenen alkupuolella
maakuntaan yksi yhteinen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä ja
yksi yhteinen terveydenhuollon potilastietojärjestelmä.
”Nykyaikaisen erikoissairaanhoidon kriittinen menestystekijä ovat
toimivat peruspalvelut. Yksi erikoissairaanhoidon tärkeimpiä tehtäviä
on pitää ääntä riittävästi resursoitujen peruspalveluiden puolesta, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka
Luoma.
Ilkka Luoma jatkaa: ”Nykytilanteessa muun muassa voimakkaaseen
erikoissairaanhoidon palvelukysyn-

nän kasvuun liittyviä haasteita ei voi
ratkaista ainoastaan erikoissairaanhoidon palveluita kehittämällä, vaan
meidän on yhdessä vaikutettava koko hoitoketjuun.”

Välttämätöntä tehdä

Kehittämistyö on välttämätöntä,
koska väestömäärä Pohjois-Pohjanmaalla kasvaa ja samalla ikääntyvien määrä lisääntyy voimakkaasti. Maakunnassa sairastavuus on
suurta, toisaalta lääketieteen kehitys antaa mahdollisuuksia hoitaa
yhä paremmin.
”Meidän on varmistettava, että hoitoa on saatavissa myös tulevaisuudessa laadukkaasti ja oikea-aikaisesti eikä henkilöstö ylikuormitu. Meidän on huolehdittava, että hoitohenkilöstöä saadaan riittävästi eläköityvien tilalle. Meidän on myös var-
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mistettava, että kuntatalous kestää
kasvavan palvelukysynnän luomat
haasteet. Tähän kaikkeen tarvitaan
integraatiota eli tiivistä perus- ja erikoispalveluiden yhteistyötä ja saumattomia hoito- ja palveluketjuja.”
Luoma kertoo kuvaavan esimerkin kustannusten kasvusta. Oulun
kaupunki käytti vuonna 2017 yli 75vuotiaiden terveydenhuoltoon 162
miljoonaa euroa. Seniorien määrä
kasvaa tuntuvasti lähivuosina. ”Jos
palvelutuotannon toimintatavoille
ei tehdä mitään, seitsemän vuoden
päästä kaupungin on löydettävä 83
miljoonaa euroa enemmän ikääntyneiden hoitoon kuin nyt.”
Sairaanhoitopiiri ottaa integraatiokokonaisuuden veto- ja koordinointivastuun kuntien ja alueen
sote-organisaatioiden asiantuntemusta hyödyntäen. ”Onnistumisia ei
saavuteta ilman kaikkien sosiaalija terveydenhuollon ammattilaisten osallistumista ja osallistamista.
Työ etenee vaiheittain lähivuosien
aikana.”
Suurin osa kunnista on hankkeelle jo hyväksyntänsä antanut. Luoman mukaan viestit kunnista kertovat, että kaikki sairaanhoitopiirin jäsenkunnat olisivat lähdössä kehittämiseen mukaan.

Tietoallas analyysia varten

Maakunnallinen integraatio koostuu
kolmesta osasta: tietojohtamisesta,
ICT-palveluiden ja asiakas- ja poti-

lastietojärjestelmien kehittämisestä sekä hoito- ja palveluketjujen analysoinnista yli organisaatiorajojen.
”Yhteisen tietovarannon kautta
voimme louhia palvelujen käyttötietoja, jotta meillä on pohjaa korjata
mm. palvelujärjestelmän resursointiin liittyviä vinoumia ja luoda uutta,
kestävää sosiaali- ja terveydenhuoltoa.”

Tarkoitus on
uudistaa palvelujen
tuotantotapoja
potilaslähtöisesti
siten, että eurot ja
hoitavat kädet
riittävät.
Tiedon yhdistämiseen tarvitaan
todennäköisesti THL:n tutkimuslupa, mutta apua altaan synnyttämiseen tuonee myös uusi Toisio-laki,
joka mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön asiakasrekistereistä muun muassa tutkimukseen.

Tarkastelua läpi ketjun

PPSHP:n ja Oulun kaupungin yhteistyö osoitti, että perusterveydenhuollon resursseja on vahvistettava. Esimerkkinä korjaavista toimista Oulussa pyritään käynnistämään ikäihmisten terveystarkastukset. Tällä
pyritään siihen, että ongelmia tunnistettaisiin ajoissa ennen kuin ne

kärjistyvät ja joudutaan turvautumaan raskaampiin palveluihin.
”Näin säästetään yhteiskunnan kustannuksia ja parannetaan tuntuvasti
seniorikansalaisten elämänlaatua.
Kotihoidon ja palveluasumisen hoidon resurssia vahvistetaan muun muassa luomalla geriatripooli tukemaan
lääketieteellisesti hoitotyön ammattilaisia.”

Huomio tietojärjestelmiin

Maakunnallisen kokonaisuuden kolmas osa tähtää tietojärjestelmien yhtenäistämiseen. Tavoite on, että ensi
vuosikymmenellä Pohjois-Pohjanmaalla tulisi olla yhteinen maakunnallinen sosiaalipuolen asiakastietojärjestelmä ja terveydenhuollon
potilastietojärjestelmä.
Pohjois-Pohjanmaalla on lähes 20
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota, joista jokaisella on oma
asiakas- ja potilastietojärjestelmä.
”Kärjistäen voisi sanoa, että nyt potilas liikkuu helpommin organisaatioiden välillä kuin häntä koskeva tieto.
Yhteisen toiminnanohjauksen ja tietojärjestelmän avulla yhteistyö sujuisi paremmin. Potilasta liikutettaisiin
ja hoitovastuuta siirrettäisiin vain, jos
asiantuntemuksen siirtäminen ensisijaiselle hoitotaholle ei riitä potilaan
ongelmien ratkaisemiseen.”
Sairaanhoitopiiri vastaa siitä, että
asiakas- ja potilastietojärjestelmät
yhtenäistetään hallitusti ja vastuullisesti.

Tilannekuva nyt
ESH:n kysyntä jäsenkuntien
ja OYS-ervan osalta kasvaa
suhteellisen voimakkaasti

Yksityisten palvelutuottajien
kilpailulliseen haasteeseen
on kyettävä vastaamaan

Potilaiden hoitoisuus kasvaa

OYS-ervan vaativan erikoissairaanhoidon potilasvirtojen
säilymisestä oman yo-sairaalan
suuntaisena on pidettävä huolta

Henkilöstön haitallinen
kuormittuminen on arkipäivää
Uusi sairaala pitäisi rakentaa
mahdollisimman tuottavaksi ja
tiloja vain todelliseen tarpeeseen
(hyödynnettävä maksimaalisesti
vaihtoehtoiset palvelumuodot;
sähköiset ja jalkautuvat palvelut)

Ilman toimivia hoito- ja palveluketjuja, peruspalvelujen vahvistumista
ja oikean hoidon porrastuksen
toteutumista PPSHP ei selviä
tulevaisuuden haasteista
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TEKSTI ANSSI HUHTALA, tietoturvasuunnittelija, PPSHP

Tietoturvan
uudet tuulet

T

änä vuonna varmasti moni
meistä on lukenut uutisia Suomessa tapahtuneista kyberhyökkäyksistä. Toistaiseksi suurimmat vahingot aiheutti Lahden kaupunkia kohtaan tehty hyökkäys, joka
vaikutti terveysasemien, hammashoitoloiden ja sosiaalipalveluiden
toimintaan.
Tietoturva voidaan määritellä yksinkertaisesti toimenpiteiksi, joilla
pyritään varmistamaan tietojen luotettavuus, eheys ja saatavuus. Luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että
tietoihin voivat päästä käsiksi ainoastaan ne, joilla siihen on oikeus.
Eheydellä tarkoitetaan sitä, että tieto säilyy sellaisena kuin se on tallennettu eikä se muutu hallitsemattomasti. Tiedon tulee olla myös saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan.
PPSHP:ssä tietoturvallisuutta kehitetään monella eri tasolla. Tietoturvaa ohjaa tietoturva- ja tietosuojapolitiikka, missä sairaalan johto
ilmaisee tahtotilansa siitä, miten
asiat tulee hoitaa. Tietoturvapolitiikasta johdetaan erilaiset tietoturvaohjeet, käytännöt ja koulutukset.

Ohjeet ajan tasalle

Tietoturvapolitiikka on osa tietoturvan hallintajärjestelmää, joka
muodostuu erilaisista suunnitelmista ja ohjeista sekä systeemeistä
kuten riskienhallinta. Kaikki nämä
asiakirjat, prosessit ja ohjeet ovat
nyt päivityksen kohteena. Tietoturvaluentojen materiaali on jo päivitetty ja seuraavaksi vuorossa on
verkkokoulutus ja esimiesvalmennus.
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Hallinnollisen tietoturvan lisäksi kien toiminnasta. Huono turvalliorganisaation tietoturvallisuuden suuskulttuuri voi vaarantaa koko ortulee rakentua vahvan teknisen tieto- ganisaation toiminnan. Elokuussa
turvan varaan. Ilman hyvää teknistä Omya-yhtiön kaikki, noin 170 tehtaan,
osaamista ja valvontaa riski joutua tuotanto ympäri maailmaa jouduthyökkäyksen kohteeksi kasvaa mer- tiin sulkemaan kyberhyökkäyksen
kittävästi. Riskejä ovat esimerkiksi vuoksi. Voimme kaikkia pohtia, mitä
käyttämässämme tekniikassa ole- tarkoittaisi, jos OYS:n toiminnassa
vat haavoittuvuudet, joita rikolliset jouduttaisiin siirtymään manuaalija muut toimijat pyrkivät hyödyntä- siin menetelmiin kyberhyökkäyksen
mään.
vuoksi.
Tärkeä osa tietoturvakulttuurissa
Viime aikoina myös tiettyjen valtiollisten toimijoiden kiinnostus ter- on työntekijöiden tietoturvatietoiveydenhuoltoalaa kohtaan on kasva- suus. Yksi työkalu sen parantamiseen
nut merkittävästi. Kiinnostusta herät- on intrassa oleva blogi, johon julkaitää valtava tietomäärä, jota kerätään sen aika ajoin erilaisia arjen tietoturja tuotetaan. Tietoja pyritään käyt- vaan liittyviä uutisia. Blogiin pääset
tämään muun muassa paremman kirjoittamalla Intran hakuun “Anssi
markkina-aseman saavuttamiseksi Huhtala” ja klikkaamalla haun alta
lääketeollisuudessa.
“Ihmiset”-kategoriaa. Klikkaa nimeä
Organisaation tietoturvakulttuuri ja profiilista löydät julkaisut. Käy luohjaa turvallisempiin toimintata- kemassa kirjoituksia, tykkää, kompoihin ja on heijastus meidän kaik- mentoi ja esitä myös kysymyksiä!

äjän
Pääitt
ta
pa kal

Sotea yhteistyöllä

E

dellisen hallituksen epäonnistuttua sote- ja maakuntauudistuksessa jälleen kerran maan uusi hallitus on alkanut jo
työstää sotea uudelleen. Pitäisi vihdoinkin olla jo selvää, että tuleva uudistus tehdään parlamentaarisesti
yhdessä hallituksen ja opposition
yhteistyönä. Näin uudistus voidaan
toteuttaa ja jalkauttaa kestävimmin
mahdollisista tulevista hallitusvaihdoksista huolimatta ja saadaan myös
varmuus sen onnistumisesta.
Alusta asti ei kuitenkaan tarvitse
lähteä liikkeelle, vaan voimme poimia
edellisen hallituksen aikaansaannoksista hyviä puolia, uudistuksen sisältöön kummemmin nyt puuttumatta.

Nyt voidaan jo viimein tunnustaa
se tosiasia, että sama kaava ei sovi
joka maankolkkaan. On turha väittää, että asetelma olisi sama harvaan
asutussa ja pitkien etäisyyksien Pohjois-Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla.

Nyt uudessa hallitusohjelmassa
onkin kirjaus, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä alueelliset
erityispiirteet otetaan huomioon
mahdollisuuksien mukaan. Toivottavasti tämä oikeasti tarkoittaa sitä,
että saamme vietyä meidän pohjoisen alueen erityispiirteet tarpeeksi
hyvin esille ja tasavertaiset palvelut
turvataan kaikkien ihmisten ulottuville, asuinpaikasta riippumatta.
Alueellisen näkökulman lisäksi
suuri haaste sote-palveluiden järjestämisessä on paljon puhuttu yhä
kasvava ikääntyvien joukko. Tämän
joukon kasvava palvelutarve pitää
pystyä hallitsemaan ja ainoa keino
siihen lienee, että ikääntyneiden
toimintakykyä pidetään yllä pidempään kuin ennen. Tähän satsaamalla voidaan saada pidemmällä aikavälillä merkittäviä kustannussäästöjä. Toivotaan, että käyntiin lähtenyt sosiaali- ja terveydenhuollon

integraatiohanke Pohjois-Pohjanmaalla antaa uusia työkaluja tähän
haasteeseen.
Kolmantena, muttei vähäpätöisimpänä asiana nostaisin esille jatkuvan muutoksen keskellä työskentelevän sote-henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin. Vuosikausia
kestäneet keskeneräiset sote-valmistelut ovat työllistäneet ja kuormittaneet henkilöstöä, joka tekee
jo muutoinkin raskasta ja vastuullista työtä. Oulussa lisähaasteensa
tuovat vielä uuden sairaalan rakentamistyöt ja lukuiset väistötilat.
Työntekijän vahvuuksia tukeva
mielekäs työ, riittävät resurssit ja hyvä johtamiskulttuuri auttavat jaksamaan niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Työterveyslaitoksen arvion mukaan yksi työhyvinvointiin sijoitettu
euro tuottaa kuusi euroa takaisin.
Näitä haasteita miettiessä toivotan
kaikille lukijoille hyvää syksyä!

Jari Männikkö
PPSHP:n valtuuston 3.vpj
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TEKSTI HANNELE LAMUSUO

Kokemustoimija
ammattilaisen tueksi
Kokemustoimijoiden ja hoidon ammattilaisten yhteistyön avulla
ammattilaisten ja potilaiden välinen vuorovaikutus vahvistuu.

K

okemustoimija on tehtävään ta kaikissa prosessin vaiheissa, voi itse sekä erikoissairaanhoito, jos
koulutettu henkilö, jolla on asiakkaan näkemys jäädä kokonaan toiminta yltää palvelujärjestelmien
oma tai läheisen kokemus huomiotta. Asiakkaallehan tuotetta suunnitteluun, toteuttamiseen ja arhaastavasta elämäntilanteesta, pit- tai palvelua loppukädessä tehdään, viointiin.
käaikaissairaudesta tai vammasta. joten asiakaskokemus on valtava ar”Kokemustoimijan omakohtaista
Hän välittää tietoa eri alojen ammat- vo”, Anne Pietikäinen sanoo.
kokemusta ei voi korvata millään amtilaisille tai opiskelijoille.
Hanna Kukkonen korostaa, että ko- mattilaisen tuottamalla tiedolla”, toOYS:ssa on menossa kokemustoi- kemustoimijat ovat sillanrakentajia teaa Anne Pietikäinen.
mintaan liittyviä kokeiluja. Yhdessä potilaan ja terveydenhuollon välillä.
Kokemustoiminnan kautta arjen
niistä ovat mukana fysioterapeutti ”Etenkin monilla pitkäaikaissairail- potilaskokemukset nousevat esiin.
Anne Pietikäinen kuntoutusosas- la kuilu itsensä ja terveydenhuollon ”Yhteistyön merkitys on siinä, että kotolta ja kokemustoimija Hanna välillä kasvaa aina vain. Kokemukset kemustoimijat voivat antaa ruohonja tarpeet esimerkiksi palvelujen riit- juuritason tietoa ja palautetta ammatKukkonen.
Pietikäinen korostaa, että kaikes- tävyydestä, toimivuudesta ja laadus- tilaisten työstä sekä haastaa arvioisa kehittämisessä lähtökohtana on ta on tärkeää saada kuuluville, jotta maan ammatillisia toimintatapoja ja
oltava asiakas, palvelun käyttäjä.
palveluita voidaan kehittää asiakas- auttamismenetelmiä”, Hanna Kukko”Ammattilaiset kehittävät toki par- lähtöisesti”, Kukkonen perustelee.
nen sanoo.
haan osaamisensa ja tietämyksenToiminnasta hyötyvät kaikki: potisä mukaan, mutta ilman osallistamis- laat, ammattilaiset, kokemustoimija

Kehittämiskokonaisuus Asiakasosallisuuden ja järjestöjen sekä kokemustoimijoiden osallisuuden kehittäminen
Oysissä etenee syksyn aikana mm.
siten, että halukkaita ammattilaisia
etsitään mukaan kehittämistyöhön
Kehittäminen on osa laajempaa vuoteen
2020 kestävää Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanketta
Asiakasosallisuus tarkoittaa asiakkaiden ja asiakasryhmien mahdollisuutta
vaikuttaa ja osallistua palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin
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Järjestelmät
keskustelevat keskenään?

otilastietojärjestelmät E,
A ja B keskustelevat:
E: ”Hei kaikki! Vastaanotolle
tulee alaikäinen ppkkvv seuraavaksi.
Missä on viimeisin tieto lapsen painosta? Paino on tärkeä tieto reseptiä laadittaessa. Ilmoitelkaa!”
A: ”Täällä paino mitattu viimeksi
14kk sitten (12kg), onko jollakin tuoreempaa?”
B: ”Täällä on mitattu 2kk sitten
(14,5kg), kelpaako tämä?”
E: ”Kiitos! Tuo B:n tieto kelpaa
tähän tarkoitukseen, tekoäly tarkisti
asian vielä. Otetaan tämä käyttöön.
(E Kirjaa tiedon painosta, mittausajankohdan ja tiedon lähteen = potilastietojärjestelmä B).
E -järjestelmää käyttävä lääkäri saa
painolukeman valmiiksi reseptipohjaan ja E laskee myös lääkeannoksen
valmiiksi painon mukaan. Toki lääkäri voi haluta tuoreen painotiedon
myös mitattavaksi, tilanteesta riippuen.
Ehkä näin voisivat potilastietojärjestelmät ”keskustella keskenään”.
Fraasia viljellään ahkerasti, harvemmin määritellään mitä sillä tarkoi-

tetaan. Ehkä sillä viitataan järjestel- Apotti on suurin, aikaisemmin yhteimien välisiin integraatioihin, tieto- sen PTJ:n ovat ottaneet käyttöön
jen vaihtoa varten rakennettuihin ainakin Kainuu, Eksote, Siun sote ja
teknisiin ratkaisuihin. Tuollainen Soite. Yhden järjestelmän hankinta
monen järjestelmän välinen ”kes- on menossa myös KSSHP:n johdolkustelu” vaatisi jo monta toimivaa la. Nämä alueet eivät siis luota ”kesintegraatiota – vai voisiko tiedot ky- kustelun” voimaan, vaan ovat katsosellä Kanta -palvelusta? Kanta on neet hyötyvänsä yhteen järjestelaikanaan rakennettu arkistoksi, eli mään siirtymisestä. Yksi järjesteltietojen säilytykseen. Vasta myöhem- mä todellakin takaa sen, että kaikki
min on tajuttu ajatella Kannassa ole- tarvittavat tiedot ovat käytettävissä
van tiedon hyödyntämistä.
ajantasaisesti ja ilman erillisiä kirjauAlun perin ei ole kuitenkaan mää- tumisia ja hakuja.
Meillä Pohjois-Suomessa on ainutritelty Kantaan rajapintaa tietojen
hakua ja imurointia (toiseen järjes- laatuinen mahdollisuus. ESKO-potitelmään) varten, vaan sitä työtä teh- lastietojärjestelmä on täällä alusta
dään vasta nyt. Eikä kaikkea tietoa asti kehitetty, matkan varrella laajensaada, vaan tietyt määritellyt tiedot, nettu ja paranneltu sekä kansalliset
kuten riskit tai diagnoosit, eikä ha- määräykset täyttäväksi, että käyttäkutoimintoa ole. Olisi tietysti helpom- jiensä eli terveydenhuollon ammattipi hakea kaikki tarvittava tieto yh- laisten tarpeet huomioivaksi. ESKO
destä paikasta, kuin kaikkien järjes- tunnetaankin erityisesti käytettätelmien ”keskustella keskenään”. vyydestään. Voisiko meidän alueella
Tämä keskenään keskustelevien jär- olla yksi järjestelmä, joka olisi vieläjestelmien rakentaminen vie aikaa pä käytettävämpi kuin moni muu?
ja rahaa. Onko vaihtoehtoja?
Kaikki tiedot – helposti käytössä?
Monessa sairaanhoitopiirissä
on päädytty hankkimaan yksi yhteinen potilastietojärjestelmä. HUS:n

Eila Erkkilä
Apulaisylilääkäri, Oulun kaupunki
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Uusia, hyviä
käytäntöjä

TEKSTIT PIRKKO KOIVU JA HANNELE LAMUSUO KUVAT TIINA MÄKI

OYS:ssa on tehostettu toimintaa
jo pitkään ja muokattu työtapoja
kysynnän kasvua vastaavaksi ja
asiakaslähtöisemmäksi. Pohjanpiiri
esittelee kaksi esimerkkiä ratkaisuista, jotka hyödyttävät asiakasta
ja säästävät ammattilaisten resurssia.
Tuottavuusohjelman kautta koordinoidaan osaa arjen kehittämistyöstä
ja etsitään ratkaisuja, joissa hyviä,
uusia käytäntöjä voidaan laajentaa
jopa koko sairaalaan.

1
O

Pks-leikkausosaston osastonhoitaja Soile
Paasovaara (oik.) ja avohoitotalon heräämökoodinaattori Minna Hjulberg olivat mukana
kehittämässä heräämöiden toimintaa.

Heräämöiden
toiminta uudistui

peratiivisella tulosalueella
heräämöiden toimintaa on
muovattu iltaheräämömalliin, joka on vähentänyt potilaiden
siirtoja heräämöstä toiseen. Potilaat myös pääsevät päivystysajan
leikkauksiin entistä sujuvammin, sillä aikaisemmin puute heräämöpaikoista saattoi rajoittaa saliin pääsyä.
Keskittämisasetus on tuonut OYS:
aan lisää leikkauspotilaita ja keskusleikkausosastolle avattiin viime
syksynä yksi uusi leikkaussali. Kasvanut potilasmäärä on silti pystytty
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hoitamaan entisen henkilöstön voimin, kertoo vastuualuejohtaja Hanna Rautiainen.
Keskusleikkausosaston sekä pään
ja kaulan alueen leikkausyksikön
heräämöiden iltatoiminta on yhdistetty uuteen keskusheräämöön. Henkilökunnalle tämä on merkinnyt uusia työaikoja, eri työympäristöä ja
työtovereita sekä uusien potilasryhmien hoitoon perehtymistä.
14+1 -paikkainen keskusheräämö
valmistui entisiin OYS:n silmäklinikan hallinnon tiloihin syksyllä 2018.

Keskusheräämö on avoinna kello
9–21 ja siellä hoidetaan normaalia
seurantaa tarvitsevia potilaita. Vaativaa hoitoa antava anestesiavalvonta
sekä avohoitotalon heräämö ovat
avoinna ympäri vuorokauden.

Projekti alkuun viime syksynä

Iltaheräämö aloitettiin kokeiluna
syksyllä 2018 ja se vakiinnutettiin
keväällä 2019. Muutosta valmisteli
laaja koordinaatiotyöryhmä, jossa
oli edustajat naistentautien sekä
pään ja kaulan alueen sairauksien

leikkausosastolta, avohoitotalon
leikkausosastolta ja keskusleikkausosastolta. Toimintamallia on tarkasteltu säännöllisesti ja korjausliikkeitä tehty. Seuraava tarkastelu on lokakuussa.
Kokeilun alkaessa keskusleikkausosaston yhteydessä ollut urologinen heräämö suljettiin. Keskusleikkausosaston apulaisosastonhoitaja Jarkko Hyvönen sanoo, että pienissä satelliittiheräämöissä hoitaja
ei voi toimia yksin, vaan tarvitaan
aina kahden hoitajan panos, ja potilaita on enintään 4–5. Toiminnot
yhdistämällä sama määrä hoitajia
pystyy tekemään enemmän.
Henkilöstön työaikoja muutettiin
sopimaan uuteen iltaheräämömalliin. Keskusleikkausosaston heräämökoordinaattori Merja Mosorin
kertoo, että aikaisemmin potilaat

joutuivat siirtymään heräämöstä toiseen tai jopa kolmanteen, jos potilaan hoitotarve jatkui ja heräämö
illalla sulkeutui.
”Nyt pystytään suunnittelemaan
leikkauksesta tulevalle potilaalle
heti optimaalinen jatkohoitopaikka,
josta siirrytään vain osastolle tai kotiin.”
Pks-leikkausosaston heräämökoordinaattori Jaana Mällinen
sanoo, että yhteistyön määrä on lisääntynyt ja potilaiden siirtely paikasta toiseen vähentynyt. Siirtojen
vähetessä vähenee raportointi, mikä
parantaa potilasturvallisuutta.
Hanna Rautiainen kertoo olevansa
ylpeä henkilökunnasta ja tavasta,
jolla se on suhtautunut muutokseen.
”Tässä on tehty mahtava työ, vaikeita asioita on saatu läpi. On tehty yhteistyötä ja on jaksettu olla mukana,

vaikka omat toiveet eivät välttämättä toteutuneet.”

Potilaat yhteisiä

Uudessa mallissa anestesiahoitajat
ovat toimineet työpareina niin, että
erilaisiin leikkauspotilaisiin perehtyneet hoitajat tekevät töitä yhdessä
toisiaan opettaen.
Pks-leikkausosaston osastonhoitaja Soile Paasovaara sanoo, että yhteistyössä ei ole lähdetty nollapisteestä, vaan sitä on tehty jo aikaisemminkin keskusleikkausosaston
kanssa, kun heräämöpaikoista on
ollut pulaa. Yhteistyö tulee joka tapauksessa lisääntymään tulevaisuuden sairaalaan siirryttäessä.
”Näkymätön tiiliseinä eri osastojen
väliltä pitää purkaa, nyt puhutaan
yhteisistä operatiivisen tulosalueen
potilaista.”
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Etäseuranta
tuloksellista

niapnean hoitoa on OYS:n
keuhkopoliklinikalla ja apuvälinelainaamossa kehitetty
muutaman vuoden ajan. Nyt potilaan
hoidossa hyödynnetään sähköisiä
kanavia ja ammattilaisten resurssia
säästyy muuhun hoitotyöhön.
Apulaisylilääkäri Terttu Harju
sekä sairaanhoitajat Eriika Kyrönniemi ja Liisa Heikkilä kertovat,
että toimintamallin uudistus oli välttämätöntä, koska hoitotakuussa pysyminen on vaikeaa kasvavan potilasmäärän takia. Aikoja poliklinikalle
tai apuvälinelainaamon maskiohjaukseen ei ole löydetty tarpeeksi ilman lisätyön tekemistä.
Lähetteitä tulee yli tuhat vuodessa, ja tämän vuoden aikana noin 100
kuukaudessa”, Terttu Harju toteaa.

Kontrollit etänä

Reilun vuoden ajan maskihoitoa on
seurattu etänä. ”Ennen hoitajan vastaanottoaikaan meni tunti, nyt pys-

tymme hoitamaan kolme potilasta CPAP-hoito tehoaa huonosti, potilas
etänä samassa ajassa”, sanoo Eriika pyydetään poliklinikalle lisäohjaukKyrönniemi.
seen.
Uniapnean diagnosointi tehdään
Iso osa potilaista saa maskihoidostyöterveydessä tai perusterveyden- ta hyötyä nopeasti. Jos hoito ei tehoa
huollossa. OYS:aan tulevat keskivaitai maskin käyttöön ei vain totu, potikeaa ja vaikeaa uniapneaa sairasta- las ohjataan lääkärille muiden hoitovat. Lähetekäsittelyssä lääkärit voi- muotojen löytämiseksi.
vat ohjata potilaan suoraan CPAPTänä syksynä kuntoutusohjaajat
hoitoon eli nenä- tai nenäsuumaski- alkavat ohjata osaa kiireistä hoitoa
hoitoon.
vaativista ammattiautoilijoista. AmUudessa toimintatavassa potilas mattiautoilijoiden osalta uniapnemenee yksilölliseen maskisovituk- an hoitoon sisältyy aina lääkärin vasseen ja ryhmäohjaukseen apuväline- taanotto ja seurantaan hereillä pysylainaamoon. Ryhmässä potilaat saa- mistesti.
vat tietoa sairaudestaan ja ohjausta
maskin käyttöön. Poliklinikalla ryh- Turhat käynnit pois
mäohjauksia toteutetaan lisätöinä ja Teknologia on hoidon apuvälineenä.
kuntoutusohjaajien kautta.
”Työssäkäyviltä potilailta tulee kiiAiemmin potilas kävi 1, 3 ja 12 kuu- tosta siitä, että pystymme säätämään
kauden kontrollissa poliklinikalla. laitteita etänä eikä potilaiden tarvitNyt potilas saa kannustavan palaut- se enää tulla sairaalaan säädättäteen sähköisesti, jos maskia käyte- mään CPAP-laitteen asetuksia. Laite
tään toivotusti, se ei vuoda ja potilaan antaa myös tietoa hoidosta ja mashengityskatkokset vähenevät. Jos kin sopivuudesta suoraa potilaalle”,
Liisa Heikkilä kertoo.
Pitkien etäisyyksien päässä olevat
potilaat ovat olleet tyytyväisiä siihen,
että sähköinen asiointi korvaa potilaskäynnit.
”Suunta on hyvä ja olemme saavuttaneet hienoja tuloksia. Ilman apuvälinelainaamon apua, emme olisi
tähän pystyneet. He ovat myös muokanneet toimintaansa niin, että hoidon aloitusaikoja löytyy paremmin”,
Eriika Kyrönniemi kiittää yhteistyökumppania.
Uniapneapotilaille on tulossa
myös digihoitopolku syksyn aikana.
Digihoitopolun tarkoituksena on antaa potilaalle tietoa sairaudesta, omahoito-ohjeita ja laiteopastusta. Kehitteillä on myös chat-palvelu, jolla
lisätään hoitajan ja potilaan välistä
vuorovaikutusta.
”Hoitajan puhelintunti on edelleen
asiakkaiden käytössä. Katsotaan nyt,
voisiko chat vähentää puhelinasioinnin määrää”, Liisa Heikkilä pohtii.

Kuntoutusohjaaja Anne Korva ohjaa CPAP-maskin käytössä.
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Yhteistyö kantaa hedelmää

osiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Väestön ikääntyminen ja lääketieteen
nopea kehitys lisäävät erikoissairaanhoidon palveluiden kysyntää,
mikä ruuhkauttaa sairaaloita ja
luo kunnille taloushaasteita. Myös
monet kansansairaudet jatkavat
yleistymistä. Kysynnän kasvun lisäksi haasteena on osaavan henkilöstön kiihtyvä eläköityminen ja
keskittyminen suuriin kaupunkeihin. Onkin olemassa selkeä ristiriita nykyisen palveluverkon ja -kysynnän sekä henkilöstön osaamisen ja saatavuuden välillä.
Tulevaisuuden palvelujen ja erikoissairaanhoidon turvaaminen vaativat uusia keinoja, joista keskeisimpiä on kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota. Potilaiden
palveluketjuja katsotaan ja kehitetään kokonaisuutena peruspalveluista erikoissairaanhoitoon saakka. Erikoissairaanhoidon kasvava
intressi on nähdäkseni pitää ääntä
myös toimivien ja riittävästi resursoitujen peruspalveluiden puolesta.
Tapa jäsentää, ryhmitellä ja johtaa
erikoissairaanhoidon palveluita on
muuttumassa. Nykyisestä erikoisaloihin pohjautuvasta organisoitumisesta siirrytään osaamiskeskuspohjaiseen muotoon. Esimerkiksi
sydänkeskuksessa aiemmin eri yksiköissä työskennelleet kardiologia ja
sydänkirurgia tekevät yhdessä työtä

sydänpotilaan hyväksi. Osaamiskeskuspohjaista toimintaa voidaan
organisoida jopa erityisvastuualueen tasolle saakka, ei vain sairaanhoitopiireittäin.
Sairaalan seinät eivät enää rajoita
erikoissairaanhoidon palveluiden
tuottamista. Sähköiset palvelut menevät kotiin potilaan luo ja erikoissairaanhoitoa saa yhä useammin
myös omasta terveyskeskuksesta –
onkin tärkeää tuoda erikoissairaanhoito perusterveydenhuollon tueksi
jo hoitoketjun alkuvaiheessa.
Toimintaympäristön muutosten
vuoksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri uusii oman strategiansa
vuoden 2019 loppuun mennessä.
Tavoitteena on selkeä, konkreettinen ja aidosti palveluiden tuotantotapoihin vaikuttava strategia. Se on
toimintaa ohjaava, hyvin jalkautettu
ja yhteistyössä niin omistajien, henkilöstön kuin eri sidosryhmienkin
kanssa. Strategialla tuetaan koko
Pohjois-Suomen terveydenhuollon
palvelujen turvaamista.
Oulun yliopistollinen sairaala on
pohjoisen Suomen vaativimman erikoissairaanhoidon keskus. Yhdessä
Oulun yliopiston ja keskussairaaloissa toteutetun runkokoulutusvaiheen
kanssa se kouluttaa suurimman osan
lääketieteen ammattilaisista koko
Pohjois-Suomen tarpeisiin. Osaamisen varmistamiseksi on tärkeää,
että pystymme sitouttamaan ammat-

tilaiset työskentelemään omalla ervallamme. Tarvitsemme Pohjois-Suomen kaikki kuusi päivystävää sairaalaa huolehtimaan erikoissairaanhoidon palvelut alueemme väestölle.
Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaaloiden osaaminen ja toimintaedellytykset turvataan varmimmin yhteistyöllä. PPSHP:n strategiaan ja toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseen liittyy myös entistä enemmän ajatus vastuusta. Se tarkoittaa
koko erityisvastuualueen sairaaloiden toimintaedellytysten turvaamista ja syvempää yhteistyötä, josta kaikki osapuolet hyötyvät.
Kesän 2019 aikana OYS-ervan sairaanhoitopiirit perustivat osuuskunnan, joka tulee olemaan alusta ja keino entistä tiiviimmälle yhteistyölle.
Tulevaisuuden haasteet voidaan
voittaa yhteisvoimin. Periaatteena
on siirtyä kilpailuasetelmasta kaikkia osapuolia hyödyttävään kumppanuuteen.
Yhteen hiileen puhaltaen kykymme voittaa tulevaisuuden haasteet
on parempi ja asemamme valtakunnallisessa kontekstissa on vahvempi.
Tunnistan kolme keskeistä tiiviin
erva-yhteistyön rakennusainetta:
keskinäisen luottamuksen, toisten
osaamisen arvostamisen sekä riittävän ja avoimen vuorovaikutuksen.

Ilkka Luoma
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja
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sä
Hyvdäosssa
hoi
Juttusarjassa potilaat
tai läheiset kertovat
kokemuksistaan
sairaalassa.

Avaimet äänen
maailmaan
Sisäkorvaistute ja kuulolaite auttavat Ruusaa ja
Miinaa kuulemaan muiden puheen. Pikkusisko
Metelle riittää vielä pelkkä kuulolaite.

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI

Ulkona liikkuminen on Ruusan, Miinan ja Meten lempijuttuja.

H

ämäläisen perheen lapsista
kolmella on todettu vaikea
kuulovamma. Tytöt ovat syntyneet kuulevina, mutta jo pienenä
kuulo on alkanut heiketä.
Nyt 11-vuotias Ruusa oli alle kaksivuotias, kun äiti Katja Hämäläinen
alkoi havaita lapsessa jotain erikoista.
”Hän ei enää oppinut uusia sanoja
eikä ymmärtänyt mitä hänelle sanottiin.”
Ensin syyksi epäiltiin Ruusalla tiheästi esiintyneitä korvatulehduksia, mutta kun korviin asennetut putketkaan eivät puheen kehitystä parantaneet, perhe sai lähetteen OYS:n
foniatrian poliklinikalle. Osoittautui, että Ruusalla on vaikea sisäkorvaperäinen kuulonalenema.
”Se oli meille tietenkin ihmetyksen
aihe, lähisuvussa ei ollut vastaavia.
Kuulovamma todettiin perinnölliseksi, mutta silti äitinä mietin, mikä
odotusajan tekemiseni on aiheuttanut kuulovamman.”

22 | Pohjanpiiri 4/2019

Ruusa sai kuulolaitteen ja pääsi
puheterapiaan. 3,5 vuoden ikäisenä
hänelle asennettiin leikkauksessa sisäkorvaistute toiseen korvaan, toisessa on tavallinen kuulolaite. Sisäkorvaistute on leikkauksessa asennettava sähköinen kuulokoje, johon kuuluu
ulkoinen puheprosessori ja sisäkorvaan laitettu elektrodijohto.

Taustalla perintötekijät

Perhe kävi myös OYS:n perinnöllisyysneuvonnassa, Ruusan verinäytteestä tehdyssä tutkimuksessa kuulovamman syyksi osoitettiin geenivirhe.
”Sekä minä että mieheni kannamme
samaa geenivirhettä, joka aiheuttaa
kuulovamman. Se alkaa yleensä 0–14
vuoden iässä ja etenee. Tytöt ovat
muuten terveitä, mutta jos kuulonalenemaa ei havaita ajoissa, kielen
kehitys viivästyy.”
Perheeseen on Ruusan jälkeen
syntynyt myös kuuleva sisarus, joten
seuraavaksi syntyneellä Miinalla

todettu kuulovamma oli vähän yllätys. Miinan kuulovamma havaittiin
2-vuotiaana.
”Vauva saattaa neuvolassa reagoida normaalisti kuulotestiin, mutta
kuulo heikkenee huomaamatta.”
Nyt 7-vuotias Miina sai kuulolaitteen ja myöhemmin toiselle puolelle
sisäkorvaistutteen, kuten Ruusakin.
Hänen luonaan käy säännöllisesti
puheterapeutti.

Kielen kehitys
viivästyy, jos
kuulonalenemaa
ei havaita ajoissa.
4-vuotiaalle Metelle äiti toivoi tutkimuksia jo tämän ollessa vauva,
vaikka lapsi vaikutti normaalisti
kuulevalta.
Meten kuulo tutkittiin vähän alle
vuoden ikäisenä, mutta koska tulos
jäi epäselväksi, tutkimus uusittiin

vuoden iässä. Kuulonalenema oli
tosiasia.
”Mette sai kuulolaitteen aikaisemmin, mutta kielen kehityksen takia
nyt suunnitellaan puheterapiaa.”

Hoito sujunut hyvin

OYS:ssa saadusta hoidosta perhe on
iloinen. Kuntoutusohjaaja järjestää
yhteispalaverit opettajien, päiväkodin ja puheterapeutin kanssa. Kontrollikäynneillä foniatrian poliklinikalla ja kuulokeskuksessa tavataan
sairaanhoitaja, puheterapeutti, kuulontutkija, lääkäri, kuulolaitteiden
huoltajat ja korvakappaleiden tekijät.
”Kaikki on hyvin ja huolellisesti järjestettyä, olemme erittäin tyytyväisiä.”
Kuulolaitteiden ja sisäkorvaistutteiden ansiosta tytöt elävät samanlaista arkea kuin kuulevat lapset. Silti laitteetkaan eivät kohenna kuuloa
normaaliksi, vaan se on edelleen
alentunut.
”Olen kysynyt Ruusalta, miltä tuntuisi, jos ei kuulisikaan. Hän on sanonut olevansa todella tyytyväinen
sisäkorvaistutteeseen ja niin olemme mekin.”
Mette käy nyt päiväkodissa, Miina
esikoulussa ja Ruusa viidettä luokkaa. Koululuokassa on pehmenetty akustiikkaa ja opettajalla on FMlaite eli mikrofoni, joka johtaa äänen
suoraan Ruusan korvaan.
”Kuvis ja liikunta”, vastaa Ruusa kysymykseen lempiaineista.
Keskustellessa hän seuraa puhekumppanin huulten liikkeitä valppaasti.
”Saan yleensä selvää puheesta, joskus kuiskauksestakin. Kysyn, jos en
ymmärrä jotakin.”
Muut lapset suhtautuvat kuulolaitteisiin äidin mukaan luontevasti.
”Olemme olleet asiassa avoimia ja
kertoneet kuulovammasta kaikille.
Lapset sopeutuvat nopeasti, toteavat vain, että ai sinulla on kuulolaite”, Katja kertoo.
Tyttöjen kielen kehitystä seurataan
koko ajan sekä koulussa että päiväkodissa. Arjen tilanteissa äiti huomaa, että asioita täytyy näille kolmelle tytölle selittää huolellisemmin.
”Pienissä asioissa voi tulla väärinkäsityksiä ja tavallisiakin ilmaisuja
voi jäädä oppimatta. Vaikka pöydän
jalka. Ruusaa nauratti, kun puheterapeutti kerran mainitsi pöydän jalan
– Ruusan mielestä pöydällä ei voinut
olla jalkoja.”

25.–26.3.2020
Messukeskus
Helsinki

Juhlavuoden kunniaksi
haluamme tuoda esille
sairaanhoitajan työn
monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta. Haluaisitko
sinä tulla puhumaan
Sairaanhoitajapäiville?
Toivomme esityksiä erityisesti seuraaviin
kliinisen hoitotyön alueisiin: kivunhoito,
lääkehoito, haavahoito, akuuttihoito,
infektioiden hoitoa/aseptiikka,
palliatiivinen/saattohoito, ikäihmisten
hoito, päihde- ja mielenterveys.
Lisäksi toivomme ehdotuksia aiheisiin:
työhyvinvointi ja jaksaminen,
sairaanhoitaja ja tulevaisuus sekä
hoitotyön johtaminen.

Tutustu lisäohjeisiin osoitteessa:

sairaanhoitajapaivat.fi
ja lähetä ehdotuksesi meille 30.9.
mennessä netissä olevan linkin kautta.
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KUVITUS HANNA PIEKKOLA

Nuorelle väylä
tulevaisuuteen
J

Kuntoutustutkimuspoliklinikalla otetaan koppi nuoresta,
joka kiertää kehää eri palveluissa. Tavoite on luoda kuva
nuoren tarpeista ja tuoda tämän arkeen mielekkyyttä.

os nuoren potilaan käydessä
vastaanotolla herää huoli nuoren syrjäytymisvaarasta, hänet voi ohjata kuntoutustutkimuspoliklinikalle, jossa häntä auttaa
moniammatillinen tiimi.
PPSHP:n kuntoutustutkimuspoliklinikalla työskentelevä ammatillinen kuntoutusneuvoja Pirkko
Haapakoski kertoo, että huoli nuoresta herää, jos nuorella osoittautuu olevan monenlaisen tuen tarvetta. Nuorella voi olla yksi tai useampi
pitkäaikaissairaus, joiden vuoksi
hän asioi erikoissairaanhoidossa ja
ehkä muissakin palveluissa.
”Nuori voi olla masentunut, hän ei
sitoudu hoitoon tai kuntoutukseen,
työura on ehkä salpautunut tai opiskelupaikkaa ei löydy. Hän kiertää
kehää eri palveluissa ilman mainittavia tuloksia, ja hänen tilanteestaan
ei oikein kenelläkään ole kokonaiskuvaa.”
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Kuntoutustutkimuspoliklinikalla moniammatillinen tiimi tutustuu
nuoren tilanteeseen tarkemmin.
Koordinaattori, joka voi olla joko
ammatillinen kuntoutusneuvoja tai
sairaanhoitaja, selvittää nuoren verkostoja, ohjaa yksilöllisesti ja toimii
jatkossa nuoren asioissa yhdyshenkilönä. Tehtyjen selvitysten ja tutkimusten perusteella nuoren kanssa
laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

Tuetusti tulevaisuuteen

PPSHP:n kuntoutustutkimuspoliklinikalla on toteutettu Tuetusti Tulevaisuuteen –hanke, joka kehitti monitahoista tukea tarvitsevien nuorten kuntoutusta lisäämällä erikoissairaanhoidon ja kotikunnan hyvinvointipalveluiden sekä TE-palveluiden ja järjestöjen yhteistyötä. Kohderyhmänä olivat 18–30 -vuotiaat.
Suunnittelija Eeva Leena Laru

PPSHP:n Kuntoutuksen vastuualueelta kertoo, että sen asiakkaat poikkeavat muista syrjäytymisvaarassa
olevista nuorista, koska pitkäaikaisdiagnoosi lisää syrjäytymisen riskiä.
Hankkeen aikana nuoren kuntoutustutkimusprosessi muuttui. Nuoren verkostoihin luotiin yhteistyömalleja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kotikunnasta nimettiin yhdyshenkilö. Nuoren tuen tarpeet selvitettiin ja hänen kanssaan
laadittiin yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Asiakas sai yksilöllistä ohjausta kuntoutustutkimuspoliklinikan ja kotikunnasta nimetyn
työntekijän toimesta.
Oleellisia olivat nuoren verkoston
kanssa pidetyt yhteistyöpalaverit,
joissa sovittiin kunkin tahon tehtävät ja rooli nuoren kuntoutumisen tavoitteiden eteenpäin viemiseksi.
Nuori osallistui myös kerran kuukaudessa hankkeen asiakkaista koot-

tuun ryhmään. Ryhmätoiminnalla
oli myönteinen vaikutus osallistujiin,
sillä usealla nuorella oli aiemmin
vaikeuksia ja vähäisiä kokemuksia
toimia ryhmässä.
Eeva-Leena Laru kertoo, että ryhmissä ei puhuttu sairauksista, vaan
nuorten yhteisistä teemoista, kuten
itsetuntemus ja erilaisuus.
”Ryhmässä lähdettiin miettimään
vahvuuksia ja unelmia, sitä mitä nuori haluaa elämältä. Lähtökohta ei ollut
rajoitteet, vaan mahdollisuudet. Ensimmäinen askel on löytää elämään
mielekkyyttä ja merkitystä.”

Tapaamisaikaan hän oli työttömänä.
Hän ei uskonut kykenevänsä työskentelmään koulutustaan vastaavalla
alalla.
”Hankkeen aikana osoittautui, että
hän selviytyy arjestaan varsin hyvin
ja hänellä on monenlaisia voimavaroja ja vahvuuksia.”

Elämä muuttui

TE-toimistossa järjestetyssä verkostoneuvottelussa todettiin, että
asiakas voisi hyötyä kuntouttavasta
työtoiminnasta. Sitä suunniteltiin
työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalvelun (TYP) kautta ja sen
tarkoituksena oli tukea jaksamista
ja tuoda arkeen rytmiä.
”Me ammattilaiset saimme toistemme näkemyksistä tukea ja asiakaskin tarvitsi rohkaisua. Olimme sitä
mieltä, että nyt on aika siirtyä eteenpäin. Hän lähti omalle koulutusalal-

Hankkeen aikana tuli esille erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden
yhteistyön vähyys. Eeva-Leena Laru
sanoo, että aikaisemmin välttämättä
kukaan ei ottanut koppia monitahoista tukea tarvitsevasta nuoresta. Kotikunnassa ei välttämättä edes tiedetty, että siellä asuu tällainen henkilö.
”Tavallista oli, että nuori palasi kuntoutustutkimuksen jälkeen muutaman vuoden kuluttua takaisin kuntoutustutkimuspoliklinikalle, eivätkä kuntoutussuunnitelmassa suositellut toimenpiteet olleet toteutuneet.
Nuoren toimintakyky oli edelleen
huonontunut.”
Hankkeen aikana asiakkaiden elämässä saatiin aikaan konkreettisia
muutoksia. Jollekin tämä tarkoitti
alanvaihtoa, jollekin eläkepäätöstä ja
jollekin työllistymistä.
Pirkko Haapakoski kertoo esimerkin nuoresta, jolla oli ammatti, mutta
työura ei päässyt alkuun. Hänellä oli
neurologinen sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaus ja oppimisvaikeutta.

Yhteisöllistä
tukea kehitettiin
kotikunnan kanssa.

leen kuntouttavaan työtoimintaan,
jossa hän pärjäsi ja päivitti samalla
tietojaan. Työtoimintajakson jälkeen
hän työllistyi samaan työpaikkaan
keikkaluonteisesti.”

Toimintatapoja kehitetään

Tuetusti Tulevaisuuteen -hanke on
päättynyt ja sen toimintatapoja kehitetään edelleen. Hankkeen positiivisten tulosten perusteella monitahoista
tukea tarvitsevien nuorten kanssa
tehdään tiiviimpää yksilöohjausta ja
verkostotyötä.
Kuntoutussuunnittelija Ulla Jämsä kertoo, että nyt on olennaista
miettiä keinoja, joilla tunnistetaan
tukea tarvitsevat nuoret asiakkaat.
Kuntoutus on vaikuttavaa, kun peruspalvelut ja erikoissairaanhoito
tekevät yhteistyötä. Tavoite on, että
jokaisella toimijalla on tiedossa nuoren kuntoutumisen suunnitelma ja
tavoite, johon pyritään.
”Ympäristö ja organisaatiot muuttuvat koko ajan, joten tarvitsemme
jatkuvaa konkreettista yhteistyötä,
jotta pysymme ajan tasalla toisten
organisaatioiden toiminnasta.”

Viitekehyksenä ICF

Monitahoista tukea tarvitsevien nuorten kuntoutus perustuu ICF-viitekehykseen.
International Classification of Functioning eli ICF on
toimintakyvyn, -rajoitteiden ja terveyden kansainvälinen
luokitus, joka tarkastelee potilasta kokonaisuutena ja korostaa hänen toimintakykyään sen sijaan, että keskityttäisiin eri lääketieteellisiin diagnooseihin.
Terveydenhuollon henkilöstöltä tämä edellyttää moniammatillista yhteistyötä, jossa potilasta lähestytään yhteisestä näkökulmasta. ICF-luokitus on otettu systemaattisesti
käyttöön PPSHP:n kuntoutuksen vastuualueella ja alueellisessa apuvälinekeskuksessa.
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TEKSTI PIRKKO KOIVU

Raahe mukaan
NordLabiin
Raahen seudun asukkaat ovat syyskuun alusta
lukien saaneet laboratoriopalvelut NordLabista.

R

aahen seudun hyvinvointikuntayhtymän laboratorio
on liittynyt NordLabiin 1.
syyskuuta lukien. Hyvinvointikuntayhtymään kuuluvat Raahen lisäksi Pyhäjoen, Ruukin, Vihannin ja Siikajoen kylän terveysasemat.
Alueen asukkaille muutos merkitsee lisää vaihtoehtoja laboratoriossa asiointiin. Esimerkiksi Raahesta
Oulussa työssä käyvä voi asioida tarvittaessa työpäivän aikana näytteenotossa Oulun laboratoriossa. Käyntiaika varataan NordLabin nettisivuilta.
Toinen muutos liittyy itsemaksaviin asiakkaisiin, kertoo Raahen laboratorion ylikemisti Eevastiina
Marjoniemi.
”Tähän saakka itsemaksava asiakas on voinut pyytää kuntayhtymän
laboratoriolta mitä tahansa tutkimusta. Nyt hän voi valita Nordlabin
omaan tutkimusvalikoimaan kuuluvista tutkimuksista ja käydä näytteenotossa, mutta muista tarvitaan
lääkärin lähete.”
Laboratorion 25 työntekijän palkanmaksaja vaihtui kuntayhtymästä
NordLabiin. Henkilöstö siirtyy NordLabiin vanhoina työntekijöinä.
Laboratorion ajanvarausjärjestelmä vaihtuu, sillä tähän saakka laboratorion käyntiajat on varattu kuntayhtymän järjestelmästä. Itse laboratorion tietojärjestelmä pysyy ennallaan, sillä Raahe on ollut vuokralaisena NordLabin järjestelmässä.
Eevastiina Marjoniemi kertoo, että
yksi syy liittymisen taustalla olikin
tietojärjestelmissä, jotka NordLab
on lähivuosina uusimassa. Liittymisellä haluttiin varmistaa pysyminen
yhteisessä järjestelmässä. Tällä
muutoksella lääkärit näkevät labo-
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ratoriotulokset, olipa ne tehty missä NordLabin pisteessä tahansa.
NordLabiin liittymisen etuna Marjoniemi pitää yhteisiä hankintoja,
jotka sujuvat helpommin ja kustannustehokkaammin. Saman laitekannan ansiosta yksi ohjeistus riittää
koko Pohjois-Suomen alueelle. Laboratoriotulosten vertailtavuus paranee.
”Hyvillä mielin olen siirtymässä.
Työ helpottuu, kun saa lisää kollegoita ja voi tarvittaessa kysyä asioista.”

Monet toiminnot ennallaan

Ulla Kiviniemi toimii osastonhoitajana NordLabin Oulaskankaan laboratoriossa. Kiviniemi vastaa myös
Raahen laboratorion osastonhoitajan tehtävistä ja toimii kummallakin
paikkakunnalla. Osastonhoitajan vakanssi on Raahessa täyttämättä.
Henkilöstöresursseja on mahdollista hyödyntää entistä tasaisemmin.
Kiviniemi sanoo, että jatkossa esimerkiksi Vihannin laboratorion näytteenottaja tulee Oulaskankaalta, jossa työvoimatilanne on parempi kuin
Raahessa. ”Muutenkin henkilöstöä
asuu eri puolilla maakuntaa, joten
katsotaan, missä heidän on helpointa
kulkea.”
”Käytäntöjen yhtenäistämisessä ja
henkilöstöhallinnossa tulevat suurimmat muutokset ja ne teettävät eniten työtä. Suuri helpotus on, että varsinainen laboratoriojärjestelmä on
jo ennestään sama kuin Oulun laboratoriossa.”
Näytteenotto ja näytteiden analysointi säilyvät Raahessa pitkälle ennallaan, arvioi Eevastiina Marjoniemi. Määrällisesti vähän tehtäviä kiireettömiä tutkimuksia voidaan siirtää Oulussa analysoitaviksi.

OULU

RAAHE

400 000
tutkimusta

32 000
lähetettiin
NordLabiin
Ouluun tai
muualle

21 000
vieritestiä

20 100
potilasta

(Raahen laboratorion luvut 2018)

Ilossa ja surussa
mukana
TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVA TIINA MÄKI

Yrittäjä Riitta Karjula
on myötäelänyt sairaalan
arkea kukkapuodissaan
37 vuotta. Vuosiin mahtuu
paljon tunnetta: suurta
onnea ja musertavaa
surua sekä kaikkea
siltä väliltä.

K

un Riitta Karjula aloitti
kukkakaupan OYS:n B2aulassa, hän myi ruusuja
harsokukalla ja vihreällä höytettynä kuuden neliön kokoisen kioskin luukusta. Remonteissa tila on
kasvanut ja nyt käytössä on parikymmentä neliötä.
Kukka- ja lahjatavaravalikoima
on tuntuvasti monipuolisempi kuin
1980-luvulla, mutta asiakkaiden tarpeet ovat yhä samanlaisia.
”Menen sosiaalisena ihmisenä hel- tyttärisposti mukaan asiakkaan tarinaan. täni on tällä
Kun onnellinen, uusi isä tulee osta- hetkellä toinen
maan kukkia, käytän sidontaan pa- myyjistä. Mielelläni
rasta osaamistani, kun tiedän, miten olisin täällä itse, mutta enää
paljon isä haluaa kimpullaan vaimol- se ei ole mahdollista Kaakkurin toileen viestiä”, Karjula toteaa.
sen liikkeen takia. Käyn täällä kuiMyös elämän rajallisuus on läsnä: tenkin muutaman päivän kuukaupelot, epätietoisuus, kuolema, suru dessa.”
ja tuska. ”Vauvan hätäkasteeseen
Aikanaan kukin reilu 10-vuotiaiskukkia laittaessa ajatukset ovat lä- ta lapsista hoiti kukkalähetin tehtäheisissä. Aika usein joutuu kyynelei- viä, kun osastoille vietiin 5–12 kuktä pyyhkimään ja ajatuksiaan selvit- kalähetystä päivittäin. Moni henkitämään.”
lökunnasta muistaa yhä ruskeasilKarjula sanoo työtään erittäin an- mäisen Joona-pojan, joka toi kukat
toisaksi eikä häntä haittaa olla kuun- äitien pöydille kohteliaasti tervehtelija. Moni asiakas tulee toisenkin tien ja onnitellen.
kerran, kertomaan läheisensä kuulumisia. ”Koko elämän kirjo kulkee Muutokset tuntuvat
täällä rinnalla.”
Alkuvaiheessa kaksi muutakin yrittäjää piti kukkakauppaa sairaalan
Pieni lähettipoika
tiloissa. Karjula on nyt ainoa. KaakKarjulan perheen esikoinen syntyi kurin citymarketin ja sairaalan Kukensimmäisen toimintavuoden aika- ka-Maaria tukevat hyvin toisiaan.
”Voimme pitää sairaalassa isohkoa
na. Perhe kasvoi 12-lapsiseksi. Äidin
ja yrittäjän rooli on silti ollut yhteen- valikoimaa ja saada siihen näppärässovitettavissa.
ti vaihtelua tai täydennystä, kun on
”Lapset ovat olleet sairaalan puo- toinen liike, jota hyödyntää.”
Iso osa tuloista tulee sairaanhoitodissa jollain lailla aina mukana. Yksi

Riitta Karjula kasvoi kauppapuutarhuri-isänsä jalanjäjille.
Sairaalassa hän pitänyt
liikettä 37 vuotta.
piiriltä. ”Juhlat, eläköitymiset, väitöstilaisuudet, syntymäpäiväjuhlat ja
muut ovat välttämätön tulonlähde.
Emme pystyisi toimimaan pelkästään vierailijoiden varassa.”
Sairaalan myllerrykset ovat heijastuneet myös toimintaan. ”Ulkopuoliset ja henkilökunnan määrä ovat
vähentyneet, kun yksiköitä on siirtynyt väistötiloihin. Olemme sopeutuneet, pidämme kaupan auki vain
arkisin. Viikonloppuisin meidät tavoittaa Kaakkurista.”
Tulevaisuus on avoin. Riitta Karjula jatkaisi mielellään liiketoimintaa myös uudessa sairaalassa.”Olen
kuullut, että sinne olisi pikkupuoteja
tulossa, mutta varmaa tietoa minulla ei ole.”
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Mietteitä sisäilmaterveydestä

S

isäilma on hyvää, jos lämpötila ja ilmankosteus ovat miellyttäviä ja tuoksu on neutraali.
Tilan, jossa vietämme aikaa joko
kotona tai töissä, tulisi olla rakennusteknisesti kunnossa. Vietämme
jopa 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa, joten hyvällä sisäilmalla on
suuri merkitys hyvinvoinnillemme.
Sisäilman laatua heikentävät ihmisen oma toiminta, ulkoa tulevat
epäpuhtaudet, epäedullinen lämpötila ja kosteus, tupakansavu, sisustus- ja rakennusmateriaalien päästöt sekä kosteusvauriot. Oman työtilan siisteys on merkittävä asia, jota
emme tule aina ajatelleeksi.
Sairaalahuoltajan on mahdoton
puhdistaa työtilaa, jossa työpöytä
on täynnä tavaroita tai avonaisilla
hyllyillä on kirjoja ja lehtiä. Sisustusmateriaalit voivat olla ohjeista
poikkeavat ja työtilassa olevat esineet voivat olla sisäilmaa heikentäviä. Ulkoa voi tulla erilaisia epäpuhtauksia, joiden lähteinä voivat olla
esimerkiksi liikenne, teollisuus,
maaperä ja kasvillisuus.

Työtilan lämpötila pysyy yleensä
sopivana, mutta kesän hellepäivät
ja talven paukkupakkaset tuovat
haasteita. Ilmanvaihdon riittämättömyys ja toimimattomuus ovat tavallisia teknisen vikailmoituksen
syitä. Todetut kosteusvauriot korjataan ja usein näissä tiloissa työskentelevät työntekijät siirtyvät väistötiloihin.
Suomen sairaalarakennuskanta
on uudistumassa. Vanhassa sairaalassamme on kunnossapito- ja huoltovelkaa niin paljon, että täytyy vain
toivoa rakennuksen pysyvän kunnossa, kunnes uusi sairaala valmistuu.
Tiivistyskorjauksilla on pyritty parantamaan sisäilman laatua, mutta
vaikeuksia on putkivuotojen takia.
Työterveyslaitoksen, terveyden- ja
hyvinvointilaitoksen ja kuntaliiton
teettämässä selvityksessä todettiin
kaksi vuotta sitten, että rakennusten kunnossapitoon ja ennakoivaan
korjaamiseen tulisi panostaa enemmän ja rakennukset tulee tutkia kokonaisuutena. Vuosi sitten käynnistyi kymmenen vuoden kansallinen

Jaana Huhtakangas
Lääkäreiden työsuojeluvaltuutettu
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sisäilmaohjelma, joka antaa suosituksia rakentamiseen ja rakennusten ylläpitoon. Keskeinen tavoite
ohjelmassa on lisätä tiedolla vaikuttamista sekä antaa ohjeet ja suositukset sisäilma oireilusta kärsivien
ihmisten hoitoon ja tukeen.
Sisäilmaohjelman lähitavoite on
vähentää ihmisten epätietoisuutta
ja epäluottamusta, koska nykyään
sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja viestinnässä on
parannettavaa. Kymmenen vuoden
tavoite on parantaa sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa
sekä työ- ja toimintakykyä ja vahvistaa toimijoiden osaamista sisäympäristöasioissa.
Toivottavasti jokaisessa sairaalassa sisäilmaprosessi on kuvattu niin,
että työntekijät tietävät kuinka toimia, kun he oireilevat huonosta sisäilmasta, ja sisäilmaongelmat korjataan sovitulla tavalla. Selkeä päivitetty toimintamalli eri toimijoille sisäilmaongelmien ilmetessä on hyvä
olla työntekijöiden saatavilla, vaikka
uusi sairaala olisi jo rakenteilla.

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

P

äiväni on onnistunut, jos
kotiin lähtiessäni tiedän, että
joku kokonaisuus on liikahtanut eteenpäin. Työni on
suunnittelua, viestintää, kokouksia
ja juoksevia asioita: tuloksia ei konkreettisesti heti näy. Työ on mielenkiintoista, mutta myös kuormittavaa.
Kehitän koulutussektorin toimintaa
henkilöstöä ja lääketieteen opiskelijoita varten. Tavoitteena on, että
tämä kaikki lopulta näkyy positiivisesti potilaan hoidossa. Nautin
uuden kehittämisestä.
Olen tiimipelaaja, ja usein kaipaan ympärilleni joukkuetta, jonka
kanssa jakaa innostukseni ja pyöritellä ideoita. Toisaalta työn itsenäisyydessäkin on hyvät puolensa. Vapaalla
yritän tyhjentää ajatuksiani liikunnalla.
Salibandyvälineet, polkupyörä, lenkkarit ja kuntosalikamppeet kulkevat
mukanani. Metsästysaikana on ihan
parasta lähteä aamuvarhaisella
Kainuun metsiin kuuntelemaan
hiljaisuutta. Saaliista ei ole niin väliä.
Kunhan saa istua kannon nokassa,
juoda kahvia ja miettiä, kuinka
mukava onkaan haistella raitista
ilmaa ja syödä hallayön kirpeyttämiä puolukoita suoraan mättäältä.”

ARI
HUTTU
Erikoissuunnittelija,
KM, sh (AMK)
Kliinisten taitojen
keskus Knoppi

KUVA PEKKA HUOVINEN
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Anne Piikivi
NordLabin
johtoon
Kauppatieteiden maisteri Anne Piikivi on aloittanut NordLabin toimitusjohtajana 12. elokuuta.
Piikivi on tätä ennen toiminut Monetra Oulu
Oy:ssä varatoimitusjohtajana sekä henkilöstöja kehittämisjohtajana. Aiemmalla urallaan hän
on toiminut muun muassa Oulun Konttori liikelaitoksen johtajana, Oulun kaupungin sosiaalija terveystoimen talous- ja hallintopäällikkönä
ja Nokia Networksin ostopäällikkönä. Työuransa
hän on aloittanut PPSHP:n hankintatoimistossa.
”Toimintatapojen ja organisaatioiden uudistaminen ovat minulle mieluisia ja motivoivia asioita
työelämässä ja nyt myös Nordlabilla pääsen näitä
toteuttamaan”, Piikivi kertoo.
”Vielä emme tiedä, miten muutokset näkyvät
Nordlabin toiminnassa, mutta varmaa on, että
uudistamista tarvitaan myös meillä.”

Ilkka Haataja uusi
tietohallintojohtaja
Diplomi-insinööri Ilkka Haataja on aloittanut PPSHP:n
tietohallintojohtajan tehtävässä 1. elokuuta. Hän siirtyi
sairaanhoitopiirin palvelukseen valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin turvallisuusverkkotoiminnan johtajan tehtävästä. Tätä aiemmin Haataja on toiminut muun muassa hallinnon tietotekniikkakeskus
HALTIK:n johtajana sekä palvelujohtajana Oulun tietotekniikka liikelaitoksessa. Hän on työskennellyt
myös Atea Finland Oy:n ja Telia Sonera Oyj:n alueellisissa tehtävissä.
Haataja toteaa, että on mukavaa tulla taloon, jossa on
meneillään monia suuria uudistushankkeita.
”Maailman älykkäimmän sairaalan rakentaminen, Eskopotilastietojärjestelmän laajeneminen perusterveydenhuoltoon ja sen yhtiöittämisen valmistelut sekä laajeneva
valtakunnallinen yhteistyö ovat olleet tiiviisti arjessa mukana
heti alusta alkaen.”
Koulutukseltaan Haataja on diplomi-insinööri. Hän on
valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 1991.
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Professori Kari Majamaa (oik.) vaihtoi
kuulumisia Hannele Havangan ja Matti
Hillbomin kanssa Oulun neurologia
50 vuotta -tapahtumassa. Havanka
on vastikään jäänyt eläkkeelle alue
hallintoylilääkärin tehtävästä ja Hillbom
jäi Oulun yliopiston neurologian professorin virasta eläkkeelle 2012.

Neurologia
dynaamisin ala
KUVA TIINA MÄKI

N

eurologian kehitys on 50 sekä osastot 30A ja osin 30B. Osasvuoden aikana ollut huimaa, tolla 30A toimii myös viime kesänä
ja nykyisin se on lääketieteen 7-paikkaiseksi laajentunut aivoverenerikoisaloista dynaamisin, todettiin kiertohäiriöiden valvontayksikkö.
Oulun yliopiston neurologian 5050 vuotta sitten oltiin kaukana
vuotisjuhlasymposiumissa 30. elo- nykyaikaisesta neurologiasta, sanoi
kuuta. Oulun yliopiston neurologian Oulun yliopiston neurologian proprofessuuri perustettiin 1.9. vuonna fessori Kari Majamaa tervehdys1969. Samana päivänä Oulun läänin- puheessaan. Tautien mekanismien
sairaalan neurologian yksikkö muu- tuntemisessa sekä biokemiallisessa,
tettiin yliopistolliseksi klinikaksi.
histologisessa ja geneettisessä diagPuolen vuosisadan mittaista taival- nostiikassa on tapahtunut paljon.
ta muisteltiin juhlasymposiumissa
Majamaa näkee neurologialla kanlääketieteellisen tiedekunnan tiloissa. sanvalistajan roolin Pohjois-Karjala
OYS:n neurologian toimialueeseen -projektin malliin, kun aivoverenkierkuuluvat neurologian poliklinikka tohäiriöiden ja muistisairauksien

riskitekijöihin puututaan. Majamaa
kehottikin kuulijoita kuvittelemaan,
mitä terveydenhuollon menoille tapahtuisi, jos Alzheimerin taudin alku
väestötasolla siirtyisi viidellä vuodella eteenpäin.
”Neurodegeneratiivisten tautien
tutkimukseen kohdennetaan varoja
ja odotuksia. Polttavat tutkimuskysymykset ovat, miten käynnistynyt
tautiprosessi voidaan tunnistaa, kun
oireita ei vielä ole kymmeneen tai
kahteenkymmeneen vuoteen ja miten tautiprosessia voidaan hidastaa
tai ehkä jopa pysäyttää.”
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Kiitoks

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

Takana 43 vuotta kirurgian
klinikassa. Nyt on aika jäädä
nauttimaan ansaitusta vapaasta.
Sydämelliset kiitokset ikimuistoisessa päivässä mukana olleille ja
minua muistaneille. Erityiskiitokset
ja halaukset osasto kahdeksan
henkilökunnalle ja stand -up
koomikko Matti Patroselle.
Kiitos kaikille työkavereille
ja yhteistyökumppaneille
vuosien varrelta.
MARJA - LIISA KERÄNEN

Nuorisopsykiatrian osasto
70 kiittää Myllytullin koulua
toukokuisesta 500 e lahjakortista,
jonka oppilaat olivat keränneet
Taksvärkkirahoistaan. Osasto
tulee käyttämään lahjoitusta
potilaiden viihtyvyyden lisäämiseen hankkimalla mm. erilaisia
pelejä. Samalla toivotamme
hyvää alkavaa syksyä, reippautta
ja voimia uuteen lukukauteen.
MINNA SAVUKOSKI

Niin paljosta olen kiitollinen
sädehoidon yksikön ihanille
työkavereille ja monille monille
muille työnmerkeissä sekä
ruokailujen tuoksinnassa
tapaamilleni ihmisille. Sain
eläkkeelle lähtiessäni reppuni
täyteen lahjoja ja hyvää mieltä.
KIITOS<3
ANNELI KUNNASMÄKI

Seksuaalineuvojaksi?
Seksuaalineuvojakoulutus 30 op
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
nuorisotyön ja opetustoimen henkilöstölle ja muille opintoja
työssään tarvitseville. Koulutus toteutuu 28.–29.1., 18.–19.2.,
26.–27.3. (opintomatka Helsinkiin), 21.–22.4., 25.–26.5.2020
klo 9.00–16.00. Syksyn 2020 ajankohdat tarkentuvat
myöhemmin (8 päivää). Lähiopetuspäivät toteutetaan
Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopistossa, Torikatu 22 A, Oulu.
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana
työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen
eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja
edustavien asiakkaiden parissa. Koulutus mahdollistaa Suomen
seksologisen seuran auktorisoinnin ja seksuaalineuvoja (SSS)
nimikkeen käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille
muutoin vaadittavat kriteerit (www.seksologinenseura.fi).

Lisätiedot

Ilmoittautuminen

Koulutussuunnittelija Riitta Niku,
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi,
puh. 044 465 2201
Koulutuksen sisällöstä kysyttävää?
hilkka.putkisaari@artera.info
tai posti.terapisti@gmail.com

5.12.2019 mennessä PohjoisPohjanmaan kesäyliopiston
Oulun toimipaikkaan,
puh. 044 465 2201

Lue lisää: www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/
seksuaalineuvojakoulutus-2020/

Uudet kokous- ja juhlatilat
ovat valmistuneet!
Koulutus, kokous tai juhlat?
Lasaretista löydät monipuoliset ja toimivat tilat
erilaisiin tilaisuuksiin. Uusista tiloista on upeat
näkymät Oulujoelle ja Ainolan puistoon.

TERVETULOA PALVELTAVAKSI!

Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu
p. 020 757 4700, www.lasaretti.com

Oulaskangas kerää
biopankkisuostumuksia
Pohjois-Suomen biopankki Borealis kerää biopankkisuostumuksia myös Oulaskankaan sairaalassa. Oulaskankaalla suostumuksia kerätään kaikilla poliklinikoilla.
Toiminta on vasta alussa. Tavoitteena on, että asiakkaille
lähtisi suostumuskaavake jo kutsukirjeen mukana. Joidenkin
yksiköiden mukaan asiakkaista lähes puolet palauttaa suostumuskaavakkeen jo nyt tulleessaan poliklinikalle. Asiakkaiden
palaute biopankista on ollut pääosin myönteistä.

Tapahtumakalenteri

la
Kuulol

1.10. klo 14
Elintapaohjauksen
verkkokoulutus,
ilmoittaudu heti!
Lisätiedot:
leea.jarvi@ppshp.fi,
040 757 6711

14.11. klo 10-19
Osaamiskeskus Verson
avoimet ovet Peltolassa
Paikka: Peltolantie 5

OYS mukana
Elossa 24h-sarjassa
OYS on jälleen mukana tammikuussa alkavassa Ylen
Elossa 24h -sarjassa. Sarja dokumentoi valtakunnallisesti erikoissairaanhoidon arkea ja arjessa tapahtuvia
potilaiden ja hoitohenkilöstön välisiä kohtaamisia ja
hoitotilanteita.
Sarjan neljäs kausi alkaa ensihoitoon keskittyvällä
erikoisjaksolla, josta OYS:sta on mukana helikopterilääkäri, yhteispäivystyksen vt. ylilääkäri Iita Daavittila.
Lisäksi pohjoisen yliopistollisessa sairaalassa kuvattaviin osioihin ovat ehdolla ainakin Hipec-leikkaukset ja
aivolymfoomapotilaan hoito
Ensihoitojakso kuvataan syyskuussa, sarjan muut
kuvaukset tehdään sairaalassa 2.10. päivän aikana.

Kiinnostaako taideja kulttuurilähettilään
rooli?
Oletko kiinnostunut taiteen ja kulttuurin kehittämisestä erikoissairaanhoidossa ja Tulevaisuuden sairaalan tiloissa ja teknologiassa? Tule mukaan PPSHP:n
henkilöstön taide- ja kulttuuriverkoston toimintaan.
Sairaanhoitopiiri on saanut Taiteen edistämiskeskukselta 50 000 euron avustuksen taide- ja kulttuuriohjelman laatimiselle vuosille 2020–2030. Ohjelma
sisältää taiteen ja kulttuurin kytkemistä sekä toimintaan että uudisrakentamiseen.
Avustuksen tukemana sairaanhoitopiiriin palkataan määräaikaisesti taide- ja kulttuuriammattilainen.
Hänen tuekseen kerätään PPSHP:n työntekijöistä muodostuva vapaamuotoinen taide- ja kulttuuriverkosto.
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MEREN RANNALLA. VARAA PIKKUJOULUPAIKAT AJOISSA!
Tervetuloa viettämään tunnelmalliset
pikkujoulut Ravintola Nallikariin!
KOKOUKSET / TYKY- tai TYHY PÄIVÄT
Ravintola Nallikari tarjoaa ainutlaatuiset
puitteet erilaisiin ja eri kokoisiin tilaisuuksiin.
Varaa kabinetti tai vaikka koko ravintola.
Nykyaikaisen kokoustekniikan ja muuntautuvat
tilaratkaisut erilaisiin tapahtumiin, pienistä
palavereista mittaviin tilaisuuksiin.

Lahjoita
terveyttä
terttusäätiö.fi

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

www.ravintolanallikari.fi

KAUNEUSHOITOLA

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

www.terttusaatio.fi

BeautyTime Aloe kauneushoitola
sijaitsee OYS:n lähellä
Ranta-Kastellin liikekeskuksessa

www.terttusaatio.fi

Tutustu palveluihimme - varaa aika

beautytimealoe.fi

HÄIRITSEEKÖ IHOSI
TILA?

Helppo pysäk inti
Ilmaista parkkitilaa
Tervetuloa!

040 778 0358
ma - pe

- 7,

PHFORMULA -ikääntyvälle, pimentoituvalle, akneen
taipuvalle ja herkälle punoittavalle.

ilta ja la sopimuksen
mukaan

SKINPEN -MIKRONEULAUS -Toiveena pehmeämpi,
kirkkaampi, terveempi ja nuoremman näk inen iho?

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

Kattavat aukioloajat

Ristikon ratkaisu
Pohjanpiiri 4/2019

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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Meiltä uusi

Vahvista asemaasi
ja kilpailukykyäsi
työmarkkinoilla

KOTI

Luotettava ja vaivaton vuokrakoti Oulusta!

Psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus
79,5 op, Oulu 2020–2023
Hakuaika päättyy 30.9.2019

!
tuloa
Ter ve

Traumapsykoterapeuttikoulutus
76 op, Oulu 2020–2024
Hakuaika päättyy 31.1.2020

Ratkaisukeskeinen
kouluttajapsykoterapeuttikoulutus
47 op, Oulu-Hki 2020–2022
Haku alkaa syksyllä 2019

PALVELEMME
MA–PE:
klo 8–12 ja
14–15.45

Lisätietoa hausta ja opinnoista

www.oulu.fi/taydennyskoulutus
Oulun Medikiinteistöt Oy
Sairaalanrinne 4 G A 1, 90220 OULU • puh. 040 645 8808
info@medikiinteistot.fi • www.medikiinteistot.fi

TULOSSA UUSI
OPTOMETRIAN
YAMK-TUTKINTO
Master of Health Care, Clinical Optometry
Haku 8.–22.1.2020
Löydät lisätietoa koulutuksesta
syyskuun aikana verkkosivuiltamme
oamk.fi
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