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Kontinkankaan Telluksessa tavataan!
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Avoimien ovien päivä
14.11.2019 klo 10–19
Peltolantie 5, Oulu

Progressa-potilasvuodejärjestelmä
LISÄÄ LIIKKUVUUTTA.
NOPEUTTAA TOIPUMISTA.

UUTUUS

Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510, www.mediq.fi

Vahvista asemaasi
ja kilpailukykyäsi
työmarkkinoilla
Psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus (aikuiset)
79,5 op, Oulu 2020–2023
Hakuaika päättyy 30.11.2019

Traumapsykoterapeuttikoulutus
76 op, Oulu 2020–2024
Hakuaika päättyy 31.1.2020

Ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus
47 op, Oulu-Helsinki 2020–2022
Hakuaika päättyy 29.2.2020

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus
70 op, Oulu, 2020–2022
Hakuaika päättyy 30.4.2020

Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus (aikuiset)
2021–2024

Lisätietoa hausta ja opinnoista

www.oulu.fi/taydennyskoulutus

Tahkokankaan palvelukeskuksen
toiminta siirtyy uusiin tiloihin
Peltolaan. Tervetuloa tutustumaan
uuteen osaamiskeskus Versoon!
Vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus

Hoitoa ja tiedettä
potilasta varten

Pääit-us
kirjo

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perustehtävä on huolehtia erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta oman maakunnan väestölle ja tarjota kaikkein vaativinta erikoissairaanhoitoa koko Pohjois-Suomen väestölle. Palvelutehtävä on vastuullinen
ja merkittävä.
Sairaanhoitopiiri rakentaa paraikaa uutta yliopistollista sairaalaa ja kehittää potilastietojärjestelmäänsä määrätietoisesti. Vaikka seinät, tietojärjestelmät ja moni muu asia
ovat tärkeitä palveluiden laadun ja jatkuvuuden kannalta, kaikkein tärkein menestystekijä on osaava, innostunut, työhönsä sitoutunut ja motivoitunut sekä oikein mitoitettu
henkilöstö. Sairaanhoitopiiri on korkean osaamisen asiantuntijaorganisaatio.
Korkean osaamisen näkökulmasta sairaanhoitopiiri on erityisasemassa, koska sillä on
mahdollisuus ylläpitää läheisiä yhteyksiä koulutusorganisaatioihin, erityisesti yliopistoon
ja ammattikorkeakouluun. Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tekee sairaalasta
ja sairaanhoitopiiristä yliopistollisen.

Yliopistollinen sairaala on korvaamaton osa yliopistokoulutusta. Henkilökuntineen
sairaala tarjoaa lääketieteen opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella kliinistä työtä ja
oikeiden potilaiden kohtaamista ja hoitoa. Oulun yliopistossa aloitti vuoden alussa
Suomen ensimmäinen lääketieteen koulutuksen professori, joka kehittää koulutusta
kokonaisuutena ja tekee koulutukseen liittyvää tutkimusta. Oulu myös koordinoi lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksen digitalisaatiota valtakunnallisesti MEDigihankkeessa.
Yliopistossa kaikki opetus pohjautuu tutkimukseen, ja vahva tutkimus on koulutusosaamisen taustalla myös lääketieteissä. Tutkimuksen kautta lääketiede ja sen käytännöt kehittyvät jatkuvasti paremmiksi. Lääketieteellinen tiedekunta tuottaa noin 30 prosenttia koko yliopiston väitöskirjoista ja tieteellisistä julkaisuista. Yliopistosairaalan
suuresta merkityksestä yliopistolliseen tutkimukseen kertoo se, että väitöskirjan tekijöistä viime vuonna noin kolmannes oli työsuhteessa Oulun yliopistolliseen sairaalaan.
Sairaalassa työskentelevät kirjoittavat paljon tieteellisiä julkaisuja. Koulutuksen ohella
tieteellinen tutkimus on olennainen yhteistyön alue yliopiston useille eri tiedekunnille
ja sairaanhoitopiirille. Sopivien kumppanien avulla yhteistyö laajenee kaiken aikaa myös
kehitys- ja innovaatiotoiminnan suuntaan.
Korkean osaamisen ylläpito ja parhaiden osaajien houkuttelu onnistuvat vain, jos
meidät tunnetaan kansainvälisen tason tutkimuksen ja hoidon keskittymänä. Kun
joukko Oulun yliopiston tutkijoita tapasi tutkimusrahoituksen vaikuttajia Brysselissä
helmikuussa, eräs puheenvuoron pitänyt suomalainen ihmetteli, miten nämä ulkomaalaiset tutkijat olivat valinneet juuri Oulun. Tutkijoilla oli heti vastaus valmiina – he olivat
tulleet maailman parhaiksi tietämiensä erikoisalojen perässä. Näihin kuuluvat esimerkiksi konenäön ja fibroottisten sairauksien tutkimus.
Olemme viime aikoina tiivistäneet keskinäistä yhteydenpitoamme ja keskustelleet
muun muassa tiloja, tutkimusta ja tutkimuslaitteistoja koskevan yhteistyön kehittämisestä. Yksin olisimme liian pieniä nousemaan kansainväliselle tasolle, mutta yhdessä
muodostamme merkittävän keskittymän.

Jouko Niinimäki

Ilkka Luoma

Oulun yliopiston rehtori

Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin johtaja
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25 vuotta diabeteksen tutkimusta
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Oulun terveyskeskusten saavutettavuus näkyy
punaisina tihentyminä kartalla. Kuva Mikko Törmänen

Miten maantiede liittyy terveyteen?
Oulun yliopiston maantieteen laitokselta löytyy esimerkki, miten
eri tieteenalat palvelevat terveydenhuoltoa. Maantieteellinen
paikkatieto auttaa suunnittelemaan saavutettavat sote-palvelut.

Sisältö
Pohjanpiiri 5/2019
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Mitä & Miksi kysyy yhteistyöstä

14 Työ ja tekijä Petri Kulmala
24 Hoitotyön tutkimusta laajalla rintamalla
26 Näyttöön perustuvaa hoitoa
28 NordLab otti käyttöön LabraBotin

18

Ville Niemelällä on AR- eli lisätyn
todellisuuden lasit. Kuva Mikko Törmänen

29 Tellus avautui Kontinkankaalle
32 Mobiilisovellus tep-potilaiden tueksi
35 Minua innostaa, Jussi Koivunen
36 Uutisia lyhyesti
38 Ristikko
39 Ristikon ratkaisu

DigiHealth vie tulevaisuuteen
Yksi Oulun yliopiston profiloitumisalueista, DigiHealth sai saanut Suomen Akatemian rahoituksen.
Osallisina ovat biokemian ja molekyylilääketieteen
tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, tieto- ja
sähkötekniikan tiedekunta sekä Oulun yliopiston
kauppakorkeakoulu. Yliopiston ja OYS:n ohella
myös Oamk tulee osallistumaan DigiHealthiin.
Meneillään on rekrytointi, jossa kansainvälisessä
haussa on useita professoreja. Tutkijoita DigiHealthin
piirissä tulee olemaan todennäköisesti yli sata.

KO LU M N I T

13

Näkökulma Riitta Kaarteenaho

21

Näkökulma Pirjo Lukkarila

27 Näkökulma Kirsi Koivunen
34 Henkilöstön asialla Jamina Pietikäinen

Lääkeyhtiöt
s.22 mukaan
OuluHealthiin

Oulun alueen digitaalisen terveydenhuollon osaamiskeskittymä vahvistuu,
kun terveysalan toimijoiden joukkoon
liittyvät lääkeyhtiöt Roche ja MSD.

s.31 Harjoittelu
valmentaa
tiimityöhön
Terveydenhuollon tulevaisuus
on moniammatillinen, ja tähän
opiskelijoita perehdytetään jo nyt.

Kannen kuvassa sairaanhoitajaopiskelija Eerika Mutka,
fysioterapeuttiopiskelija Petra Suonnansalo ja lääketieteen opiskelija Tuomas Majuri Kontinkankaan
uudessa Telluksessa. Kuva Antti Suistola
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TEKSTI PIRKKO KOIVU

Mitäksi
& mi

Vastaamme haa
Sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto ja Oamk lähtevät entistä
tiiviimpään kumppanuuteen. Näiden edustajat kertovat,
mitä yhteistyöllä tavoitellaan ja missä se näkyy.

K

ysymyksiin vastaavat
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma ja johtajaylilääkäri Juha Korpelainen,
Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi
sekä Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso.

Millaisesta
yhteistyöstä
on kyse?

Peruskoulutuksen, tutkimuksen sekä kehitys- ja innovaatiotoiminnan
yhteistyöstä. Terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutuksessa ja
tutkimuksessa tälle on jo pitkät perinteet. Esimerkiksi Kontinkankaan
kampuksen Simlab ja Dentopolis
ovat jo nyt yhteisiä hoitaja- ja lääkäriopiskelijoiden harjoittelupaikkoja. Tulevaisuudessa rinnalle nousevat vahvemmin innovaatiot sekä
muutkin alat kuin lääketiede.
Kumppanuus kattaa myös laitteistoja ja tiloja. Kontinkankaan kampusta kehitetään entistä näkyvämmäksi
ja vetovoimaisemmaksi.

Miksi yhteistyötä
tarvitaan ja millaisia
haasteita on ilmassa?

Mitä
yhteistyöllä
tavoitellaan?

Kilpailu parhaista opiskelijoista Pitkällä aikavälillä laadukkaampaa
sekä koulutetuista osaajista kiris- potilaiden hoitoa. Lisäksi tavoitteetyy. Vahvimpia kilpailijoitamme namme on luoda yliopiston, ammatovat muut Suomen yliopistosairaa- tikorkeakoulun ja yliopistosairaalakaupungit. Pienet eivät yksin pär- lan yhteistyölle Suomen paras kamjää kilpailussa, Oulun vetovoimai- pus. Näin saavutetaan kansainvälisuuden ja vaikuttavuuden paran- sesti kilpailukykyinen tutkimus ja
osaavien ammattilaisten koulutus.
taminen vaatii kumppanuutta.
Oulussa kannetaan vastuuta lää- Myös yritykset saavat paremmat
kärien kouluttamisesta Pohjois- mahdollisuudet kontakteihin terSuomeen. Oamkissa on pohjoisen veysalan kanssa.
Ratkaistavia kysymyksiä lähestyainoana oppilaitoksena röntgenhoitajien, ensihoitajien, optikoi- tään monitieteisesti, mukaan tarviden, bioanalyytikkojen ja suuhy- taan esimerkiksi luonnontieteiden,
gienistien koulutus muiden ter- IT:n ja kaupallisten alojen osaajia.
veydenhuollon ammattien lisäksi. Voimme yhdistää Oulun vahvan
Henkilöstöä jää lähivuosina run- lääketieteellisen ja biotieteellisen
saasti eläkkeelle ja nuoremmat ikä- tutkimuksen sekä esimerkiksi uuluokat ovat pienempiä. OYS:n erityis- den 6G-lippulaivan, joka edustaa
vastuualueella keskussairaaloilla maailmanlaajuisesti johtavaa lanon haasteita rekrytoinnissa, mihin gattomien teknologien kehittämistä.
myös haemme osaratkaisua tiivis- Yliopistollinen sairaala on osaamityvällä yhteistyöllä.
sen ja tiedon eturintamassa ja tässä
Digitalisaatiota ja tekoälyä hyö- tiivis yhteistyö yliopiston ja Oamkin
dynnetään tulevaisuudessa entistä kanssa on välttämätöntä.
Haluamme Ouluun motivoituneienemmän, kustannukset on pidettävä kurissa. Terveysalan tutkimus ke- ta ja innokkaita opiskelijoita, jotka
hittyy nopeasti mukaan lukien yksi- sitoutuvat opintojen jälkeen työslölliset geenitietoa ja elämäntapoja kentelyyn Pohjois-Suomessa. Opishuomioivat hoidot. Pohjois-Suomes- kelijoille olisi tärkeää saada aiemsa tästä kehityksestä ei voida jäädä man osaamisen hyväksiluku toimimaan.
jälkeen.
Koulutuksen ja tilajärjestelyjen
halutaan tukevan ammattikuntien
välistä yhteistyötä ja tiimityöskentelyä.

Jouko Paaso
Taina Pihlajaniemi
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asteisiin yhdessä
Mitä vahvuuksia
ja mahdollisuuksia
hyödynnetään?

Uusi sairaala avaa mahdollisuuden
uusiin OYS:n, yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistiloihin, tiedon jakamiseen ja yhteisiin projekteihin.
Elinikäisen terveyden edistämisessä ja digitaalisuudessa sairaalan ja yliopiston strategiset painotukset kohtaavat. Nämä tuovat yhteen toimijoita ja lisäävät Oulun vaikuttavuutta terveyden alalla.
Oulussa on ainutlaatuinen yliopistollisen sairaalan, yliopiston, Oulun kaupungin, ammattikorkeakoulun, yritysten ja muiden toimijoiden
OuluHealth -ekosysteemi, jossa toteutuu yhteiskehittämisen kulttuuri. Tehostamalla yhteistyön kulttuuria ja rakenteita voimme parantaa
OuluHealth -toimintaa ja sen kansainvälistä näkyvyyttä. On tärkeätä edistää innovaatioita ja tuoda
uusia mahdollisuuksia yrityksille,
jotka voivat kehittää hoitoja ja vaikkapa uusia yksilöllisen lääketieteen
ratkaisuja.

Mitä
tapahtuu
seuraavaksi?

Olemme perustaneet työryhmät,
jotka keskittyvät tilakysymyksiin,
henkilöstöön sekä tutkimukseen
ja työstävät yhteistyötä eteenpäin.
Osana OYS 2030 -hanketta keskustelemme Kontinkankaan kampuksen kehittämisestä. Myös yhteistä
edunvalvontaa kehitetään. Osapuolet pohtivat kumppanuutta eri muodoissa omien strategioidensa valmistelussa.

Miten tämä näkyy
henkilökunnalle
ja opiskelijoille
tulevaisuudessa?

Uuden sairaalan suunnittelussa
huomioidaan yhteistyötarpeet ja
siitä viestitään lisääntyvästi eri kanavissa. Tavoite on, että henkilöstö
voi tulevaisuudessa toimia joustavasti eri organisaatioiden palveluksessa. Opiskelijoilla on tulevaisuudessa paras mahdollinen oppimisympäristö innostavassa ilmapiirissä ja terveydenhuollon eturintamaa
edustavissa tiloissa.

Mitä yhteistyö
merkitsee oman
organisaatiosi
kannalta?

Ilkka Luoma: PPSHP:n kannalta yliopistollisen sairaanhoitopiirin sekä koulutusorganisaatioiden yhteistyö on yksi aivan kriittinen menestystekijä.
Taina Pihlajaniemi: Yliopistossa olemme innostuneita mahdollisuudesta tiivistää yhteistyötä sairaalan kanssa. Näemme merkittäviä mahdollisuuksia parantaa Oulun tieteellistä merkittävyyttä valituilla vahvuusalueilla, koulutuksen
vetovoimaisuuden kehittymisessä
ja yritysyhteistyön vahvistumisena.
Avainasemassa on yhteistyön kulttuuri ja organisaatiorajojen ylittäminen.
Juha Korpelainen: Tärkein tavoite on lisätä vetovoimaa, jotta voimme pitää kiinni osaavasta henkilökunnasta ja samalla kouluttaa uusia
osaajia. Myös yritysten tarpeet tulee
ottaa huomioon koulutetun työvoiman saamiseksi sekä tutkimusta ja
tuotekehitystä ajatellen. Tälle OYS
tarjoaa puitteet esimerkiksi TestLabissa.
Jouko Paaso: Saamme parempia
ammattilaisia ja sitä kautta positiivisia aluevaikutuksia. Oamk tarjoaa
koulutusta, joka vastaa entistä paremmin työelämän tarpeisiin, kun
opiskelijat tottuvat moniammatilliseen tiimityöhön. Tutkimuksen
ja kehityksen innovaatiot tuottavat
merkittäviä etuja palveluprosesseihin. On tärkeätä, että koulutus luo näkymän kaikkein uusimpiin asioihin.

Ilkka Luoma

Juha Korpelainen
Pohjanpiiri 5/2019 |
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Lapset sairastuvat diabetekseen
entistä pienempinä, kertoo lastentautien professori Riitta Veijola.

TEKSTI SATU RÄSÄNEN KUVAT JUHA SARKKINEN

Tutkimus
porautuu
tautien syihin
Oulun yliopistossa tehdään kansainvälisesti
merkittävää tutkimusta monella alalla. Poimimme
esimerkit lääketieteestä, jossa uraa uurtavat muun
muassa sydänperäisten äkkikuolemien sekä lasten
diabeteksen ja lasten infektioiden tutkimukset.

V

uosittain noin 600 alle 15Tyypin 1 diabetes syntyy, kun haivuotiasta suomalaislasta man kyky tuottaa insuliinia loppuu.
sairastuu tyypin 1 diabetek- Autoimmuunireaktiossa haiman inseen. Määrä on väkilukuun suhteu- suliinia tuottavat solut vaurioituvat,
tettuna korkein maailmassa. DIPP- ja kehon valkosolut alkavat muodostutkimuksessa on kerätty jo 25 taa vasta-aineita. Autovasta-aineiden
vuotta tietoa tekijöistä, joilla saat- ilmaantuminen on merkki siitä, että
taa olla merkitystä lasten diabetek- lapsen riski sairastua diabetekseen
seen sairastumisen kannalta. Virus- on merkittävästi kohonnut.
ten epäillään olevan suuressa roolissa.
Syy osin epäselvä
Pitkään on tiedetty, että diabee- Mikä laukaisee tämän tapahtumatikkolapsen sisaruksilla on myös sarjan, on yhä osittain hämärän peisuuri riski sairastua. Diabeteksella tossa. Yhdeksi tekijäksi on epäilty
on siis geneettinen tausta.
muun muassa lehmänmaitoa. Hypo”Geneettisen alttiuden lisäksi tar- teesi kuitenkin kumottiin muutama
vitaan ympäristötekijöitä, jotka saa- vuosi sitten.
vat diabeteksen puhkeamaan”, sa”Kun verrattiin lapsia, jotka eivät
noo lastentautien professori Riitta ensimmäisen elinvuoden aikana
Veijola OYS:sta. Veijola on DIPP saaneet lainkaan lehmänmaitoval-tutkimuksesta vastaava lääkäri Suo- misteita niihin, jotka käyttivät lehmänmaitoa, ei sairastuvuudessa
messa.
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havaittu mitään eroa 10 ikävuoteen
mennessä”, Riitta Veijola kertoo.
Tällä hetkellä enterovirusten
osuudesta diabeteksen kehittymisessä on saatu melko paljon tietoa.
”Ykköstyypin diabeteksessakin on
ilmeisesti useita tautimuotoja, ja
arvellaan, että joidenkin tautityyppien takana on enterovirus.”
Vuosina 1980–2005 diabetekseen
sairastuneiden lasten määrä kaksinkertaistui. Viime vuosikymmenen
aikana tilanne on tasaantunut nykyiseen 600:aan diagnoosiin vuodessa. 1950-luvun tilanteeseen verrattuna määrä on kuusinkertaistunut.
Esimerkiksi Kuwaitissa ja Virossa
on havaittu samankaltaista sairastuvuuden kasvua viime vuosikymmeninä. Jokin tekijä modernissa
elinympäristössä ja elintason nousussa saattaa edistää diabetekseen
sairastumista.
Lapset myös sairastuvat diabetekseen nuorempina kuin ennen. Eniten on lisääntynyt 0–4-vuotiaiden
sairastuvuus.
”Urani alkuaikoina sairastuneet
olivat enimmäkseen teini-ikäisiä, nykyään keskimäärin seitsemänvuotiaita. Aikaistumisen syytä ei tiedetä”,
Riitta Veijola sanoo.

vat. Puolentoista ja kahden vuoden
käyntien jälkeen jatketaan vuoden
välein 15-vuotiaaksi saakka. Jos perhe osallistuu kaikkiin tutkimuskäynteihin, lapsesta kerätään verinäytteitä ja muuta aineistoa 19 kertaa.
Kaikki tiedot tallennetaan sähköiseen tietokantaan, ja verinäytteet
säilytetään myöhempää tutkimustyötä varten.
Jos lapselle ilmaantuu autovastaaineita, seurantakäynnit tihennetään kolmeen kuukauteen. Lisäksi
mitataan verensokeri ja tehdään sokerirasituskokeita.
Tyypillisimmin autovasta-aineet
ilmaantuvat lapselle jo 1–2 vuoden
iässä, mikä oli suuri yllätys tutkijoille. ”Jos vasta-aineita ilmaantuu vähintään kahta eri tyyppiä, 85 prosenttia lapsista sairastuu ennen 15
vuoden ikää. Keskimääräinen aika
vasta-aineiden ilmaantumisesta
sairauden puhkeamiseen on kolmisen vuotta”, Veijola kertoo.
Koska vasta-ainepositiivisia lapsia seurataan tarkkaan, ei sairaus
pääse yllättämään perhettä. Varautuminen auttaa: DIPP-tutkimuksessa mukana olleet lapset välttyvät
sairastuessaan henkeä uhkaavalta
diabeettiselta ketoasidoosilta.
Tutkimuksen ulkopuolella sairastuneista vakavan ketoasidoosin saa
4–6 prosenttia lapsista, mikä aiheutValtava aineisto kerätty
Kun perheelle kerrotaan, että lap- taa valtavasti kärsimystä ja huolta
sen kudostyyppi lisää riskiä sairas- perheelle. Vakava ketoasidoosi vaatua diabetekseen, perhe päättää tii aina tehohoitoa, jonka kustanosallistumisestaan DIPP-tutkimuk- nukset ovat noin 10 000 euroa vuosen seurantavaiheeseen.
rokaudelta.

Seurannan
ansiosta
sairaus ei pääse
yllättämään
perhettä.

Diabetesta voidaan jo lykätä

Tutkimusta tehdään, jotta jonain
päivänä löytyisi diabeteksen ehkäisevä hoito. Sinne tuntuu olevan
vielä matkaa, mutta amerikkalainen tutkimustulos viime kesältä
antaa toivoa. Vasta-ainepositiivisilEnsimmäisen ikävuoden aikana le lapsille ja nuorille annettiin läätutkimusvastaanotolla käydään kehoitoa, joka siirsi sairastumista
kolmen kuukauden välein. Lapselta kahdella vuodella.
otetaan verinäyte ja hänet mitataan
Myös DIPP-tutkimuksen yhteyja punnitaan. Lapsen ruokavaliosta, dessä on meneillään lääketutkimus,
elinympäristöstä ja mahdollisista jossa selvitetään, ehkäiseekö Victosairastamisista kerätään tietoa.
za-lääke tyypin 1 diabetesta vähinVuoden jälkeen käynnit harvene- tään 10–vuotiailla vasta-ainepositii-
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visilla lapsilla. Lääkettä käytetään
yleisesti kakkostyypin diabeteksessa parantamaan haiman insuliinintuotantoa.
”Jos diabeteksen puhkeamista pystytään viivästyttämään parilla vuodella, niin puhutaan jo merkittävistä eduista niin terveyden kuin taloudellisellakin tasolla”, Riitta Veijola
sanoo.

Milloin löytyy
diabeteksen
ehkäisevä hoito?
Suomessa ryhdytään vuonna
2020 tutkimaan aikuisilla rokotetta, jolla ehkäistään enterovirusten
aiheuttamia infektioita. Kun rokote
on todettu turvalliseksi aikuisilla,
sitä voidaan alkaa tutkia myös nuoremmissa ikäryhmissä, myös DIPPlapsilla. Enterovirusrokotteen toivotaan voivan estää tyypin 1 diabeteksen kehittymistä osalla lapsista.

Samin diabetekseen
osattiin varautua
T
ammikuussa 2002 Mervi
Tuovisen vastasyntyneeltä
poikavauvalta otettiin napaverinäyte, josta selvisi, että pojalla
oli kudostyypin perusteella suurentunut riski sairastua diabetekseen. Perhettä pyydettiin mukaan
DIPP-seurantaan.
”Toki halusin osallistua tutkimukseen, kun mahdollisuutta tarjottiin”,
Mervi Tuovinen sanoo.
Ensimmäisen vuoden ajan perhe
kävi DIPP-tutkimushoitajan vastaanotolla ja verikokeissa kolmen kuukauden välein. Kun lapsi alkoi syödä kiinteää ruokaa, käynneille piti

täyttää myös tarkka ruokapäiväkirja usean päivän ajalta. Jokainen lapsen syömä muren kirjattiin ylös, kuten myös käytetyn rasvan ja maidon
laatu sekä vitamiinivalmisteet. Sairastamiset ja mahdolliset lääkkeet
dokumentoitiin aina.
Vuoden jälkeen käynnit harvenivat puoleen vuoteen. Sami Tuovinen oli kaksivuotias, kun verikokeessa todettiin autovasta-aineita
ilmaantuneen ensimmäisen kerran.
”Siitä alkoi valmistautuminen diabeteksen kanssa elämiseen, sillä
meille kerrottiin, että on hyvin todennäköistä, että Sami sairastuu”,

Sami Tuovinen ja äiti Mervi Tuovinen muistelevat DIPP-tutkimuksen
alkuvaiheita. Sami oli kaksivuotias, kun verikokeessa todettiin autovastaaineita ensimmäisen kerran. Diabetes puhkesi noin kuusivuotiaana.

Mervi Tuovinen kertoo.
Valmistautumisaikaa oli lähes
neljä vuotta, sillä diabetes diagnosoitiin, kun Sami oli muutamaa viikkoa vaille kuusivuotias.

Koira reagoi lapsen vointiin

Joulun aikaan 2007 Sami oli uupunut ja kiukkuinen.
”Luulin aluksi, että oireet johtuivat joulutohinasta ja jännityksestä.
Sitten huomasin, että lapinkoiramme Vili pyöri huolestuneena pojan
lähellä, eikä päästänyt lasta silmistään.”
Tuovisille oli jo annettu sairaalasta verensokerimittari varalle, ja
syy kiukutteluun ja väsymykseen
selvisi yhdellä mittauksella: Samin
verensokeri oli aivan liian korkea.
Vili-koira oli aistinut korkean verensokerin, ja myöhemminkin se
varoitteli, jos Samin sokerit nousivat liian ylös.
Sairaalassa tehtiin diabetesdiagnoosi. Vakavalta diabeettiselta ketoasidoosilta vältyttiin nopean hoitoon hakeutumisen vuoksi, ja Samin kunto palautui nopeasti. Sitten perhe alkoi opetella arkea diabeteksen kanssa.
”Vaikka DIPP-tutkimuksessa syyt
diabetekseen sairastumiseen eivät
vielä ole selvinneetkään, niin pelkkä tutkimuksessa mukanaolo auttoi
meitä suuresti. Kun vasta-aineiden
ilmaannuttua tiesimme, että Sami
todennäköisesti sairastuu, osasimme valmistautua tulevaan ja tulkita
oireita”, Mervi Tuovinen sanoo.
Nyt Sami on 17-vuotias lukiolainen, joka elää normaalia nuoren
miehen elämää. Vastuu diabeteksen hoidosta on jo pari vuotta ollut
nuorella itsellään, vaikka toki äiti
yhä kantaa huolta pojastaan.
Jatkuu seuraavalla sivulla
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Sydänperäisen
äkkikuoleman syyt selviävät
Professori Juhani Junttilan johAiemmin otetuissa sydänfilmeistama kardiologian tutkimusryhmä sä eli EKG:ssä näkyi näiden naisten
selvitti, että naisilla sydänlihaksen kohdalla viitteitä sydänlihaksen
paksuuntuminen on luultua useam- paksuuntumasta.
min sydänperäisen äkkikuoleman
taustalla. Viime kesänä otsikoihin
nousi löydös hiljaisista infarkteista.
Sydänperäisiä äkkikuolemia tutNaisilla sydänlihaksen
kittiin oikeuslääketieteellisestä ruupaksuuntuma on
miinavausaineistosta. Sepelvaltimoluultua yleisempi
tauti oli odotetusti yleisin sydänperäisten äkkikuolemien aiheuttaja,
äkkikuoleman
mutta tutkimuksen keskeinen uusi
aiheuttaja.
löydös oli, että naisilla sydänlihaksen paksuuntuma on luultua yleisempi äkkikuoleman aiheuttaja.
Sydänlihaksen paksuuntuminen
”Tärkein viestimme on, että naiset,
johtuu usein hoitamattomasta ve- joilla on korkean verenpaineen, ylirenpainetaudista tai ylipainosta. painon ja diabeteksen kaltaisia risLihaksen paksuuntumiseen liittyy
kitekijöitä, ja joilla EKG:ssä näkyy
sidekudoksen kasvua sydänlihas- viitteitä sydänlihaksen paksuuntusolujen väliin. Sidekudos eli fibroo- misesta, pitää tutkia ja hoitaa”, Juhasi ei johda sähköä, ja fibroosi voi ni Junttila sanoo.
aiheuttaa kuolemaan johtavan rytAineiston muodostavat vuosina
mihäiriön.
1998–2017 sydänperäiseen äkkikuo-

lemaan Pohjois-Suomessa menehtyneet 5800 vainajaa. Ruumiinavauspöytäkirjojen lisäksi tutkimuksessa on käytettävissä sairauskertomukset, EKG:t ja kudosnäytteitä.
Samasta tutkimusaineistosta tehtiin löydös myös niin sanotuista
hiljaisista infarkteista. Tutkimuksessa löydettiin 3000 sydänperäiseen äkkikuolemaan menehtynyttä
vainajaa, joilla ei ollut diagnosoitu
sepelvaltimotautia ennen menehtymistään. Heistä noin 42 prosentilla
löytyi sydänlihaksesta aiemmasta
infarktista kertova arpeutuma.
”Hiljaiset sydäninfarktit esiintyvät
ilman merkittäviä tai tunnistettavia
oireita. Äkkikuolleilla siis jopa puolet kaikista sydäninfarkteista jää
kliinisesti huomaamatta ja hoitamatta”, Junttila sanoo.
Osa näistä hiljaisista infarkteista
olisi mahdollisesti ollut tunnistettavissa EKG:stä.

Miten mikrobialtistus vaikuttaa?
Sikiön immuunipuolustusjärjestelmän tiedetään kehittyvän jo raskauden aikana. Dosentti, lasten infektiolääkäri Terhi Tapiaisen tutkimusryhmä selvittää, miten äidin
elinympäristö ja sikiön raskaudenaikainen mikrobialtistus vaikuttavat lapsen myöhempään terveyteen.
Sikiökauden mikrobiomin yhteyttä
lasten sairastumiseen esimerkiksi
allergioihin, astmaan tai joihinkin
autoimmuunisairauksiin kuten diabetekseen, tutkitaan nyt ensimmäistä kertaa.
Tapiaisen ryhmä sai vastikään
Lastentautien tutkimussäätiöltä
400 000 euron apurahan, jolla mikrobiomitutkimusta voidaan jatkaa
kolme vuotta.
”Aiemmin ajateltiin, että sikiö on
kohdussa steriilissä ympäristössä.
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Nyt tiedetään, että äidin mikrobit
saattavat siirtyä vastasyntyneelle
jo kohdussa. Istukkakin saattaa läpäistä bakteerien osasia”, Terhi
Tapiainen kertoo.

Monipuolinen
mikrobiomi
auttaa terveyttä.
Tutkimusta varten otettiin näytteitä 500 vauvan lapsivedestä, istukasta ja ensimmäisestä ulosteesta
eli mekoniumista. Näytteistä tutkitaan mikrobien määriä. Analysointi on haastavaa, sillä mikrobeja on
näytteissä vain pieniä määriä.
Tiedetään, että monimuotoinen

elinympäristö edesauttaa monipuolisen mikrobiomin syntyä, mikä vaikuttaa myönteisesti terveyteen. ”Nyt tutkimme, vaikuttaako
vastasyntyneen mikrobiomiin jo
se, millaisessa elinympäristössä
äiti elää raskauden aikana”, Terhi
Tapiainen sanoo.
Äitien raskaudenaikaista elinympäristöä kartoitetaan kyselytutkimuksella: liikkuuko äiti luonnossa
tai harrastaako hän puutarhanhoitoa, tai onko hän tekemisissä kotieläinten kanssa.
Tutkimuksessa selvitetään myös,
joutuuko äiti raskauden aikana käyttämään antibiootteja, jotka saattavat tuhota hyödyllisiä suolistobakteereita.
Lasten terveyttä seurataan kolmen ensimmäisen vuoden ajan.

DIPPtutkimus
DIPP-tutkimus
(Type 1 Diabetes Prediction
and Prevention Study)
aloitettiin vuonna 1994
Tutkimusta tehdään
Oulun, Tampereen ja Turun
yliopistollisissa sairaaloissa
Kudostyyppi on tutkittu noin
190 000 vastasyntyneeltä
Noin kymmenellä prosentilla tutkituista lapsista
todetaan kudostyyppi, joka
yhdistetään kohonneeseen
riskiin sairastua diabetekseen. Näistä 4–10 prosenttia
sairastuu, kun riski on
muilla alle yksi prosentti
Geenitutkimusmenetelmien
kehittyminen lisää aineiston
käyttömahdollisuuksia

Kliinikkotutkijoiden
vähenemisestä huoli

M

aailman arvostetuimmassa lääketieteellisessä
tiedelehdessä NEJM:ssa
julkaistiin elokuussa kirjoitus, jonka otsikkona oli vapaasti suomentaen ”Pelastetaan uhanalainen kliininen tutkija – suunnitelmana lisätä
lääketieteellisiä läpimurtoja.” Kirjoituksessa todettiin, että Yhdysvalloissa lääkärikoulutuksen saaneiden tutkijoiden työpanos on laskenut 40 vuodessa huomattavasti.
Ongelmina mainittiin puuttuvat
kliinikkotutkijoiden urapolut, ohjaajien vähentynyt määrä sekä vähäinen aika tutkimustyön tekemiseen. Kirjoittajat totesivat myös,
että aiheesta on jo kirjoitettu paljon, mutta yksi näkökulma on tuotu esille puutteellisesti – nimittäin
asian kiireellisyys.
Artikkelin tekijät näkivät yhdeksi lääkkeeksi ongelmaan sen, että
lääketieteen peruskoulutuksen aikana opiskelija voisi osallistua
tutkijakoulutuksiin. He totesivat
myös, että tohtoritutkinnon jälkeinen vaihe on usein haavoittuva,
sillä silloin työn ja perheen yhdistämisen haasteet lisääntyvät. Kirjoittajat ehdottivat, että akateemiset lääketieteelliset yhteisöt perustaisivat kansallisen verkoston tukemaan kliinikkotutkijoita. He ovat
myös perustaneet kliinikkotutkijoita tukevan säätiön.
Myös Suomessa on todettu kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen
ongelmat. 33 tutkimuksen parissa
toimivaa tahoa ja henkilöä toimittivat tänä vuonna vetoomuksen
eduskuntaryhmille kliinisen lääketieteellisen eli potilaaseen kohdistuvan tutkimuksen edellytysten
vahvistamiseksi. Luovutustilaisuudessa puhunut Oulun yliopiston

öNäkm
kul a

lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Anne Remes
kuvaili nykyisiä kliinisen tutkimuksen vaikeuksia. Hän mainitsi, että
rahoituksen vähenemisen ohella
ongelmana on vaikeus yhdistää
kliininen tutkijanura muuhun lääkärintyöhön.
Vetoomuksessa esitettiin, että
Suomessa käynnistettäisiin kliinisen tutkimuksen kehittämisohjelma. Sen tulisi kohdistua ainakin kolmeen seuraavaan teemaan:
säädösympäristön kehittämiseen
tutkimusta ja sen tulosten hyödyntämistä tukevaksi, kliinisen tutkijanuran edellytysten parantamiseen mm. työaikajärjestelyin sekä
kliinisen tutkimuksen rahoituksen lisäämiseen ja kohdentamiseen. Koko vetoomus on luettavissa Syöpäsäätiön internet-sivuilla.
Ongelmat näyttävät samanlaisilta niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin. Mitä meidän olisi syytä tehdä, jotta pystyisimme innostamaan
lääkäreitä ja muita potilastyössä toimivia ammattilaisia tutkimustyön
pariin Oulussa? Olen samaa mieltä
muiden asiantuntijoiden kanssa
siitä, että asialla on jo kiire – on toimittava nyt ja estettävä tilanteen
huononeminen vielä nykyisestä.
Monet NEJM:n artikkelissa mainitut kehittämisehdotukset saattaisivat toimia myös Suomessa. Ryhdytäänkö siis yhdessä miettimään
kehittämishankkeita oululaisen
kliinikkotutkijan pelastamiseksi?

RIITTA KAARTEENAHO
professori
Medical Research Center
(MRC) Oulun johtaja
Oulun yliopisto ja Oulun
yliopistollinen sairaala
DIPP-tutkimukseen osallistuvilta
lapsilta otetaan 19 kertaa verinäyte
15 vuoden ikään asti.
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Koulutusprofessori Petri Kulmala
pohtii, miten lääketieteen koulutukseen liittyvä tutkimus saataisiin
varteenotettavaksi tutkimuksen
alaksi Suomessa.

kuka8?
Petri Kulmala
Lastentautien erikoislääkäri
ja lastenallergologi, dosentti

Lääketieteen koulutuksen
professori ja lääketieteen
tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö
Kliininen opettaja ja lastentautien
erikoislääkäri, Oulun yliopisto ja OYS,
Lasten ja nuorten klinikka, 2013–2018
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Optimistinen
sillanrakentaja

Työijä
& tek

”K

oen olevani luonteeltani
sellainen optimistinen
sillanrakentaja”, Petri
Kulmala sanoo hymyillen. Hän on
toiminut tämän vuoden alusta lääketieteen koulutuksen professorina.
Sillanrakentamisella hän viittaa
yhteistyön rakentamiseen.
”Olemme onneksi vihdoin siirtymässä sellaisesta oma hiekkalatikko -ajattelusta ymmärtämään, että
kaikenlaiset verkostot ovat tärkeitä. Yhdessä tekemisen meininkiä
olemme mielestäni mukavasti tavoittaneet esimerkiksi lääketieteen koulutusohjelmaa kehittävissä valtakunnallisissa hankkeissa.”
Tutkinto-ohjelmaa kehitetään yhteistyössä kaikkien koulutuksen toteuttajien kanssa. Hän sanoo, että
tahtotila lääketieteen koulutuksen
kehittämiseen on tällä hetkellä hyvin myönteinen.
Erityisen tärkeää on myös yliopiston ja yliopistosairaalan yhteistyö.
”Haluaisin ajatella, ettei koulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta
edes ole kahta erillistä instituutiota,
sairaala ja yliopisto, vaan että yliopisto olemme me kaikki, jotka toimimme yliopistosairaalassa”, Kulmala
tähdentää.

Lisää koulutukseen
liittyvää tutkimusta

Mitä tulee positiivisuuteen, Kulmala pyrkii innostamaan ihmisiä näkemään asiat tarkoituksenmukaisiksi
ja mielekkäiksi. Vaikka työtehtävät
eivät aina olisi mieluisia, ne voivat
silti olla mielekkäitä.
Professori puhuu lääkäriydestä,
lääkäriksi kasvamisesta ja lääkärin
urapolusta. Lääkärin ammatti jos
mikä vaatii kehittymistä ja kouluttautumista koko uran ajan. Erikois-

tumiskoulutus on keskeinen ja iso
osa tätä samaa polkua.
Laadukkaan koulutuksen tulisi
Kulmalan mukaan perustua koulutuksen tieteelliseen tutkimukseen.
Suomessa ei juuri kouluteta lääketieteen tutkimukseen. Tämän Kulmala kääntää myönteiseksi haasteeksi: miten saadaan lääketieteen
koulutus varteenotettavaksi tutkimusalaksi? “Sillä varmistettaisiin,
että opetus on laadukasta ja menee
oikeaan suuntaan. Väitän, että siitä
hyötyisivät kaikki: sekä opiskelijat,
opettajat, organisaatiot että koko yhteiskunta, ja ennen kaikkea potilas.”

TEKSTI ja KUVA KATI VALJUS

Petri Kulmala ei haluaisi ajatella yliopistoa
ja sairaalaa erillisinä instituutioina. Yhteistyö
ja yhdessä tekeminen ovat lääketieteen
koulutuksen professorille tärkeitä arvoja.

Uusi tekniikka tuo
uusia mahdollisuuksia

Kulmala näkee Oulun yliopiston
vahvuudeksi paitsi teknologian, joka on jo rantautumassa monin tavoin lääketieteen koulutukseen ja
lääketieteeseen, myös monitieteisyyden. Tiedekuntarajat ylittävää,
monialaista yhteistyötä tarvitaan.
Koulutukseen liittyvä tutkimus voisi olla yksi tapa edistää sitä.
Mitä tulee teknologiaan, professori painottaa, että kaikilla maamme
lääketieteellisillä tiedekunnilla on
omat vahvuutensa.
”Veikkaan, että tulevaisuudessa
teknologiaosaaminen on yksi tärkeä
suuntaus, johon Oulussa tullaan
painottumaan.”
Uusi tekniikka luo uusia mahdollisuuksia. ”Muutos on aina mahdollisuus. Voimme rakentaa joko muureja tai tuulimyllyjä, jotka hyödyntävät uutta”, optimisti muistuttaa.
Vaikka tekniikka tulee avuksi, tietyt perusasiat eivät lääkärin työssä
muutu.”Pitää edelleen ymmärtää
sairauksia ja osata kohdata ihminen ihmisenä.”
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TEKSTI JARNO MÄLLINEN KUVA JUHA SARKKINEN

Maantiede
terveyspalvelujen
avuksi

Oulun yliopiston SOLOGS-hanke selvittää PohjoisPohjanmaan sote-palvelujen parasta sijaintia ja
järkevintä logistiikkaa. Syksyllä 2020 päättyvän
hankkeen tulokset herättävät jo kiinnostusta.

T

erveyskeskusverkon harven- kö Timo Pohjosenperä Oulun ylitaminen on toistuva puheen- opiston kauppakorkeakoulusta.
aihe. Jos terveyskeskuksia tai
”Jos terveyspalveluihin on helppo
terveysasemia lakkautetaan, niin mennä ja tavarat liikkuvat niihin järmissä siitä koituisi vähiten haittaa? kevästi, vähähiilisyys seuraa siitä
Tai miten niitä kannattaisi siirrel- aika automaattisesti.”
lä, jotta ne olisivat mahdollisimman monen ulottuvilla?
Palveluja tien päälle?
Yksi ratkaisun avain on maantie- SOLOGSin toisena kärkiteemana on
teellinen paikkatieto, jonka pohjal- tavaroiden liikkuminen eli terveysta voidaan laskea melkeinpä minkä palvelujen materiaalikuljetusten lotahansa kohteen saavutettavuus. Ou- gistiikka. Molempien teemojen tuloklun yliopiston SOLOGS-hankkees- set ovat vasta valmistumassa, mutta
sa tutkitaan, miten Pohjois-Pohjan- alustavia havaintoja on jo syntynyt.
maan sote-palvelut olisi saavutettaEnsinnäkin, maaseudulla saavuvuuden näkökulmasta järkevintä tettavuus perustuu etupäässä autojärjestää.
liikenteeseen. ”Maaseudun joukko”Saavutettavuusanalyysissa voi- liikenne ei ole siinä kunnossa, että
daan huomioida kattavasti eri muut- palveluita voisi rakentaa sen varaan”,
tujia, kuten kilometrit, nopeusrajoi- Pohjosenperä sanoo.
tukset, kustannukset, hidastavat risNäin laskien Pohjois-Pohjanmaan
teykset…”, luettelee tutkijatohtori terveyspalveluverkosto näyttää ylOssi Kotavaara Oulun yliopiston lättävän hyvältä, toteaa Kotavaara.
maantieteen yksiköstä. ”Me paino- ”Lähinnä Yli-Iin ja Kuusamon pohtamme liikkumisen helppoutta ja joisosissa saavutettavuutta voisi
matka-aikaa, mutta otamme huo- parantaa lisäämällä terveysasemia.
mioon myös vähähiilisyyden.”
Ja kun katsotaan kokonaissaavuPyrkimys hiilidioksidipäästöjen tettavuutta, vähäisin merkitys on
vähäisyyteen ei ole ristiriidassa pal- maakunnan eteläosien pienimmillä
velujen saavutettavuuden kanssa, terveysasemilla.”
sanoo SOLOGSin projektipäällikSeuraavaksi selvitetään, onko joi-
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denkin terveyskeskusten saavutettavuus niin hyvä, että niihin kannattaisi tuoda lisää palveluita, kuten
erikoissairaanhoitoa. Tämä vähentäisi matkoja OYS:aan, jossa PohjoisPohjanmaan erikoissairaanhoito nyt
tapahtuu.
Kysymys liittyy SOLOGSin kolmanteen kärkiteemaan, liikkuviin
palveluihin. Jos vaikkapa ortopedi
kiertäisi maakunnassa ja ottaisi päivässä vastaan parikymmentä ihmistä, miten hän tavoittaisi suurimman
asiakaspotentiaalin?

Esimerkki Koillismaalta

Tulokset eivät vielä ole valmiit, mutta
Koillismaalta on tarjolla esimerkinomainen laskelma: 15 palveluautoreittiä vähentäisi kuljettuja kilometrejä, matka-aikoja ja hiilidioksidipäästöjä noin puolella. Tämä tosin
koskee perusterveydenhuoltoa, ja
asiakasmäärät jäävät pieniksi.
Liikuttelun kannattavuuteen vaikuttavat toki muutkin tekijät, kuten
eri palvelujen laitteistot ja kustannukset. Tarkempi pohdinta jääkin
terveydenhuollon asiantuntijoille,
jotka voivat huomioida myös palvelujen sisältövaatimukset.

Timo Pohjosenperä (vas.) ja Ossi
Kotavaara tutkivat saavutettavuutta
myös sitä silmällä pitäen, että terveyskeskuksia olisikin mahdollista lisätä.

Toisin kuin maaseudulla, Oulussa
joukkoliikenne on saavutettavuuden
kannalta keskeisessä asemassa. ”80
prosenttia alueen väestöstä pääsee
terveyspalveluihin puolessa tunnissa bussilla tai kevyellä liikenteellä”,
Kotavaara sanoo.
Parantamisen varaa löytyy silti.
”Läheskään kaikki terveyskeskukset
tai -asemat eivät sijaitse joukkoliikennereittien varrella. Esimerkiksi
Tuirassa ja Haukiputaalla niiden
kohdalla ei ole bussipysäkkejä.”
Tutkijat huomauttavat myös, että
kokonaissaavutettavuus Oulussa
paranisi, jos terveysasemia olisi pari kolme lisää. Autoilijoiden kannalta hyvältä paikalta näyttäisi Maikkula, ja kun joukkoliikenteen käyttäjät otetaan laskuihin mukaan, esiin
nousevat Korvensuora ja Jääli.

Kohti yhteiskuljetuksia

Materiaalilogistiikka-teeman osalta tutkijat laskivat kaksi ääriesimerk-

kiä: ensimmäisessä terveyskeskusten omat kuljetusautot käyvät noutamassa tarvikkeet keskusvarastolta Oulussa, toisessa jakeluauto kiertää ja käy viikon aikana kerran eri
terveyskeskuksissa.

Kiertävä
kuljetusauto
säästäisi
kilometrejä
ja aikaa.
Ensin mainittu esimerkki ei ole
kuvitelmaa. ”Moni terveyskeskus järjestää kuljetukset itse”, Pohjosenperä sanoo. ”En tiedä, mistä se johtuu. Onko syynä se, että perusterveydenhuolto ei ole sairaanhoitopiirin
vaan kuntien vastuulla?”
Joka tapauksessa kiertävän kuljetusauton tuoma kilometri- ja aikasäästö olisi laskuesimerkissä 70 pro-

sentin luokkaa. Hiilidioksidipäästöt
vähenisivät vajaalla 40 prosentilla.
”Jakelureitit saadaan algoritmilla mahdollisimman tehokkaiksi.
Pohjois-Pohjanmaalle riittäisi viisi
reittiä.”
Tällainen toiminta edellyttäisi
entistä suurempaa suunnitelmallisuutta, tarpeiden ennakointia kaikkien toimijoiden kesken. Se saattaisi
säteillä muuhunkin toimintaan, kun
järkevämpi tavarantoimitus jättäisi
terveydenhoitohenkilöstölle aikaa
keskittyä omiin tehtäviinsä.
”Väitän, että paikkatietoon pohjautuvalla kehittämisellä saadaan aikaan paitsi kustannustehokkuutta,
myös parempaa palvelua”, Timo
Pohjosenperä summaa ja uskoo
valmistumassa olevien tulosten vaikutusmahdollisuuksiin.
”Näyttää siltä, että SOLOGSin sidosryhmiin kuuluvat kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja yritykset janoavat
tietoa. Kysymyksiä tulee paljon.”
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TEKSTI JARNO MÄLLINEN KUVAT MIKKO TÖRMÄNEN

Tutkija Ville Niemelä ja AR- eli lisätyn
todellisuuden lasit, joihin on yhdistetty videokamera. Lasien käyttäjä
voi kohdistaa katseensa lisättyihin,
läpinäkyviin elementteihin, kuten
lääketieteellisiin mittaustuloksiin.

Kohti
tulevaisuuden
sairaalaa
Digitaalinen terveysteknologia on yksi Oulun
yliopiston keskeisimmistä tutkimusteemoista.
DigiHealth-hanke tuo alan tutkijat OYS:n
käytäville. Hankkeen johtaja toivoo
vinkkejä käytännön tarpeista.

S

ilmien eteen avautuu näkymä leikkaussalista. Kirurgi
on kumartunut lapsipotilaan
puoleen. Potilaan syke, verenpaine
ja muut tärkeät mittaustulokset
piirtyvät ilmaan leikkauspöydän
vierelle. Katse vaeltaa ympäri huonetta.
Virtuaali- eli VR-lasien tarjoama
kuva on ihmeen todentuntuinen. Se
on kuitenkin peräisin 360 asteen
kamerasta. Kuvaan yhdistetty virtuaalinäyttö kertoo halutut tiedot.
”Tälle on kaksi käyttötarkoitusta”,

18 | Pohjanpiiri 5/2019

tekniikan tohtori Ville Niemelä
sanoo. ”Etäkonsultti voi nähdä reaaliajassa vaikka toiselta puolen
maailmaa, mitä tapahtuu. Eikä opiskelijoiden tarvitse ahtautua leikkaussaliin, vaan he voivat seurata
operaatiota luentosalissa.”
Katsojat voivat esimerkiksi lukea
leikkaussalissa olevien laitteiden
näyttöjä. Operaatiota pystyy seuraamaan myös lääkärin silmin. Tästä
pitää huolen kirurgin silmälasien
sangassa oleva pieni kamera. Itse
lasit ovat AR- eli lisätyn todellisuu-

den lasit: kirurgi näkee tärkeät mittausarvot linssien ylälaidassa.
Leikkaus ei tietenkään ole ainoa
käyttökohde. ”VR-laseista voisi seurata esimerkiksi sairaanhoitajan
kotikäyntiä. Konsultoivalla lääkärillä voisi olla linjojen päässä kymmenen hoitajaa.”
Niemelän esittelemä ”reaaliaikainen leikkaussalidemo” koostuu
markkinoilla olevista laitteista, mutta juuri tällä tavoin niitä ei ole lääketieteessä vielä käytetty (leikkaussali on lavaste, potilas nukke). Yksi

360 asteen kameran kuvaa ”reaaliaikaisesta leikkaussalidemosta”.

sa, kun Suomen Akatemia myönsi
rahoituksen Oulun yliopiston Digital Health -profiloitumisalueelle. Rahoituksen turvin käynnistyvä DigiHealth on jättimäinen hanke, joka
paneutuu tulevaisuuden terveydenhuollon digitaalisiin ratkaisuihin.
Tavoitteena ovat käytännön sovellukset ja niiden saaminen osaksi hoitopolkua, kertoo DigiHealthin
johtaja, lääketieteen tekniikan professori Simo Saarakkala. ”Mutta
myös perustutkimus on akatemiarahoitteisessa hankkeessa tärkeää.”

syy tähän on, että laitteiston täysipainoinen toiminta edellyttää 5Gtason tiedonsiirtokapasiteettia. 5Gverkko on vasta tulollaan, ja leikkaussalidemon tarkoituksena on havainnollistaa sen mahdollisuuksia
terveydenhuollossa.

5G-testausta sairaalassa

5G ja vielä tehokkaampi 6G kuuluvat Oulun yliopiston tärkeimpiin
tutkimusteemoihin. Niiden yhdistäminen terveysteknologiaan otti
harppauksen eteenpäin toukokuus-

Digi Health sai
Suomen Akatemian
nelivuotisen profiloitumisrahoituksen
toukokuussa.
DigiHealth jakautuu neljään pääalueeseen, joista yksi on terveyden
huollon langattomat järjestelmät –
käytännössä erilaiset 5G- ja 6G-sovellukset. OYS:n testilaboratoriossa on jo 5G-testiverkko, ja leikkaussalidemo oli lavastettu sinne.
Asialistalla on muun muassa potilastietojen ja mittausten langaton
liikkuminen sairaalaympäristössä.
”Langattomia terveydenhuollon
sovelluksia on jo olemassa, mutta

haasteena on, että niissä ei pystytä
reaaliaikaisiin analyyseihin”, Saarakkala sanoo. ”5G:n ja 6G:n tiedonsiirtokapasiteetti on sen sijaan niin
suuri, että reaaliajassa voidaan analysoida jopa useiden eri sensorien
mittaustuloksia.”
Yksi 5G:n lupauksista onkin, että
erilaisia sensoreita, mittausantureita, tulee massoittain langattoman tiedonsiirron piiriin. Tämä vie
meidät toiseen DigiHealthin pääalueeseen, biosensoreihin ja bioinformatiikkaan.
Ensin mainittujen parissa työskentelee esimerkiksi kehitysbiologian professori Seppo Vainion tutkimusryhmä, joka kehittää hikeä
mittaavia biosensoreita. Hiki sisältää eksosomeja, solujen tuottamia
pieniä, nanometrien kokoisia ”postipaketteja”, jotka sisältävät informaatiota elimistön tilasta. Haaveissa kangastelevat henkilökohtaiset
biosensorit, jotka mittaisivat kantajansa terveydentilaa.

Kone ei korvaa ihmistä

Sensorien lisääntyminen tietää lisää digitaalista mittausdataa. Sitä
saadaan myös biopankeista ja kohorttiaineistoista, joita Oulussa on
runsaasti. Bioinformatiikan tehtävänä on analysoida tätä valtavaa datamäärää niin, että tuloksena on uutta tietoa.
Jatkuu seuraavalla sivulla
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Simo Saarakkala kertoo, että esimerkiksi verikoepatteristossa voi
olla kymmeniä, jopa satoja eri
arvoja.
Miten arvot eri sairauksissa käyttäytyvät, yhdessä ja erikseen? Tai
millaisia yhteyksiä kohorttien vanhojen mittaustulosten ja uusien
välillä piilee? Näiden kysymysten
ymmärtämiseen tarvitaan laskennallisia menetelmiä ja bioinformatiikan tutkijoita.”
Mukavinta tietysti olisi, jos kone kertoisi vastaukset. DigiHealthin
kolmas pääalue onkin lääketieteen
tekoäly.
”Keskitymme päätöksentekojärjestelmiin, jotka auttavat lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa tekemään
diagnooseja ja hoitopäätöksiä. Yksi esimerkki on röntgenkuvien luenta: nykyään lääkäri analysoi ne,
mutta tekoäly voisi tehdä sen ainakin alustavasti ja osoittaa tarkempaa tutkiskelua vaativan kohdan.”
Niin pitkällä ei vielä olla, että
ihminen voisi ulkoistaa vastuun
tekoälylle. Nykyistä huipputasoa
edustaa verkkokalvosairautta silmänpohjakuvista etsivä sovellus,
jonka kehittämisessä Oulun yliopisto on mukana. Sovelluksen tarkkuus riittää tunnistamaan silmänpohjat, jotka eivät vaadi hoitoa,
mutta muiden analysointiin tarvitaan lääkäriä.

Käyttäjien ääni kuuluviin

Edellä mainitut tutkimusalueet
ovat käytännössä osin päällekkäisiä. Reaaliaikaiseen leikkaussalinäkymään voisi esimerkiksi yhdistää biosensoreita ja tekoälyä, jotka
viestivät kirurgin vireystilasta tuntikausien leikkauksessa.
DigiHealth ulottuu biokemiasta
sähkötekniikkaan – ja kauppatieteisiin. Yllättävä tieteenala liittyy
neljänteen pääalueeseen, digitaalisten teknologioiden käytettävyyden ja hyödyn arviointiin. Näkökulma on sekä kaupallinen että käyttäjälähtöinen.
”Mitkä innovaatiot ovat elinkelpoisia? Tai miten sairaalan digitaalinen päätöksentekojärjestelmä
koetaan, ja miten se säästää aikaa
ja kuluja,” Saarakkala havainnollis-
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Takana olevien henkilöiden VR-laseihin voidaan syöttää myös
lääkärin AR-lasien näkymä dataruutuineen.

DigiHealth
kokoaa eri
tahot yhteen

taa. ”Tällaisia kysymyksiä voi tutkia niin terveystaloustieteen keinoin kuin kyselyin. Ettei sovellusta ensin kehitetä vuosikausia ja
sitten ihmetellä, miksei sitä haluta
käyttää.”
Tähän liittyen OYS:lla on DigiHealthissa vahva rooli. Tarkoituk- Yliopistoilla on velvollisuus profisena on, että kaikki rekrytoitavat loitua; tarkoituksena on kohottaa
tutkijat työskentelisivät jonkin ver- tutkimuksen tasoa. DigiHealthin
ran myös sairaalassa – jos ei poti- saama Profi 5 -rahoitus vahvistaa
lastyössä, niin vaikkapa verkon Oulun yliopiston tutkimusta digikehitystyössä yhdessä tietohallin- taalisten terveysteknologioiden
non kanssa. Professori vetoaakin profiloitumisalueella.
Pohjanpiirin lukijakuntaan:
”Näin isoa kokonaishanketta meil”Kuulemme mielellämme ideoita lä ei ole tähän teemaan liittyen aija näkemyksiä siitä, millaisia digi- emmin ollut”, Simo Saarakkala sataalisia sovelluksia terveydenhuol- noo. ”Toimijat ja osahankkeet ovat
lossa tarvitaan.”
olleet tähän asti vähän hajallaan.

öNäkm
kul a

Yhteistyössä osaajia
alueen tarpeisiin

K

DigiHealth on ensimmäinen hanke, jonka tarkoitus on saattaa ne
yhteen.”
Terveysteknologian tutkimuksella on Oulussa pitkät perinteet. Varhaisimpia esimerkkejä on Polar
Electron sykemittari, jota kehitettiin 1970-luvun lopulta alkaen tutkijoiden, elektroniikkasuunnittelijoiden sekä lääkäreiden yhteistyönä.
Nykyään Oulun yliopistossa kehitetään muun muassa biosensoreita,
tekoälyä, fysiologisten signaalien
analyysia sekä 5G- ja 6G-teknologiaa, jotka kaikki ovat terveysteknologioissa olennaisia. Saarakkala
iloitseekin Profi 5:n kansainvälisen asiantuntijapaneelin arviosta.
”Oulun yliopisto arvioitiin kolmanneksi parhaaksi Helsingin ja Aalto
-yliopiston jälkeen.”

oko terveydenhuoltosektori on kovissa taloudellisissa haasteissa sekä julkisella että yksityisellä puolella.
Useat sairaanhoitopiirit ovat kuluneen vuoden aikana ilmoittaneet
säästötoimenpiteiden ja yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä. Samaan aikaan väki
vanhenee ja sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalta odotetaan yhä
enemmän vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Vaikka Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
onkin toistaiseksi säästynyt ”kovilta toimenpiteiltä”, myös meidän
tulee kantaa vastuumme yhteiskunnallisen ja alueellisen kantokyvyn
suhteen.
Tässä tilanteessa tärkein voimavaramme on osaava ja työhön sitoutunut henkilöstö. Osaamisen kehittyminen ja varmistaminen lähtee
liikkeelle peruskoulutuksesta, jossa
alueemme koulutusorganisaatiot
ovat hyvin keskeisessä roolissa. Sekä ammattilaisten koulutusmääriin
että koulutussisältöihin tuleekin
kiinnittää nyt erityistä huomiota. Ellei terveydenhuollon toimijoilla ole
riittävästi osaamispääomaa, palvelujen tuottaminen vaikeutuu. Se on jo
nyt nähtävissä useissa paikoissa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintaympäristöt ovat vahvassa
muutoksessa ja sen vuoksi pitäisikin pystyä katsomaan tulevaisuuteen
myös uusia osaajia koulutettaessa.
Laadukas peruskoulutus takaa perusvalmiudet tehdä sosiaali-ja terveydenhuollon työtä. Täydennyskoulutukset sekä mahdolliset erikoistumiskoulutukset ja jatkotut-

kinnot tulisi pystyä nykyistä paremmin integroimaan osaksi ammattilaisten urakehitystä.
Myös kouluttamisen ja osaamisen
kehittämisen vastuista ja toimijoiden rooleista olisi hyvä keskustella
ja sopia. Ei voi olla mitenkään järkevää, että osaamisen kehittäminen jää
useissa tapauksissa pelkästään työntekijöiden omalle vastuulle.
Usein sanotaan, että tärkeintä ei
ole lopputulos vaan se matka, joka
yhdessä kuljetaan. Osaajien kouluttamisessa ja osaamisen jatkuvassa
kehittämisessä palvelujärjestelmällä ja koulutusorganisaatioilla on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia ja yhteistä opittavaa. Vaikka teemme yhteistyötä, katsomme
edelleen toimintojamme liikaa vain
omista lähtökohdistamme. Väitän,
ettemme kaikilta osin edes tunne
toistemme toimintaa riittävällä tavalla.
Loistavia avauksia ovat olleet yhteiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöt kuten OuluHealth. Sellaisia tarvitsemme lisää
ja vielä nykyistäkin vahvemmin. Opetus- ja koulutuspuolelle tarvitaan
uusia avauksia. Yhdessä meillä on
mahdollisuus rakentaa uudenlaista
osaamista tulevaisuuden tarpeisiin!

PIRJO LUKKARILA

FT, TtM,
Hallintoylihoitaja, PPSHP
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MSD-sopimuksen
allekirjoittivat
IlkkaLuoma (vas.),
Kirsti Ylitalo-Katajisto,
Anne Remes ja Patricia
Drake MSD:ltä. Yhteyshenkilönä yhteistyössä
toimii kehitysjohtaja
Pasi Parkkila.

Tutkimus ja
kehitys vahvistuvat
TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVA TIINA MÄKI

Sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto, Oulun kaupunki sekä
lääkeyhtiöt Roche ja MSD haluavat syventää innovaatiotoiminnan, kliinisen tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyötä.

R

ochen ja MSD:n kanssa tehdyt sopimukset tukevat laaja-alaisesti yliopistollisen
sairaalan ja uuden sairaalan tutkimus- ja kehittämistyötä. Yhteistyöllä vahvistetaan OuluHealthin
digitaalista terveysalan osaamiskeskittymää. Kumppanuuksien
konkreettiset muodot näkyvät pitkällä aikavälillä parempana terveytenä tai hoitona potilaille.
Rochen puitesopimus sinetöitiin allekirjoituksin toukokuussa
ja MSD:n syyskuussa. Yhteistyösopimusten mukaiset ohjausryhmät
on nimetty. Yhteistyön käytännön
muotoja kartoitetaan erillisissä
työryhmissä.
Pohjanpiiri kysyi kumppaneilta,
millaisia odotuksia yhteistyölle on.

Onkologian, neurologian sekä
harvinaissairauksien osaamista
Rochella uskotaan voimavarojemme ja tietotaitomme yhdistämiseen.
Oulun alueella on vahvaa osaamista,
jota haluamme tukea globaalilla kokemuksellamme tuotekehityksestä
ja biologisesta lääkekehityksestä.
Yhteistyö luo osapuolille lisäarvoa muun muassa yksilöllisen terveydenhuollon, terveysteknologisten innovaatioiden sekä vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon
saralla. Haluamme lisätä tutkimusja koulutusyhteistyötä eri toimijoiden kanssa Oulun alueella.
Tehty neljän osapuolen sopimus
on erinomainen lähtökohta monialaiselle yhteistyölle. Puitesopimus vahvistaa varmasti myös OuluHealth-ekosysteemin monitoimijamallia ja yhteiskehittämistä yritysten kanssa.

Sopimuksessa on nostettu esiin
muun muassa onkologia, neurologia sekä harvinaissairaudet. Nämä
ovat Rochen vahvoja osaamisalueita, ja tavoitteenamme on laajentaa
tutkimus- ja koulutusyhteistyötä
sekä potilaille tarjottavia tukipalveluita.
Haluamme olla mukana vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon kehittämisessä. Koska Oulussa
on vahvaa ja ainutlaatuista digiosaamista, digitaalisten ratkaisujen etsiminen sekä potilaiden että terveydenhuoltoalan ammattilaisten käyttöön OuluHealthin kanssa on myös
yksi tärkeä tavoite. Uskomme, että
voimme tuoda näiden yhteistyöhankkeiden kautta potilaiden ulottuville tulevaisuuden ratkaisuja.

Anne Raami
Roche, Healthcare
District Leader
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Oulun vahvuudet
hyödyksi

Kokonaisvaltaisia hoitopolkuja
Yhteistyömme rakentuu MSD-lääkeyhtiön ja Oulun alueen terveydenhuollon ammattilaisten perustalle. Odotamme, että tämä asetelma tuo mielenkiintoisia mahdollisuuksia potilaita hyödyttävien uusien ratkaisujen synnyttämiseksi.
Yhteistyöalueiksi on valittu tutkimus, eHealth ja innovaatiot sekä
viestintä. MSD on innovatiivinen
lääkeyritys, jolle tutkimus ja uudet
lääkeinnovaatiot ovat toiminnan
perusta. Haluamme olla mukana
kehittämässä tutkimustoimintaa
Oulun alueella.
Oulun alueen vahva digitaalisen
terveydenhuollon osaaminen mah-

dollistaa laajan terveysdatan hyödyntämisen ja esimerkiksi potilaan
kokonaisvaltaisten hoitopolkujen
kehittämisen. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö luo tälle erityisen mielenkiintoisen mahdollisuuden. Viestintä yhtenä painopistealueena tekee yhteistyöstä läpinäkyvää.
Puitesopimus on keino vahvistaa
ja lisätä olemassa olevaa yhteistyötä. Uudet askelmerkit ja niissä tarvittavat työryhmät määrittelemme
syksyn aikana.

Anna-Mari Laitio
MSD, strateginen
asiakkuuspäällikkö

Pitkäkestoista kumppanuutta
Sairaanhoitopiirin näkökulmasta
odotamme yhteistyökumppanuudeltamme uudenlaista yhteistyötä
ja kokonaan uusia avauksia. Toivomme pitkäkestoista kumppanuutta tutkimuksen, koulutusen ja
innovaatiotoiminnan saralla. Odotamme myös, että yhteistyö lisää
OYS:n vetovoimaisuutta terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden,
opiskelijoiden ja myös potilaiden
näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä,
että yhteistyön rakentamisessa viestinnällä on ratkaiseva rooli.
Yhteistyötämme ei ole rajattu mihinkään tiettyyn erikoisalaan eikä

esimerkiksi lääkehoitoon. Tällä hetkellä terveydenhuollon kehittämistoiminnan ytimessä on digitalisaatio, ja tätä kehitystyötä mekin haluamme tehdä kumppanuuksissamme.
Odotamme, että digitalisaatio parantaa hoidon laatua ja saatavuutta,
lisää tuottavuutta ja antaa potilaille
entistä paremmat mahdollisuudet
osallistua hoitonsa suunniteluun ja
toteutukseen. Lääkehoidon turvallisuuden parantaminen on OYS:ssa
erityisesti kehittämisen kohteena.

Tämäntyyppinen yhteistyö on meillle uutta ja odotukset ovat korkealla. On mielenkiintoista nähdä,
mitä yhteistyöyrityksillä on tarjota
akateemiseen yhteisöön perinteisten lääketutkimusten lisäksi. Uskon, että yhteistyö tiivistää myös yliopiston, sairaanhoitopiirin ja Oulun
kaupungin yhteistä tieteellistä työtä.
Tavoitteena ovat etenkin Oulun
vahvuudet eli digitalisaation kehittäminen ja sen parempi hyödyntäminen terveydenhuollossa ja sairauksien tutkimuksessa. Lisäksi
kummallakin yrityksellä on omat
kiinnostuksen kohteet sairausryhmissä. Näitä ovat muun muassa
harvinaiset neurologiset sairaudet,
syöpäsairaudet sekä immunologia.

Anne Remes
dekaani, lääketieteellinen
tiedekunta, Oulun yliopisto

Kansansairauksien
ehkäisyä ja hyvää
hoitoa
Yhteistyö tukee tutkimukseen perustuvaa koulutus- ja innovaatiotoimintaa, jossa keskiössä on asiakkaalle ja potilaalle rakentuvat
älykkäät terveyden ja hyvinvoinnin
kotoa kotiin -palvelut osana OuluHealthin kokonaisuutta.
Oulun kaupungin osalta Oulun
Omahoitoon integroituvat ja esimerkiksi keskeisiin kansansairauksiin tai niiden ennaltaehkäisyyn
liittyvät kehittämiskokonaisuudet
tukevat kumppanuuksille asetettuja tavoitteita. Myös henkilöstön
koulutus on tärkeää.
Työryhmien vastuuhenkilöt valmistelevat parhaillaan yhteistyön
tarkempia sisältöjä. Ohjausryhmissä linjaamme kehittämisen jatkoaskeleet. Vuoropuhelu on ollut innostavaa ja näen jo nyt, että yhteistyöstämme hyötyvät kaikki toimijat.

Juha Korpelainen

Kirsti Ylitalo-Katajisto

johtajaylilääkäri, PPSHP

hyvinvointijohtaja,
Oulun kaupunki
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Parempi
osaaminen,
parempi hoito
Tiivis yhteistyö tutkimuksessa ja kehitystyössä
vie eteenpäin potilaan hoitoa. Käynnissä on
useita käytännössäkin vaikuttavia hankkeita.

P

otilaan hoidon laadun ja sosiaali- ja terveysalan johtamisen kehittämiseksi tehdään
tiivistä tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välillä.
Yhteistyön tavoitteena on kehittää
näyttöön perustuvasti yhtenäisiä
hoitotyön, sen johtamisen ja osaamisen käytänteitä sekä arvioida niihin liittyviä prosesseja ja vaikutuksia.
Tutkimusyhteistyö jakautuu osahankkeisiin, joita ovat terveyttä edistävä ja vaikuttava ohjaus, terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen
ja osaamisen johtaminen, rakenteet
ja prosessit uudistuvassa sosiaalija terveysalan johtamisessa, palvelujärjestelmätutkimus sekä työhyvinvointi.

Ohjausta elintapoihin

Terveyttä edistävä ja vaikuttava ohjaus -osahankkeessa arvioidaan,
miten erilaiset potilasohjausinterventiot vaikuttavat potilaiden hoitoon, terveellisiin elintapoihin sitoutumiseen ja kliinisiin muuttujiin. Kohderyhmänä ovat potilaat
(paljon palveluita käyttävät, pitkäaikaissairaat, kirurgiset potilaat,
lapset ja nuoret) ja omaiset. Vaikuttavalla ohjauksella voidaan edistää potilaiden ja heidän omaistensa terveyttä sekä vähentää tervey-

24 | Pohjanpiiri 5/2019

denhuollon kustannuksia, joita
syntyy esimerkiksi uusintakäynneistä, lääkkeiden käytöstä ja sairaspoissaoloista.

Huomio osaamiseen

Terveydenhuollon ammattilaisten
osaaminen -osatutkimuksessa arvioidaan koulutusinterventioiden
vaikuttavuutta. Terveydenhuollon
ammattilaisten osaamista tutkimalla parannetaan kehittämistä, osaamisen johtamista sekä potilaiden hoidon laatua. Kohderyhmänä ovat hoitohenkilökunta, terapeutit, lääkärit,
opiskelijaohjaajat ja hoitotyön opiskelijat.
Tutkimushankkeessa on muun
muassa systemaattisesti ja näyttöön
perustuvasti kehitetty hoitotyön
opiskelijoiden harjoittelun ohjausta
ja ohjaajakoulutusta sekä arvioitu
sen vaikutuksia terveydenhuollon
ammattilaisten osaamiseen. Koulutus on toteutettu vuosittain erityisvastuualueen terveydenhuollon ammattilaisille yhteistyössä PPSHP:n
koulutuspalveluiden ja opetuskoordinaattoreiden kanssa. Tutkimus
on lisännyt eri toimijoiden välistä
tiedonkulkua ja yhteistyötä ervalla.

Liikkeelle työelämästä

Kliinisen hoitotyön tutkimuksen
avulla kehitetään potilaiden hoidon
laatua ja henkilökunnan osaamista.
Tutkimustoiminta pohjautuu työelämälähtöisiin kehittämistarpei-

siin ja -hankkeisiin kuten esimerkiksi kivun arviointi ja hoito, potilas- ja perhekeskeisyys sekä ja sairaalaympäristön tutkiminen. Henkilöstön osallistumista tutkimukseen tuetaan huolehtimalla resursseista ja tutkimuksellisten valmiuksien kehittämisestä ja ylläpitämisestä.

Tutkimus tuottaa
uusia interventioita
hoidon laadun
kehittämiseen.
Terveyshallintotieteen tutkimus
kohdentuu kehittämistyöhön, muutosprosesseihin ja projekteihin sosiaali- ja terveysalalla etenkin organisaatio- ja työyksikkötasolla. Tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja johtamisesta tieteelliseen keskusteluun ja työelämän tarpeisiin. Yhteisiä tutkimuskohteita
ovat esimerkiksi työnjakoon ja potilasturvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Useita tutkimusmenetelmiä

Hoitotieteellisen ja terveyshallintotieteellisen tutkimuksen vahvuus
on metodologinen monimuotoisuus. Tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä ja -asetelmia, ku-

ten RCT, kvasikokeellinen, survey,
rekisteritutkimus ja haastattelututkimus. Tutkimustuloksia voidaan
soveltaa laajasti eri substanssialueilla hoidon laadun kehittämisessä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja ERVA-alueella sekä myös
kansallisella tasolla. Tutkimus tuottaa uusia interventioita hoidon laadun kehittämiseen erityisesti potilaiden ohjauksessa.
Tutkimusnäytön avulla potilaiden
ohjausmenetelmiä ja -käytäntöjä
on muutettu, potilaiden omahoitoon
sitoutuminen ja tyytyväisyys hoitoon ovat lisääntyneet, työnjakoa
on kehitetty ja myös terveydenhuollon kustannuksiin on voitu vaikuttaa.
Lisäksi tutkimushankkeen tuloksia
voidaan hyödyntää terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen johtamisessa ja systemaattisessa kehittämisessä.
Kirjoittajat professori ja ylihoitaja
(sv) Helvi Kyngäs, hallintoylihoitaja
Pirjo Lukkarila, sairaalaylihoitaja
Merja Meriläinen ja professori
Maria Kääriäinen

Hoitotyön
tutkimusneuvosto
Perustettu vuonna 2011
Edistää hoitotyön tutkimusta ja kehittämistyötä,
yhtenäistää prosesseja ja järjestää koulutusta
Tuo näyttöön perustuvia hyviä käytänteitä
potilaiden hoitoon
Mukana jäseniä kaikilta PPSHP:n tulosalueilta, Oulun
yliopiston terveystieteiden laitokselta, Oulun ammattikorkeakoulusta, NordLabista ja Oulun kaupungilta
Neuvostoa johtaa ohjausryhmä, joka hyväksyy toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma perustuu PPSHP:n
hoito- ja terveyshallintotieteen tutkimusohjelmaan sekä
hoitotyön painopistealueisiin
Puheenjohtajana toimii PPSHP:n tutkimusylihoitaja

UUSI
OPTOMETRIAN
YAMK-TUTKINTO
Master of Health Care, Clinical Optometry
Hakuaika 8.–22.1.2020
Lue lisätietoa koulutuksesta:
oamk.fi/clinicaloptometry
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Tutkimustieto
siirtyy käytäntöön
Sairaalassa läpi viety koulutussarja antaa tuntumaa,
miten tutkimusta hyödynnetään hoidossa.

J

o 38 PPSHP:n työntekijää on
osallistunut koulutussarjaan,
joka kehittää työntekijän valmiuksia hyödyntää näyttöä potilaan hoidossa ja toimia tutkimusryhmän jäsenenä. Marraskuussa
alkaa seuraava, noin puoli vuotta
kestävä koulutus.
Koulutussarjassa on tähän mennessä tutkittu esimerkiksi sektiopotilaiden lääkkeettömän kivunhoidon kehittämistä, päivystyspotilaan CT-tutkimuksien sujuvoittamista sekä pitkäaikaisen kivun vaikutusta lapsen tai nuoren toimintakykyyn.
Koulutussarja on PPSHP:n strategiaa tukeva hanke, jolla kehitetään henkilöstön osaamista ja näyt
töön perustuvan toiminnan valmiuksia, kertoo sairaalaylihoitaja

toja
Palkin

Merja Meriläinen.
Lähi- ja verkko-opetusta sisältävä
koulutussarja perehdyttää esimerkiksi luotettavan tiedon hakuun,
tutkimusmenetelmiin, näytön kriittiseen arviointiin sekä tutkimuksen
eettisiin kysymyksiin.

Aihe omasta työyksiköstä

Kokemukset koulutuksesta ovat
Meriläisen mukaan hyviä, ja sen aikana tehtyjä kehittämistöitä on sovellettu potilaiden hoitoon. Koulutusta on kehitetty palautteen perusteella ja sen vaikuttavuudesta tehdään tutkimus.
”Osa osallistujista on innostunut
jatkamaan opintoja yliopistossa”,
Meriläinen kertoo.
Koulutussarjaan voivat osallistua kaikki PPSHP:n työntekijät, jot-

ka kaipaavat koulutusta kehittämisja tutkimushankkeisiin. Osallistuja
valitsee esimiehensä kanssa aiheen,
joka liittyy omaan työyksikköön ja
sen toimintaan. Jakson aikana hän
hakee aiheestaan tietoa ja arvioi tiedon laatua, laatii tutkimussuunnitelman ja toteuttaa työn sekä raportoi
hankkeesta.
Osallistujat tekevät työstään joko
posterin, raportin tai suullisen esityksen yhteiseen loppuseminaariin,
jolloin työt esitellään.
Hoitotyön tutkimusneuvoston
suunnitteleman koulutuksen toteuttavat Oulun yliopiston hoitotieteen
opiskelijat, hoitotyön tutkimusneuvoston jäsenet, PPSHP:n kliinisen
hoitotyön asiantuntijat sekä koulutuspalvelut ja verkkokoulutusalusta
Medieco.

Gong-Hong Wein
tutkimusryhmälle palkinto

Minervasäätiön Medix-palkinto
biolääketieteen perustutkimuksessa on tänä vuonna myönnetty Oulun yliopiston syöpämolekyylilääketieteen professori Gong-Hong
Wein tutkimusryhmälle aggressiivisen eturauhassyövän geneettisen
syntymekanismin selvittämisestä.
Wei tekee tutkimusta biokemian
ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa ja hän on Biocenter Oulu fokusinstituutin tutkimusprojektin
johtaja. Wei ryhmineen on saanut
palkinnon jo kerran aiemminkin,
vuonna 2015.
Nyt palkitussa tutkimuksessa on
selvitetty syntymekanismi aggressiivisen eturauhassyövän leviämiselle ja löydetty leviämiseen vaikuttavia uusia geenejä. Tutkimus avaa
mahdollisuuksia aggressiivisen etu26 | Pohjanpiiri 5/2019

rauhassyövän riskin arviointiin ja
kliinisiin hoitoihin.
Eri ihmisillä on pieniä vaihteluita
geneettisessä perimässään. Aikaisemmissa tutkimuksissa on onnistuttu löytämään geenimuutos, joka
altistaa eturauhassyövän aggressiiviselle leviämiselle. Jos miehellä on
tämä geenimuutos, hänellä on suuri
alttius sairastua aggressiiviseen eturauhassyöpään.
”Aiemmin on siis löydetty yhteys,
mutta ei mekanismia sille, miksi ja
miten juuri tämä geenimuutos vaikuttaa eturauhassyöpään. Me olemme nyt selvittäneet tämän mekanismin tutkimuksissamme käyttämällä monipuolisia geneettisiä, solu- ja
molekyylibiologisia sekä bioinformatiikan menetelmiä analysoimalla
suuren määrän eturauhassyöpäpo-

tilaiden näytteitä”, Wei kertoo.
Tutkimustuloksia ei vielä pystytä
hyödyntämään potilastyössä, mutta
Wei arvioi, että se tulee olemaan mahdollista lähivuosina.
”Kaikkia eturauhassyövän diagnoosin saaneita ei ole tarpeen hoitaa samalla tavalla, koska vain osalla
tauti on henkeä uhkaava. Tieteellisen tutkimuksen pohjalta voidaan
tulevaisuudessa ennustaa luotettavasti, kenellä eturauhassyöpä on
vakava ja ketkä selviävät vähemmällä hoidolla tai pelkällä seurannalla.”
”Löydetyt uudet syöpägeenit sekä
mekanismit avaavat myös mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin potilaskohtaisiin eturauhassyövän hoitostrategioihin”, Wei sanoo.

K

Ulla Puistola
on vuoden
syöpälääkäri
Syöpäsäätiö valitsi professori, ylilääkäri Ulla Puistolan
vuoden syöpälääkäriksi. Puistola palkittiin erityisen myötätuntoisesta, rohkeasta ja kokonaisvaltaisesta tavasta hoitaa ja
kohdata syöpäpotilaitaan.
Ulla Puistola toimii gynekologisten syöpäsairauksien lääkärinä OYS:ssa. Palkintoperusteluissa häntä kuvaillaan tinkimättömäksi potilaiden oikeuksien puolestapuhujaksi. Hän
on myös potilaiden keskuudessa pidetty ja arvostettu.
Puistola on pitkän uransa aikana ylläpitänyt ja kehittänyt
syövän hoidon korkeaa tasoa
ja huolehtinut hoidon alueellisen tasa-arvon toteutumisesta Pohjois-Suomessa. Hän
on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuonut
esiin terveydenhuoltojärjestelmän epäkohtia. Hän tekee
aktiivisesti yhteistyötä myös
potilasjärjestöjen kanssa.

Verkosto synnyttää
innovaatiot

ollega kysyi yhtenä päivänä, mitä tekisit, jos sinulla
olisi kaikki valta ja mahdollisuudet muuttaa jotain työssäsi.
Vastasin hänelle, että olen pääasiassa tyytyväinen työhöni ja työympäristööni, mutta jos saisin jonkun
taikasauvan käsiini, madaltaisin
sillä reilusti organisaatioiden rajaaitoja ja lisäisin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä alueellamme. Uskon nimittäin vahvasti
parvi- ja joukkoälyyn. Eräs laaja eurooppalainen tutkimus osoitti, että
innovaatioita syntyy hurjat 96 prosenttia yhteistoiminnassa ja asiakasrajapinnassa – ja vain 4 prosenttia huipputieteestä!
Vaikuttavaa tki-toimintaa tehdään
harvoin yksin tutkijakammiossa,
vaan se on enenevässä määrin ihmisten yhteistoimintaa. Yhteistoiminnassa on mukana usein asiakkaita, käyttäjiä, kehittäjiä, tutkijoita, mahdollistajia ja hyödyntäjiä.
Oulussa uskotaan vahvasti OuluHealth-yhteistyöhön ja ymmärrän
kyllä miksi. Tässä innovaatioekosysteemissä alueen tki-toimijoilla
on omat vahvat roolinsa. Oulun
ammattikorkeakoulun rooli pohjautuu myös amk-lakiin: ”harjoittaa
ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa
tki-toimintaa”.
Meillä on Oamkin sosiaali- ja terveysalan tki-toiminnassa huippuosaajia: dosentteja, akateemisen
jatkokoulutuksen käyneitä yliopettajia, post doc-tutkijoita, väitöskirjaa tekeviä opettajia sekä kansain välisessä huippuyliopistossa
toiminut professori. Myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet opettajamme ja muu henkilöstö tekevät arvokasta tki-toimin-

öNäkm
kul a

taa esimerkiksi hankkeissa. Oamkin
Master-koulutuksessakin (ylempi
AMK) opiskellaan opiskelijatiimeissä monialaisten opettajien ohjaamina. Tutkinto-ohjelmista on syntynyt
jo useampi merkittävä ja mediaakin
kiinnostanut monialaisen opiskelijatiimin tekemä opinnäytetyö.
Oamkin henkilöstö tekee yhteistyötä todella monen tahon kanssa.
Itse olen jäsenenä muun muassa
PPSHP:n hoitotyön tutkimusneuvostossa, jossa yhteistyön voima
on käsin kosketeltavissa. Olemme
vuosien saatossa määritelleet yhteisiä tki-toiminnan teemoja, toteuttaneet tki-koulutuksia, jakaneet
osaamista keskenämme ja nyt valmistelemme yhteistä hoitotyön
osaamisen kehittämiseen liittyvää
tki-hanketta. Myös Oulun yliopiston kanssa yhteistyö on syventynyt monella saralla. Yhteisiä tkihankkkeita ja koulutustarjontaa
suunnitellaan ja toteutetaan joka
tasolla, niin kandi-, amk-, maisteri-,
master- (ylempi amk) kuin tohtorikoulutuksenkin osalta.
Mutta, ihan vielä ei olla ”Piilaakson
tasolla”. Toivoisin entistäkin ennakkoluulottomampaa yhteistoimintaa. Jotta yhteinen ”rakennustyömaa” syntyy, vaatii se verkostoitumista, yhteisöllisyyttä, vuorovaikutteisuutta, avoimuutta, uskallusta kokeilla, ihmetellä ja tehdä virheitäkin.

KIRSI KOIVUNEN

TtT Yliopettaja (tki),
tutkintovastaava (ylempi amk)
Tiimipäällikkö (Yamk-tutkinnot)
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LabraBotti
ohjaa asiakkaita
NordLabissa on kokeilussa robotti, joka tukee
asiakkaita laboratorioasiointia koskevissa kysymyksissä.

A

siakkaat ovat löytäneet au- me laboratorioasiointia”, Sirpa töstä saadaan. Robotin ”älykkyytomaattisen pikaviestipal- Kuopus perustelee.
den” taustalla on kartoitus, jossa
velun hyvin, vaikka kokeilu
Pikaviestipalvelu koettiin tarpeel- -NordLabin näytteenottajat ja pualkoi vasta loppukesästä. LabraBo- liseksi myös sen takia, että näytteen- helinajanvarauksessa työskentetiksi nimetty robotti vastaa Nord- ottoon tulee yhä kohtalaisen pal- levät kertoivat potilaiden tekemistä
Labin nettisivuilla laboratorioas- jon potilaita, jotka eivät ole valmis- kysymyksistä.
Sirpa Kuopuksen mukaan Labraiointiin liittyviin yleisiin kysymyk- tautuneet oikein laboratoriotutkisiin.
mukseen.
Botti voi antaa mahdollisuuksia laaYlihoitaja Sirpa Kuopus NordPalvelusta ei saa omia tutkimus- jentaa palvelua koskemaan ajanvaLabista kertoo yllättyneensä kä- tuloksia eikä se keskustele potilas- rausta tai sen rinnalle voisi ottaa
vijämääristä. Pikaviestipalvelua ei tietojärjestelmän kanssa, mutta vas- mukaan livechat-palvelun, jossa terole markkinoitu vielä muutoin, taa lyhyisiin kysymyksiin.
veydenhuollon ammattihenkilö vastaa kysymyksiin.
kuin että näytteenottajia on pyy”Meille tulee esimerkiksi kotisaidetty kertomaan uudesta nettia- Avaa uusia mahdollisuuksia
sioinnin mahdollisuudesta asiak- Arviointiryhmä opettaa LabraBot- raanhoidosta aika paljon kysymykkaille.
tia viikoittain eli sille annetaan uu- siä, joten jatkossa meillä voisi olla
LabraBotti osaa vastata yli sataan sia kysymys-vastauspareja sitä mu- toinen pikaviestipalvelu hoidon amerilaiseen kysymykseen. Ajanva- kaa, kun asiakastietoa palvelun käy- mattilaisille”, Sirpa Kuopus sanoo.
raukseen liittyviä kysymyksiä on
tullut paljon, samoin toimipisteiden aukioloaikoja koskevia tiedusteluja. LabraBotti vastaa esimerkiksi kysymyksiin, miten valmistautua laboratoriotutkimukseen,
LabraBotti Potilaille
pitääkö paastota, miten perua aika,
voiko lääkkeitä ottaa ennen tutkimusta, miten säilyttää näytteitä
kotona, ja onko lähetettä.
Järjestelmä ohjaa jossain tapauksissa hakemaan tietoa esimerkiksi
Moi! Olen LabraBotti.
Duodecimin terveyskirjaston ja
Terveyskylä.fi -palveluista.
Voit kysyä minulta labora”Palvelu otettiin käyttöön, jotta
torioasioinnista. Olen vasta
asiakas voi varmistaa saamaansa
aloittanut työssäni. Opin joka
hoitoyksikön ohjeistusta. Esimerpäivä lisää. Puhun toistaiseksi
kiksi lääkärikäynnillä saattaa tulvain suomea. Ethän anna tässä
la niin paljon asiaa sairauteen tai
henkilötietojasi, kuten nimeäsi
tutkimuksiin liittyen, että potilas
tai henkilötunnustasi.
unohtaa osan tai hän ei kykene
vastaanottamaan kaikkea tietoa
kerralla. Otimme robotin käyttöön
parantaaksemme omalta osaltam-
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Kaikki kohtaavat
Telluksessa
Käyttäjät ovat ottaneet omakseen Aapistielle
avatun Telluksen. Tutustumme paikkaan
Vuoden Opiskelijan Tuomas Majurin kanssa.

K

ontinkankaan kampukselle
on avattu Tellus, josta halutaan opiskelijoiden, henkilökunnan ja sidosryhmien avoin tapahtuma- ja kohtaamispaikka Linnanmaan Telluksen malliin.
Pyysimme neljännen vuoden
lääketieteen opiskelijaa Tuomas
Majuria näyttämään paikkaa. Hän
oli yksi puheenpitäjistä Telluksen
avajaisissa syyskuussa ja lisäksi
hän voitti ideakilpailun Telluksen
ryhmätyöhuoneiden nimistä.
Ensimmäisenä hän esittelee aulassa toimivan uuden kahvila Galenoksen ja kertoo olevansa tyytyväinen, että enää ei tarvitse lähteä toiselle puolelle kampusta kah-

vittelemaan. Aulaa vastapäätä on
esiintymislava erilaisia tapahtumia
varten.
Käyttäjät ovat ottaneet Telluksen
omakseen, uudet sohvat ja oleskelunurkkaukset täyttyvät keskustelevista tai työhön uppoutuneista
opiskelijoista.
Portaat ylös, ja toisessa kerroksessa on työpöytiä sekä avara näkymä alakerran esiintymislavalle.
”Yläkerrassa uutta ovat unisexvessat ja lainattavat läppärit. Entiset kiinteät koneet on viety pois,
ne koettiin tilaa vieviksi”, Tuomas
sanoo.
Kirjaston yhteydessä ovat varattavat ryhmätyöhuoneet, joiden

oviin on nyt teipattu Tuomaksen
ideoimat nimet kuten humerus, radius ja fibula. Kirjaston palvelutiskin edessä on varattava laajempi
tila, joka sekin sai nimensä luuston mukaan: cranium eli kallo.

Aktiivinen lääkisläinen

Oulun yliopiston alumnijuhlassa
valitaan vuosittain Vuoden Opiskelija, ja tänä vuonna valinta kohdistui Tuomas Majuriin. Perusteina ovat opiskeluaikana osoitettu
aktiivisuus, opintojen eteneminen
ja työ opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön hyväksi.
Tuomas Majuri toimii luottamustehtävissä, järjestää tapahtumia ja
opiskelee lisäksi terveystaloustiedettä Itä-Suomen yliopiston avoimessa korkeakoulussa. Oulun yliopistossa hän tekee parhaillaan väitöskirjaa Erika Jääskeläisen tutkimusryhmässä aiheenaan skitsofreniasta toipuminen.
Oulun yliopiston lääketieteen
opetusta hän pitää hyvätasoisena.

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA ANTTI SUISTOLA

Telluksesta löytyy paikkoja
luonteviin kohtaamisiin,
kertoo lääketieteen opiskelija Tuomas Majuri.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Kysymykseen siitä, miten Oulu voi
jatkossa pitää kiinni osaajistaan,
hän vastaa lääkärin työn näkökulmasta.
”Oulu voi tehdä itseään houkuttelevaksi korkeatasoisella tutkimuksella ja sillä, että lääkäri voi erikoistumisen lomassa tehdä tutkimusta. Kokonaisuus ei saa käydä liian
raskaaksi.”
Telluksessa on luontevaa keskustella kanssakäymisestä eri tahojen
kesken. Tuomas nostaa yhteisen oppimiskeskuksen eli Knopin hyväksi
esimerkiksi yhteistyöstä yliopiston
ja PPSHP:n kesken.
”Knoppi on kiva paikka, voi omatoimisesti harjoitella kaikkea potilaan hoitoon liittyvää. Olen vapaaajalla käynyt siellä harjoittelemassa
ompelemista.”

Tulossa
säännöllisiä
tapahtumia
Kontinkankaan Tellus sijaitsee Aapistiellä
Kontinkankaan kampuksella, joissa se
ulottuu kahteen kerrokseen.
Telluksessa järjestetään säännöllisiä
tapahtumia, joiden sisältöä opiskelijat
ja henkilökunta ovat toivoneet. Luvassa
on esimerkiksi opiskelutekniikkaa, yrittäjyyttä, vuorovaikutusta ja esiintymistaitoja käsitteleviä klinikoita ja työpajoja.
Osaa toiminnoista pilotoidaan Kontinkankaalla ja niitä otetaan käyttöön myös
Linnanmaan Telluksessa, sanoo Telluksen yhteisökoordinaattori Anu Rytivaara
Oulun yliopistolta.
Tapahtumat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille eli henkilökunta, yritykset
ja muut sidosryhmät sekä esimerkiksi
OAMK:n opiskelijat ovat tervetulleita
Telluksen tapahtumiin. Myös PPSHP on
tärkeä yhteistyökumppani.
”Telluksen tavoitteena on edistää eri
sidosryhmien välistä yhteistyötä kaikin
tavoin”, Rytivaara sanoo.
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Seija Riekki (vas.) ja Tiia Pohjonen
(oik.) näyttävät Eerika Mutkalle, miten
kuntoutettavaa tuetaan seisomaan.

Monen
organisaation
asia
Moniammatillista harjoittelua on lisätty curriculum
-uudistuksen myötä myös lääketieteen opiskelijoiden
opinto-ohjelmassa, kertoo kliininen opettaja Essi
Varkki. Tänä lukuvuonna kurssi järjestetään ensimmäisen kerran. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat
antavat yhdessä sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa
elintapaohjausta asiakkaille. Yhteistyössä on mukana
sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.
”Tulossa on myös pilotti palliatiivisesta hoidosta yhdessä sairaanhoidon opiskelijoiden kanssa.”
Moniammatillista koulutusta kehitetään monesta
syystä. Näin varaudutaan väestön ikääntymiseen ja
terveydenhuollon ammattilaisten vähenemiseen.
”Hoidon kehittyminen ja digitalisaatio vaativat erilaista osaamista ja myös opiskelijoiden maailma on muuttunut”, sanoo opetusylihoitaja Taina Kärsämänoja.
Koulutuksen kehitystyössä ovat mukana Oulun
yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen
ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oamk,
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto sekä Suomen diakoniaopiston Oulun kampus.
Käynnissä on Oamkin koordinoima HARKKA-hanke. Siinä kehitetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa moniammatillisia terveysalan koulutuksen opetusympäristöjä ja -menetelmiä.
Oulaskankaalla on toteutettu yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa rastipäiviä. Niissä sairaalan
toimintaa esitellään opiskelijaryhmälle, joka valmistautuu tulemaan harjoitteluun.
Kärsämänoja kertoo, että seuraavaksi uutta on odotettavissa hankkeesta, jota tehdään PPSHP:n, Oulun
yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön sekä oppilaitosten kanssa.
”Keskeistä on tiivistää koulutusorganisaatioiden
ja PPSHP:n yhteistyötä. Koulutusta suunnitellaan,
jotta koulutusohjelmat saadaan toimimaan optimaalisesti sairaalassa.”

Kaverin työ
tulee tutuksi
TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA ANTTI SUISTOLA

Jotta voi tehdä työtä yhdessä, kannattaa eri
ammattiin valmistuvien myös harjoitella
yhdessä. Moniammatillisesta harjoittelusta
on saatu hyviä kokemuksia sairaalassa.

K

untoutusosasto on OYS:n
osastoista yksi, jossa eri alojen opiskelijat harjoittelevat
yhdessä. Eerika Mutka opiskelee
toista vuotta sairaanhoitajaksi ja
Tiia Pohjonen sekä Petra Suonnansalo neljättä vuotta fysioterapeuteiksi Oamkissa.
Mutka ja Suonnansalo toimivat
moniammatillisella harjoitteluviikolla tiimissä yhdessä lähihoitajaopiskelijan kanssa. He ohjasivat kuntoutujaa aamutoimissa, avustivat
suihkussa peseytymisessä, antoivat lääkkeitä ja toteuttivat terapiaa.
”Tuntui, että sai oikeasti hoitaa
ja tehdä itse, vaikka myös hoitaja
oli katsomassa. Potilaalla oli pegletkuruokinta, saimme itse laittaa
sen päälle ja tauottaa”, Eerika Mutka sanoo.
Hänen mielestään sairaanhoitajaopiskelijalle oli opettavaista miettiä yhdessä muiden opiskelijoiden
kanssa esimerkiksi potilaan ergonomista siirtämistä.
Petra Suonnansalo kertoo, että
fysioterapeuttiopiskelijana oli kiinnostavaa tietää, miten tietty lääke
vaikuttaa ja voiko kuntoutuja liik-

kua heti lääkkeenoton jälkeen.
”Farmakologiaa meillä ei opinnoissa muuten ole. Yhteinen harjoitteluviikko oli rikastava kokemus, kun kuuli muiden opiskelijoiden näkökulman kaikkeen.”
Tiia Pohjosella kokemus moniammatillisesta harjoittelusta on peräisin lastenklinikalta. Hänen mielestään parasta antia oli keskustelu
toisen alan opiskelijoiden kanssa.
Opetuksesta vastaava PPSHP:n
ylihoitaja Taina Kärsämänoja
sanoo, että usealla rintamalla kehitetään nyt moniammatillista harjoittelua ja hyödynnetään erilaisia
ympäristöjä ja opetusmenetelmiä.

Itsetunto vahvistuu

Fysioterapeutti Seija Riekki kuntoutusosastolta sanoo, että moniammatillinen harjoittelu istuu osastolle luonnostaan, koska työ tehdään joka tapauksessa moniammatillisesti. Opiskelijoiden ohjaus on
hänelle mieluinen tehtävä.
”Kun ohjaan sairaanhoitajaopiskelijaa, teen sen laaja-alaisesti esimerkiksi ottaen huomioon terminologian. Muuten ohjaan häntä samalla

tavalla kuin fysioterapeuttiopiskelijaakin.”
Kuntoutusosastolla moniammatillinen harjoittelu on uutta, mutta
jo lyhyessä ajassa kokemukset ovat
olleet hyviä.
Opiskelijakoordinaattori Anne
Pietikäinen sanoo, että opiskelijoiden ammatillisen itseluottamuksen kasvun näkee selvästi jo yhden
viikon aikana. Opiskelijat sisäistävät paremmin, että potilas on yhteinen ja kukin hoitaa potilasta omasta ammattiosaamisestaan käsin.
”Jokaisen viikon jälkeen olemme
saaneet entistä parempaa palautetta opiskelijoilta. Tämä on toimintaa,
jossa todella opitaan ja kaikilla on
siitä myönteinen kokemus. Myös
kuntoutujat saavat runsaasti terapiaa.”
Anne Pietikäinen toimii myös
kuntoutusosaston fysioterapeuttina. Hän suunnittelee moniammatilliset harjoittelujaksot opetuskoordinaattori Tanja Tähtisen kanssa.
Jatkossa yhteistyötä Oamkin kanssa halutaan lisätä, Pietikäinen kertoo.”Jaamme opettajien kanssa näkemyksen, että moniammatillinen
harjoitteluviikko tukee oppimista.”
Taina Kärsämänoja muistuttaa,
että moniammatillinen harjoittelu
tarvitsee suunnittelua ja osaavia
ohjaajia.
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TEKSTI HANNELE LAMUSUO
KUVITUS HANNA PIEKKOLA

Paremman
hoitokokemuksen
puolesta
Tekonivelpotilaille on kehitetty
yliopistollisten sairaaloiden,
yliopistojen ja yritysten yhteistyönä
mobiilisovellus, jonka soveltuvuutta
arjen apuvälineeksi testataan parhaillaan.

O

YS:n Icory-mobiilisovel- velpotilaan päivitetyt ohjeet, muisluksen eli uuden, digitaa- tutukset, askelmittaukset ja seulisen leikkaushoitopolun ranta, muistutusviesti, sairaalaan
tavoitteena on varmistaa parempi tulo-opastus, kuntoutuskuvia ja
hoitokokemus tekonivelpotilaille. -videoita. Kaikki ohjeet ovat luettaSovelluksen tuotekehityksessä vissa, kuunneltavissa ja katsottatärkeäksi on koettu myös yhtenäi- vissa. ”Sovelluksen käytettävyys on
nen kommunikaatio potilaiden, erittäin hyvä”, Miia Jansson sanoo.
omaisten ja hoitohenkilökunnan
välillä. Ratkaisun odotetaan paran- Vuorovaikutuksen kanava
tavan esimerkiksi potilaiden kipu- Tutkimushankkeessa projektipäältiedon keräämistä ja mittaamista. likkönä toimii apulaisylilääkäri,
”Icory on älykäs, asiakaslähtöi- ortopedi Ari-Pekka Puhto OYS:sta.
nen ja personoitu mobiilihoitopol- Hän sanoo, että sovellus tekee hoiku lonkan ja polven tekonivelpo- toketjun selkeämmäksi potilaalle.
tilaille”, kertoo tutkijatohtori Miia
Jansson Oulun yliopiston lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan
ja tekniikan tutkimusyksiköstä.
Vaikuttavuustutkimus alkoi syyskuun alussa. Tavoitteena on rekrytoida mukaan 66 potilasta. Tutkimushoitajana työskentelevä Riitta
Laitala OYS:n osasto 10:ltä rekrytoi potilaat, tekee alkumittaukset
”Icoryn avulla voimme parantaa
ja opastaa sovelluksen käytössä.
potilaan ja sairaalan henkilökun”Potilailla on mahdollisuus chat- nan välistä vuorovaikutusta ja läpalveluun minun kanssani. He voi- pinäkyvyyttä. Järjestelmän kautta
vat myös varata virtuaalivastaan- voidaan tehdä myös esi- ja lääkekyoton sovelluksen kautta”, Riitta selyjä ja kerätä asiakaspalautetta.”
Laitala toteaa.
Puhto ja Laitala kertovat, että
Sovelluksesta löytyvät tekoni- asiakaspalautetta on järjestelmän

Sovellus
parantaa potilaan
ja henkilökunnan
vuorovaikutusta.
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kautta mahdollista kohdentaa mihin tahansa hoidon vaiheeseen. Tavallisesti palaute kerätään koko
hoitoketjun kokonaisuudesta.
”Sovellus tuo lisää laatua ja potilasturvallisuutta. Me voimme valmistella potilaita aiempaa paremmin leikkaukseen ja vähentää viime hetken peruutuksia. Tavoitteena on tehostaa potilaan toipumista
ja kuntoutusta ja motivoida potilas kuntoutumaan leikkauksen jälkeen”, hoidon asiantuntijat toteavat.
Vaikuttavuustutkimus kestää ensi kevääseen. Tutkimuksen osallistujat käyttävät sovellusta siitä hetkestä, kun hoidonvaraus tehdään
ja sen käyttö päättyy kontrollikäyntiin.

Hoitopolku mallinnettiin

Kansallisesti merkittävässä tutkimushankkeessa ovat mukana OYS,
Oulun yliopiston lääketieteellinen
tiedekunta ja kauppakorkeakoulu,

VTT, Tampereen yliopisto, HUS ja
yhdeksän terveysteknologian yritystä. Helsingin yliopistollisessa
sairaalassa kokeiltavana on pelillinen sovellus päiväkirurgisille lapsipotilaille.
Yhteiskehittämisessä lähdettiin
liikkeelle olemassa olevan digitaalisen hoitopolun kautta ja kartoitettiin OYS:n tekonivelpotilaan hoitopolulla olevia tarpeita. Sen jälkeen
polku mallinnettiin.
”Haastattelimme 20 ammattilaista tekonivelpotilaan hoitopolun
varrelta: kirurgeja, anestesiologeja,
sairaanhoitajia, fysioterapeutteja
ja hoidonvaraajia. Samaan aikaan
teimme kyselyn 20 potilaalle, jotka
odottivat leikkaukseen pääsyä, olivat operaatiosta vuodeosastolla toipumassa tai käymässä kontrollissa”,
Miia Jansson taustoittaa.
Kun yliopistojen taustatutkimus
valmistui, sairaalan henkilöstö
kommentoi sitä. Tämän jälkeen
analysoidut tulokset annettiin yri-

tyksille, jotka kehittivät yhdessä
Icory-ratkaisun potilastyössä testattavaksi.

Hyötyjä sairaalalle

Icory tähtää ennen kaikkea parempaan hoitokokemukseen, mutta
vaikuttavuusarviointi tuonee myös
hyötyjä sairaalalle.
”Sovelluksen käyttöönotto voi
muuttaa toimintakäytäntöjä, esimerkiksi vähentää puhelin- ja
paperikyselyjä, jos se jossain vaiheessa voidaan integroida potilastietojärjestelmään”, Puhto uskoo.
Miia Jansson ennakoi myös, että kirjaamisten määrä vähenee ja
isompia potilasmääriä voidaan ohjata yhdellä kertaa. Potilaan etämonitorointikin on ehkä mahdollista
liittää sovellukseen.
”Fysioterapian näkökulmasta mobiilissa tapahtuva ohjeistus toimii
tutkimustiedon valossa yhtä hyvin
kuin kasvokkain tapahtuva ohjeistuskin”, Jansson kertoo.

Uusi vientituote?
Suomalainen terveysteknologia ja innovaatiotoiminta ovat maailman huippua. Terveysalan osaajien ja yritysten
välistä yhteistyötä tullaan ihmettelemään kaukaakin.
Business Finland toimii rahoittajana
Icory-tutkimushankkeessa. Business
Finland etsii yrityksistä korkeatasoista osaamista, joka voisi olla kehitettävissä myös kansainvälisesti merkittäväksi vientituotteeksi.
Icoryyn kansainvälisyyttä ulottuvuutta tuo yhteistyö Singaporen kansallisen
yliopiston kanssa. Singaporessa sovellusta aletaan testata piakkoin. Lisäksi
Australian Melbournen kanssa yhteistyön syventämisestä neuvotellaan parhaillaan.
Miia Jansson kertoo, että yhteistyökumppaneilla on kiinnostusta saada lisäoppia myös oululaisesta innovaatiotoiminnasta: Kansainväliset tutkijat
ovat innokkaasti ottamassa Oulun tutustumiskohteekseen Icory-hankkeen
osalta.
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Muuttuva työelämä

aljon on tapahtunut vajaan kanssa. Taustalla on tavallisesti ha10 vuotta kestäneen työura- lu uudistaa ja tehostaa toimintaa.
ni aikana työpaikallamme Helpottavaa on ollut, että yleensä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi- neuvottelut eivät ole johtaneet irtitopiirissä. Esimerkiksi työni väli- sanomisiin. Neuvottelutahti on kuinehuoltokeskuksessa on kokenut tenkin näin henkilöstön edustajan
ison muutoksen muun muassa au- näkökulmasta välillä hyvin kiireitomaation ja välineiden jäljitettä- nen.
vyyden myötä. Näitä en osannut
Tulevaisuutta on joskus vaikea
edes kuvitella aloittaessani väline- ennustaa, ja kehittäminen on kuihuoltajana. Muutokset aiheuttivat tenkin jostain aloitettava. Yhteissekä positiivisia että negatiivisia työssä työnantajan ja muiden järtuntemuksia työntekijöissä. Uskoi- jestöjen edustajien kanssa teemme
sin, että nykyään hyvin harva halu- parhaamme, jotta muutokset olisiaisi enää palata entiseen toiminta- vat inhimillisiä. Aina ne eivät kuitenkaan miellytä kaikkia ja sen
tapaan.
Omalta osaltani koin ison muu- myötä työssä jaksaminen voi olla
toksen työtehtävissäni vuoden koetuksella. Yhteistyöllä työntekialusta aloittaessani Jytyn pääluot- jöiden kanssa muutokset saadaan
tamusmiehenä. Pehmeäksi tätä läpi hyvässä hengessä. Työntekijät
siirtymistä ei voi sanoa. Heti tämän ovat oman työnsä asiantuntijoita ja
vuoden alusta sopijajärjestöt neu- sitä tietoa kannattaa hyödyntää.
vottelivat järjestelyeristä työnantajan edustajien kanssa ja kaikkiaan Vielä ennen tämän vuoden loppua
prosessi kesti lähes vuoden. Uute- otetaan käyttöön sähköinen työpöyna pääluottamusmiehenä tiedon tä Hertta. Käyttöönoton myötä siirmäärä on kasvanut todella paljon rymme HR-asioissa sähköiseen järja oppiminen tähän tehtävään ei jestelmään ja muun muassa aikaitaida loppua koskaan. Kokemuk- semmin paperilla anottavat poissasen myötä tehtävät varmasti jon- olot anotaan jatkossa sähköisesti.
kin verran helpottuvat. Kouluttau- Käyttöönotto vaikuttaa jokaiseen
tuminen tulee tässäkin tehtävässä sairaanhoitopiirimme työntekijään.
tarpeelliseksi. Työkavereiden tuki Samanaikaisesti tämän muutoksen
on myös ollut korvaamaton.
ohella odotamme uuden työympäristön valmistumista. Uusi sairaala
Työelämän muutokset vaativat muuttaa työelämäämme tulevaisuukaikilta uuden oppimista ja hyväk- dessa.
symistä, asioita ei tehdä enää niin
Muutoksista ja pimenevistä ilkuin on ennen tehty. Käyttöön voi loista huolimatta toivotan kaikille
tulla uusia työvälineitä sekä tehtä- aurinkoa päiviin ja mukavaa sykvänkuviin vaihdoksia. Nämä vaati- syn jatkoa!
vat kouluttautumista. Nykyään työntekijöiltä odotetaan aina vain enemmän. Tehtävänkuvat voivat olla hyvinkin laajoja ja välttämättä kaikki
työtehtävät eivät ole jokapäiväisiä.
Näissä tilanteissa osaamisen ylläpitämisestä täytyy huolehtia ihan samalla tavalla kuin perehdytyksestä
uusiin tehtäviin.
Muuttuvien prosessien takia
käymme yhä useammin yhteistoimintaneuvotteluja työnantajan

JAMINA PIETIKÄINEN
pääluottamusmies, Jyty
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Juttusarjassa työkaverimme
kertovat inspiraation lähteistään.

T

utkimustyössä minua kiehtoo
itseni haastaminen ja kehittyminen. Mielenkiintoisten ja haastavien ongelmien ratkaisussa
palaa sama intohimo kuin television CSI:n
rikostutkijoilla tai lentoturmatutkijoilla.
Tutkijan työssä eletään kuitenkin todellisuudessa ja oma tutkimuskohde voi
suoraan vaikuttaa potilaiden hoitoon
ja hoidon kehitykseen. Mikä olisi tutkijalle
tätä innostavampaa? Monipuolinen tutkimustyö on lisäksi tiimityötä ja minulle
erittäin rakas harrastus.
Potilastyössä minua innostaa ihmisten
auttaminen ja antoisat kohtaamiset. Potilastyöstä tulee myös ideoita tutkimukseen.
On erittäin kiehtovaa nähdä käytännössä
tutkimuksen ja lääketieteen kehityksen
vaikutukset potilaisiin parempina hoitoina
tai hoidon pienempinä sivuvaikutuksina.”

JUSSI
KOIVUNEN
Dosentti, onkologian ja
sädehoidon osasto
Pohjoinen syöpäkeskus
Terttu-säätiön nimeämä
Vuoden tutkija
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Täydennyskoulutusta osaajille

P

PSHP:n Verkomo-hanke ja
Oulun ammattikorkeakoulu
ovat tuottaneet täydennyskoulutuspaketin, jonka tavoitteena on tukea kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden henkilöstön
osaamista ja syventää hoitoketjujen moniammatillista yhteistyötä.
Kotipalveluiden henkilöstölle
suunnattu koulutus rakentuu potilaan tilan arvioimiseen systemaattisesti ja antaa apuvälineitä tunnistaa potilaan voinnissa tapahtuvia
muutoksia. Lisäksi hoitotyön henkilöstö saa työkaluja konsultoida
lääkäriä nykyistä tehokkaammin.
Tunnista yleistilan heikentyminen ja hallitse konsultointi -täydennyskoulutus koostuu verkko-opinnoista sekä käytännön harjoituksista. ”Koulutuksella voidaan vaikuttaa siihen, että asiakas saisi oikeaaikaisen avun oikeassa paikas-

sa, jolloin myös ensihoidon ja
päivystyksen kuormitus vähenisi”,
kertoo projektityöntekijä Jonna
Vuorentola Verkomo-hankkeesta.
Koulutuksen kohderyhmänä ovat
hoiva- ja palvelukotien sekä kotihoidon ja kotisairaanhoidon hoitohenkilöstö. Seuraavan kerran marraskuussa alkava koulutus voidaan
myös räätälöidä tietyn organisaation tarpeisiin: tänä syksynä se alkaa Oulun kaupungin kotihoidossa.

Tarpeet selvitettiin

Verkomo-hanke selvitti ensihoidon
palvelutaloihin kohdistuvat tehtävämäärät vuodelta 2017. ”Ensihoidon vuosittaisista tehtävistä 22 prosenttia kohdistui palvelutaloihin,
eli tehtäviä oli noin 5 päivässä. Osa
näistä tehtävistä olisi hoidettavissa
lähipalveluissa eikä ensihoidon resursseilla”, Jonna Vuorentola toteaa.

Lahjoita
terveyttä
terttusäätiö.fi

Lahjoita ja tue pohjoissuomalaista
terveydenhuoltoa ja tutkimusta
Terttu-säätiön lahjoittajana tuet erityisesti PohjoisSuomen alueella tehtävää tutkimusta ja kehitystyötä.

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ
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Yksittäiseen palvelutaloon kohdistuvat tehtävämäärät vaihtelivat
vuosittain 12-242 välillä.”Tämäkin
on paljon. Jos ensihoito käy yhdessä palvelutalossa 242 kertaa vuodessa, on välttämätöntä tarkistaa
osaamisen tasoa.”
Hankkeessa selvitettiin myös yhteispäivystyksen vastuulääkärin
konsultaatiopuheluiden laatua ja
määrää. Kartoitus kohdennettiin
yli 75-vuotiaiden hoitoa koskeviin
soittoihin. Vuosittaisesta soittomäärästä 41 prosenttia eli lähes
5 000 soittoa liittyi yli 75-vuotiaisiin potilaisiin. Puheluiden kestooli 5-10 minuuttia. ”
Tämä tarkoittaa, että vastuulääkärin vuosityöajasta 17-34 päivää
vuodessa menee pelkästään ikääntyneiden hoitoa koskevien konsultaatiopuheluiden hoitamiseen.
Usein puhelujen laatu on myös kirjavaa. Siksi koulutukseen luotiin
ohje, jolla voidaan varmistaa, että
lääkäri saa puhelun aikana riittävästi tietoa hoitopäätöksen tekemiseksi.
Koulutuksen tarve nousi esiin
myös osaamiskartoituksessa Oulun ja lähikuntien kotihoidon ja
palveluasumisyksiköiden työntekijöille. ”Kyselystä kävi ilmi hätätilanteiden tunnistamiseen ja yleistilan arviointiin liittyvän koulutuksen tarve. Vastaajat toivoivat
myös konkreettisia toimintaohjeita, mihin asioihin tulee kiinnittää
huomiota ja mihin tulisi milloinkin
olla yhteydessä”, Jonna Vuorentola
taustoittaa.

Pääministeri
mukana peruskiven
muurauksessa
Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen peruskivi muurataan juhlallisin menoin lauantaina 30. marraskuuta. Tilaisuuden kunniavieraana on
pääministeri Antti Rinne.

Uutyiseisati
lyh

Raisa Serpi
biopankin johtajaksi

Biopankki Borealiksen johtajana aloittaa marraskuun
alusta FT, dosentti Raisa Serpi.
Biopankkien toiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti voimakkaassa kasvussa. Lisäksi monet tärkeät biopankkien toimintaa ohjaavat seikat, kuten lainsäädäntö ja
tietoturvakysymykset, muuttuvat ja tarkentuvat jatkuvasti.
”Biopankki onkin tällä hetkellä kuin startup-yritys, jossa
sekä tuote että tuotto ovat vielä kehittymässä. Tätä elävää
kenttää on hienoa lähteä mukaan rakentamaan”, Serpi
toteaa uudesta haasteestaan.
Serpi valmistui filosofian tohtoriksi Oulun yliopistosta
ja hänellä on yliopiston molekyylilääketieteen dosentuuri. ”Työurallani olen tehnyt biolääketieteellistä perustutkimusta lähinnä kardiometabolisten sairauksien
parissa ja erikoistunut tautimallinnukseen.”
Serpi on työskennellyt Oulun yliopistossa lääketieteellisessä sekä biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa ja Biocenter Oulussa sekä Saksassa Helmholtz Zentrumissa ja Technical University of Munichissa.
Serpi seuraa tehtävässä Seppo Vainiota, joka palaa
kokoaikaisesti professorin tehtäviinsä.

OYS:n osasto
kiinnosti

Julia Jäälinoja (vas.) ja Rebecca Laihola
harkitsevat terveydenhuoltoalaa,
koska haluavat auttaa ihmisiä.

OYS oli näyttävästi läsnä Work-messuilla lokakuussa.
Tapahtuma kokoaa yhteen työelämää ja rekrytointia, kouluttautumista ja yrittäjyyttä. Sairaalan osastolla nuoret pääsivät kokeilemaan haavan ompelemista, vauvan elvyttämistä ja aistimaan leikkaussalin menoa.
Lukiolainen Tuukka Karsikas Haapavedeltä
viipyi hammashoidon äärellä ihan vain sen takia,
että hammaspulmat ovat tulleet hänelle henkilökohtaisesti tutuksi.
”En näe itseäni tulevaisuudessa hoitoalalla, mutta
arvostan hoitotyötä tekeviä todella paljon. Jokaisella
ihmisellä pitää olla oikeus hoitoon ja Suomessa niin
on”, hän totesi.
Kaukovainion yläkoululaiset Julia Jäälinoja ja
Rebecca Laihola miettivät hoitoalaa ammatikseen.
Julialla ajatuksissa on lääketieteellinen, Rebeccaa
pohtii terveysalaa yleisemmin. ”Työ ihmisten auttamiseksi kiinnostaa, ja auttajia tarvitaan aina”, 15vuotiaat nuoret perustelevat.
Tulevaisuudesta tytöillä on mielipide: ”Vanhustenhoitoon tarvitaan lisää hoitajia. Nuoret pitäisi saada
enemmän kiinnostumaan alasta ”, Julia ja Rebecca
sanoivat.
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NEUROLOGISTA
ERIKOISOSAAMISTA
vaativaan kuntoutukseen
Tarjoamme neurologista kuntoutusta fysio-, toiminta- ja puheterapiassa kaiken ikäisille kuntoutujille. Toteutamme kuntoutusta
asiakkaiden arjessa, vastaanotolla, etäkuntoutuksena
sekä teknisavusteisen kuntoutuksen klinikoillamme.
Erikoisosaamisalueitamme mm.
• neurologinen fysio-, toiminta- ja puheterapia
• kipukuntoutus
• vaativa aivokuntoutus RecoveriX®-aivokuntoutusmenetelmällä
• teknisavusteinen kuntoutus
OTA YHTEYTTÄ
puh. 040 630 3032
yhdessa@tutoris.fi

Tutoris Oy on suomalainen valtakunnallinen kuntoutus- ja hoivapalveluita tarjoava yritys.
Yritys työllistää lähes 300 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista.

|

PUHETERAPIA | TOIMINTATERAPIA | FYSIOTERAPIA | OULU | KEMI | ROVANIEMI

tutoris.fi

Ristikon ratkaisu
Pohjanpiiri 5/2019

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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Uusia koteja
Oulun Sairaalanrinteeseen
Asunto Oy Oulun Sairaalanrinteen Dosentti / Sairaalanrinne 2 A, 90220 Oulu
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Asunto Oy
Sairaalanrinteen Dosentti

Viitteellinen kuva kohteesta

Helppoa asumista lähellä työpaikkoja ja
harrastuksia
Asunto Oy Sairaalanrinteen Dosentti sijaitsee erinomaisella paikalla,
arvostitpa sitten asumisen rauhaa, erinomaisia harrastusmahdollisuuksia
tai työ- ja opiskelupaikkojen läheisyyttä. Aivan vieressä sijaitsee Kastellin
monitoimitalo, joka on kaupungin oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus.
Siellä toimivat urheilulukio, aikuislukio, peruskoulu ja päiväkoti sekä
kansalaisopisto ja kirjasto.
Sairaalanrinteen Dosenttiin on helppo kotiutua. Pohjaratkaisut ovat
tehokkaat ja asumismukavuus loppuun asti mietitty. Näissä asunnoissa
pääset nauttimaan kerrostaloasumisen helppoudesta ja keskittymään itselle
tärkeisiin asioihin. Arvioitu valmistuminen kesä/2021.

Tutustu asuntoihin osoitteessa lapti.fi/sairaalanrinteendosentti
Kysy lisätietoa myyjiltämme:
RISTO KOSKEL A
Puh. 0400 250 180
risto.koskela@lapti.fi

A K I K Ä MÄ R Ä INEN
Puh. 040 620 2325
aki.kamarainen@lapti.fi

JA N N E K AR H U M A A
Puh. 0400 602 533
janne.karhumaa@lapti.fi

Rakennusliike Lapti Oy, Voudintie 4, 90400 Oulu / Katso lisätietoja Lapti-kodeista lapti.fi/pohjoissuomi
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Huoneistoesimerkit
Tyyppi
m2
1h+kt
24,5
1h+kt+alk
27,0
2h+kt+s
38,5
2h+kt+s
47,5
2h+kt+s
50,5
3h+kt+s
61,0
3h+kt+s
70,0
3h+kt+s
73,5
4h+kt+s
89,5
4h+kt+s
122,0

Mh alk.
26 900
28 900
32 400
42 400
42 200
62 400
77 500
97 000
123 500
258 000

Autopaikat: vuokrattavia ja myytäviä

Vh alk.
107 900
116 400
128 900
168 900
169 200
207 900
232 000
289 000
309 000
645 000

