
40
Intranetin vuoro  
siirtyä pilvipalveluksi

HUS:n yhteisölehti2017

2

Melkein totta 
Keinotodellisuus voi olla uusi hittiteknologia 

terveydenhuollossa. 12

36
Mielenterveyspalveluissa 
löytyy monipuolisuutta

23
Painonhallintatalo 
opettaa  
elämänhallintaa

22
Tutkimushoitaja Saila 
Anolin on mukana 
diabetes-tutkimuksessa

8
Valtion  
tutkimusapurahat 
haetaan keväällä



Uusi verensokerimittareiden ISO 15197:2015 
-standardi vaatii parempaa tarkkuutta.  
Uusi ISO-standardi sallii ±15% vaihteluvälin 
tuloksiin verrattuna laboratorioarvoihin1.
CONTOUR®NEXT ONE -verensokerimittarin 
tarkkuus on ±8.4%1-2, antaen tuloksen, joka 
on entistäkin lähempänä laboratorioarvoa.
Käyttämällä CONTOUR®NEXT ONE -mittaria 
ja CONTOUR®DIABETES -sovellusta saa 
käyttöön sähköisen omaseurannan, jonka 
avulla voi lisätä tuloksiin merkintöjä kuten 
ateriat, lääkityksen, liikunnan ja kuvia.

Näe diabetes 
uudessa valossa

Valoa ja tarkkuutta diabeetikon arkeen. Ilmainen mittari ja sovellus.  
Enemmän tietoa sivuilla www.contournextone.fi 
Ascensia Diabetes Care Sähköposti: diabetes.2@ascensia.com  www.diabetes.ascensia.fi

Viitteet: 1. International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems Requirements for blood glucose monitoring systems for selftesting in managing diabetes mellitus, 
Geneva. Switzerland: International Organization for Standadization;2013. 2. Christiansen M et al. Accuracy and user performance evaluation of a new blood glucose monitoring system in 
development for use with CONTOUR® NEXT test strips. Poster presented at the 15th Annual Meeting of the Diabetes Technology Society (DTS); October 22–24, 2015; Bethesda, Maryland, USA.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo ja CONTOUR ovat Ascensia Diabetes Care Holdings AG:n tavaramerkkejä. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. 
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are tradeamarks of Google Inc.
Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AB. Kaikki oikeudet pidätetään. Valmistuspäivämäärä: Maaliskuu 2016. Koodi: G.DC.03.2016.44521. GRØSET 03.17.A.FI

Verenglukoosin
seurantajärjestelmä

Diabetes, uudessa valossa

®

www.contournextone.fi

http://www.contournextone.fi
mailto:diabetes.2@ascensia.com
http://www.diabetes.ascensia.fi
http://www.contournextone.fi
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Potilas mukaan
Potilaan aktivoiminen osaksi omaa hoi-
toaan on yksi HUS:n kuudesta läpimur-
tohankkeesta. Potilaiden näkökulmaa 

huomioidaan muun muassa potilasraa-
tien ja kokemusasiantuntijoiden  

avulla.
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Työsuojeluvaltuutettu 
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Automaattikin kaipaa  
ihmisapua
Itsepalveluautomaatit vähentävät 
jonoja ilmoittautumisessa. 
Tehokkaimmin ne tulevat 
käyttöön, jos apuna on  
aulaopas.



Pikkuiset potilaat siirrettiin

Uusi vastasyntyneiden teho-osasto aukesi 

maaliskuun alussa Naistenklinikalla. Lääkäri 

Anne Forsström (vas.) ja sairaanhoitaja Anni 

Vesala olivat mukana siirtämässä pieniä potilaita 

tunnelia pitkin Lastenklinikalta. Uusi teho-osasto 

sijaitsee nyt synnytysosaston läheisyydessä, 

kun aiemmin matkaa oli noin puoli kilometriä. 

Nyt teho-osastolla olevien potilaiden perheet 

pääsevät osallistumaan vauvojen hoitoon 

perhehuoneissa ympäri vuorokauden.
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PÄÄKIRJOITUS

Julkaisija
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
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Toimituksen osoite
HUS-viestintä
Yhtymähallinto
Stenbäckinkatu 9, PL 100, 00029 HUS
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Ilmoitusmarkkinointi
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Lehden vastuu mahdollisista virheistä rajoittuu 
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Husari on Aikakauslehtien liiton jäsenlehti.
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www.hus.fi/verkkohusari
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facebook.com/HUS.fi
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Hei – nyt valitaan!

AKI LINDÉN
Toimitusjohtaja
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HUS:n hallitus antoi yksimielisen lausunnon valinnanvapauslakiehdotuksesta. 
Minusta tämä oli arvokas asia. Lausunto oli kriittinen, mutta siinä todettiin sa-
malla, että terveyspalveluiden valinnanvapaus oikealla tavalla toteutettuna voi 
kehittää palveluita. Lakiluonnoksesta tätä ”oikeaa tapaa” oli vaikea löytää. Se 
oli keskeneräinen, tulkinnanvarainen ja epäselvä.

Keskustelun politisoiduttua on ollut vaikeaa pohtia syvällisesti valinnanva- 
pautta. Itselleni tarjoutui siihen mahdollisuus tammikuussa Helsingin yliopis-
ton päärakennuksessa Tieteen päivillä. Keskustelimme kahden tunnin ajan 
valinnanvapauden eri ulottuvuuksista akatemiaprofessori, tieteenfilosofi 
Uskali Mäen ja kansanedustaja, ekonomisti Juhana Vartiaisen kanssa.

Sairaanhoitopiirien välisestä valinnanvapaudesta meillä on kokemuksia jo 
muutaman vuoden ajalta. Vuonna 2016 HUS ei ollut tässä kilpailussa mikään 
voittaja. Erityisesti tukielinkirurgiassa alueemme potilaita hoidettiin runsaasti 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Coxa-yhtiössä. Oma tuotantomme kyseisellä 
erikoisalalla kestää hyvin vertailun. Laatu on korkeatasoista ja hoitoon pääsy 
tällä hetkellä joustavaa ja nopeaa. Mutta Coxalla on etunaan pitkäaikainen ja
tunnettu brändi, ja Helsinkiin sijoitettu sisäänheittoyksikkö. Uskon tilanteen 
tasoittuvan parissa vuodessa, kun saamme omaa brändiämme vahvistettua.

Teoreettisemmalla tasolla potilaiden tekemä erikois-
sairaanhoidon palveluiden valinta herättää monia 
kysymyksiä. Millä perusteella valinta tehdään? 
Onko käytössä todellista vertailutietoa hoidon 
laadusta, turvallisuudesta ja vaikuttavuudesta? 
Ovatko hoidon kriteerit varmasti samat? Tästä 
olen kuullut epäilyjä. Budjetin kannalta vapaa 
valinta on haastavaa. Valinnanvapaus lisää 
kuluja vaikka muuta väitettäisiin. Tämäkin 
puhuu sen puolesta, että kriteerit ovat hie-
man väljemmät kovan kilpailun oloissa kuin 
”monopolitilanteessa”. Potilas voi kokea 
tämän positiivisena, mutta onko tämä 
myös yhteiskunnan ja rahoittajan intressi?

Kilpailu on joka tapauksessa jo täällä, ja 
melkoisella varmuudella laajenemassa. 
Paras tae menestykseen on laadukas, 
asiakkaan kokemuksen huomioi-
va hoito ja nopea hoitoonpääsy 
– brändäystä ja markkinointia 
unohtamatta!

mailto:husari@hus.fi
http://www.hus.fi/verkkohusari
mailto:etunimi.sukunimi@hus.fi
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KOONNUT: Jukka Lehtinen
TEKSTIT: Paavo Holi, Jukka Lehtinen
KUVAT: Tuija Miettinen, Matti Snellman, Mikko Hinkkanen

Biopankin suostumusten keräys 
etenee Lohjalla

– HUS-laajuisissa kärkihankkeissa on kes-
keistä, että niistä tiedotetaan henkilökun-
taa kattavasti ja nopeasti. Lohjalla asiasta 
on tiedotettu ensin sekä lääkärikokouksissa 
että hoitotyön kokouksissa, ja sen jälkeen on 
vielä informoitu johtoryhmää ja yhteistyö-
toimikuntaa sekä käyty asia läpi henkilös-
töinfossa, sairaanhoitoalueen johtaja Raija 
Kontio sanoo.

Lohjan sairaanhoitoalueen johtoryhmäs-
sä linjattiin, että jokainen tulosyksikkö val-
mistelee esityksen Biopankin suostumusten 
keräämisestä. Toteutumista seurataan sitten 
samalla tavalla kuin toimintasuunnitelman 
muitakin mittareita.

– Tiedottaminen on ollut helppoa, koska 
Biobankista on olemassa paljon materiaalia ja 
tarjolla on myös hyvää koulutusta, Kontio sanoo.

Raija Kontion mukaan suostumusten 
keräämisessä on keskeistä henkilökunnan mo-
tivointi ja hankkeen tärkeyden korostaminen 
niin potilashoidon kuin tutkimustoiminnan 
näkökulmasta. Näin biopankkisuostumusten 
keräämisestä saadaan osa sairaaloiden jokapäi-
väistä toimintaa.

Kattava tietopaketti materiaaleineen löy-
tyy Helsingin Biopankin intranetsivuilta.

Lohjalla Biopankin potilassuostumusten kerääminen jalkautetaan läpi organisaation. 
HUS:n vuoden 2017 kärkihankkeisiin kuuluva haaste tavoittaa Lohjalla kaikki hallintotasot.
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Mihin heität paperin? 
HUS tuottaa vuosittain noin 3,4 miljoonaa kiloa kallista sekajätettä, seassa 
jopa 10 prosenttia keräyspaperia. Lajiteltuna paperi kierrätettäisiin mak-
sutta, kun siitä tehdään uusiopaperia ja muita tuotteita. Muista lajitella!

Terveysalan innovaatiot 
esittäytyvät Meilahdessa

Terveyskylän  
uudet talot  
tukevat päästä 
varpaisiin
Terveyskylä.fi laajeni maalikuussa kuudella 
uudella talolla. Uudet talot eli Aivo-, Aller-
gia- ja astma-, Nivel-, Reuma-, Sydän- ja Ve-
risuonitalo on tehty auttamaan elämänlaadun, 
oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pit-
käaikaisen sairauden kanssa elämiseen. Palve-
lut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Terveyskylässä ovat avoinna maaliskuun 
uusien talojen lisäksi Mielenterveystalo, Pai-
nonhallintatalo, Harvinaissairauksien talo, 
Naistalo, Kuntoutumistalo ja Kivunhallin-
tatalo sekä Helsingin Biopankki ja ammat-
tilaisten osio. Rakenteilla ovat muun muassa 
Lasten-, Vertais-, Leikkaukseen tulijan-, Syö-
pä- ja Lääketalot. Vuoden 2018 loppuun men-
nessä avoinna on noin 30 taloa. 

Startup-tapahtuma Upgraded Life Festival kokoaa 
huhtikuussa Meilahden kampukselle terveysteknologian 
kansainvälisiä osaajia. HUS on mukana Health Capital 
Helsinki -yhteisosastolla.

Kansainvälinen Upgraded Life Festival 2017 
on Pohjoismaiden suurin terveysalan startup- 
ja innovaatiotapahtuma, jossa kiinnostuneet 
voivat keskustella alan uusista keksinnöistä. 
Terveydenhoidon tulevaisuutta pohtivat niin 
startup-yrittäjät, sijoittajat kuin hoitohenki-
lökuntakin.

Tapahtumaan Biomedicumiin Meilah-
den sairaalakampukselle odotetaan saapuvan 
25. – 26.4. lähes sata näytteilleasettajaa ja yli 
tuhat kävijää. Tämän vuoden teemoina ovat 

muun muassa personalisoitu terveydenhoito, 
big data sekä virtuaali- ja robottitekniikat. 
Puhujakaartin mielenkiintoisiin nimiin kuu-
luu ensimmäisenä päivänä esiintyvä Rafael 
Grossmann. Itseään termillä Healthcare Fu-
turist kuvaava Grossmann on ensimmäisenä 
ihmisenä maailmassa käyttänyt leikkauksessa 
Googlen virtuaalilaseja.

Lisää tietoa tapahtumasta löytyy tapah-
tuman verkkosivuilta: http://www.upgraded-
lifefestival.com

Kaksipäiväkseksi laajentunut Upgraded Life Festival 2017 kokoaa terveysalan kehittäjät 
Helsinkiin Meilahden kampukselle.

http://www.upgraded-lifefestival.com
http://www.upgraded-lifefestival.com
http://www.upgraded-lifefestival.com
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Muista meilillä  
Mistä aiheesta haluaisit lukea jutun Husarista? Kuka olisi hyvä 
haastateltava? Ehdota juttuideaa sähköpostitse: husari@husari.fi. 
Samaan osoitteeseen voit lähettää myös osoitteenmuutokset.

Tutkimusraha odottaa uusia avauksia

Herttoniemen  
röntgen palkittiin

Atk-apu soittaa takaisin

Korjaus:
Husarissa 1/2017 olleessa lipidipoliklinikkajutussa puhuttiin 
kardiologian poliklinikasta, vaikka kyseisen poliklinikan nimi on 
1.1.2017 alkaen ollut sydän- ja keuhkokeskuksen poliklinikka.

Valtion tutkimusapurahaa (VTR) haetaan 
kevään aikana. Tänä vuonna rahaa on val-
takunnallisesti jaossa viisi miljoonaa euroa 
enemmän kuin viime vuonna eli yhteensä 20 
miljoonaa euroa. Tästä 39 prosenttia tulee 
HUS:lle. HUS:n osuuden määrittää sen aiem-
mista tutkimuksista saamat julkaisupisteet.

– Valtion tutkimusapurahan määrä on 
viime vuosina ollut laskussa. Alkuvuonna 
olikin yllätys kun rahan määrä kasvoi. Toivot-
tavasti suunta pysyy tulevaisuudessakin nou-
sujohtoisena, HUS:n tutkimusjohtaja Anne 
Pitkäranta sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa ohja-
ta tutkimushankkeita perinteisten kliinisten 
lääketieteellisten tutkimusten lisäksi muihin 
kohteisiin.

– Tutkimusapurahaa kannattaa siis hakea 
myös silloin, kun tekee tutkimusta esimer-
kiksi potilasturvallisuudesta, hoidon laadusta 
tai vaikuttavuudesta, HUS tutkimustoimi-
kunnan puheenjohtaja Ari Ristimäki sanoo.

HUS varaa kymmenen prosenttia tule-
vasta tutkimusrahoituksesta niin sanotuille 
uusille avauksille.

– Uusilla avauksilla tarkoitetaan yliopis-
totasoista tutkimusta, joka edustaa hakijaorga-
nisaatiossa uutta, innovatiivista, kokeilevaa tai 

muuten rohkeaa ja tieteellisesti korkeatasoista 
tutkimusta. Tarkoituksena on, että tutkimus 
onnistuessaan muuttaa merkittävästi nykyisiä 
hoito- tai tutkimuskäytäntöjä, Pitkäranta sanoo.

Hakijan tulee itse perustella, miksi han-
ke on uusi avaus. Hankkeen ehdottaminen 
uudeksi avaukseksi ei poissulje sen arvioimis-
ta muiden hankkeiden kanssa.

HUS:n työhyvinvointiohjelman vuosien 2016–2017 teemana on tur-
vallinen työympäristö. Tämän johdosta työsuojelujaosto julisti haetta-
vaksi HUS-turvallisuuspalkinnon, jossa työyksikkö arvioi kahdentoista 
kriteerin avulla omaa turvallisuustasoaan. Turvallisuuden huipputason 
vuonna 2016 saavutti HUS-Kuvantamisen Herttoniemen röntgen, 
jossa turvallisuusasiat ovat päivittäisessä arjen työssä läsnä, työnteki-
jät noudattavat turvallisia työtapoja ja turvallisuuspuutteet korjataan 
välittömästi.

Atk-apu aloitti takaisinsoittopalvelun maaliskuun lopussa. Takaisin-
soittopalvelu parantaa Atk-avun tavoitettavuutta ja vähentää puheli-
messa jonottamista. 

Atk-avun yhteystiedot: 09 4717 6000

HUS varaa tulevasta tutkimusrahasta kymmenen prosenttia uusille avauksille, eli uudelle ja 
kokeilevalle tutkimukselle.

mailto:husari@husari.fi


Eniten  ulkomaisia potilaita HYKSin Oy:lle 
tulee Venäjältä, Virosta ja Norjasta. Toimi-

tusjohtaja Markus Oravan mukaan venäläi-
set potilaat ovat palanneet vuoden takaisen 

notkahduksen jälkeen.

HYKSin Oy houkuttelee ulkomaisia potilaita

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo. Puh. 020 112 1510, www.mediq.fi

HEINE EN200 
diagnostinen 
seinäkeskus
 VASTAANOTTOHUONEISIIN JA POLIKLINIKALLE

HEINE-
UUTUUS!

LED HQ -pääosilla, optiona EN200 BP 
automaattinen digitaalinen verenpainemittari. 

Kysy lisää tai pyydä tuote-esittely yksikköösi:
Mia Tarkiainen, mia.tarkiainen@mediq.com

 

HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 
Puh. 050 5502 170 
kesayliopisto@hame.fi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
www.hameenkesayliopisto.fi

Apulaisosastonhoitajapäivät IV 11.-12.5.

Traumatisoituneiden lasten ja nuorten toipumistekniikoiden 
opettamisen manuaalin ohjaajakoulutus 17.5.

Perheasioiden sovittelijan perusopinnot alk. 8.6. 

PariTila - Parisuhteen psykoanalyyttiinen ymmärtäminen ja 
hoito alk. 16.8.

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki alk. 29.8.

Kuvan käyttäminen asiakastyössä alk. 2.9.

Traumat ihmisen elämänkaaressa 21.-22.9.

Johda haluttu tulevaisuus – tulevaisuuden tutkimuksesta 
apua sosiaali- ja terveysalan murroksen hallintaan 23.-30.9.
Koulutusmatka Santorinille

Täydennyskoulutuksia 2017- 
ilmoittaudu jo tänään!

Potilaan oikeuksien päivä  
Kaikille avoin tilaisuus järjestetään torstaina 27.4.2017 klo 14 – 18  
Biomedicumissa. Teemana on Potilaana virtuaalimaailmassa.

HYKSin Oy:n potilaista yli 80 prosenttia tuli 
ulkomailta vuonna 2016. HUS:n erikoissai-
raanhoidon palveluja yksityisesti tuottavan 
sairaalan viime vuoden tulos oli 228 000 eu-
roa 6,4 miljoonan euron liikevaihdolla.

Venäläiset ovat HYKSin Oy:lle merkit-
tävä asiakaskunta. Toimitusjohtaja Markus 
Oravan mukaan venäläisten kysyntä on pi-
ristynyt vuoden takaisen notkahduksen jäl-
keen.

– Muita merkittäviä maita ovat Viro ja 
Norja. Näissä maissa on sellaisia kapeita vaati-
van hoidon osa-alueita, joihin ei maan pienen 
väestömäärän vuoksi ole kannattanut panostaa 
tai kyseisiä osaajia ei yksinkertaisesti ole, Ora-
va sanoo.

Ulkomaiset potilaat hakevat HYKSin 
yksityissairaalasta erityisesti vaativimpia hoi-
topalveluita. Eniten kysytään aivo- ja syöpä-

leikkauksia. Tämän lisäksi tulee synnyttäjiä 
muun muassa Ukrainasta ja Venäjältä.

– Suomalaiset potilaamme kysyvät enem-
män pienempiä ja keskisuuria toimenpiteitä, 
kuten kaularankaleikkauksia, sydäntutki-
muksia ja eturauhassyövän leikkaushoitoa, 
johtava ylilääkäri Hanna Tuominen sanoo.

Potilaita hoitavat HUS:n lääkärit vir-
ka-ajan ulkopuolella ja palvelut tuotetaan 
HUS:n sairaaloissa vapaita tiloja ja laitteita 
hyödyntämällä.

mailto:mia.tarkiainen@mediq.com
http://www.mediq.fi
http://www.hameenkesayliopisto.fi
mailto:kesayliopisto@hame.fi
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Husari verkossa
Lue aikaisempia Husarin numeroita verkossa, 
www.hus.fi/lehtiarkisto

Sodassa tupakkayrityksiä vastaan

Uruguayn presidentti Tabaré Vázquez vieraili HUS:ssa ja piti luennon. 
Hänet vastaanotti toimitusjohtaja Aki Lindén.

HUS:ssa vieraillut Uruguayn presidentti Ta-
baré Vázquez tunnetaan väkevänä tupakan 
vastustajana. Koulutukseltaan presidentti on 
onkologisti ja hän pitää tupakan aiheuttamia 
sairauksia ja etenkin keuhkosyöpää teollisesti 
tuotettuna syöpäepidemiana.

– Tupakointi on pahin ihmisen aiheutta-
ma epidemia, joka tappaa vuosittain miljoo-
nia ihmisiä. Siihen ei voi suhtautua keveästi, 
vaan valtioiden on tehtävä jotain taistelussa 
tupakkaa vastaan, Vázquez sanoi Biomedicu-
missa pitämässään luennossa.

– Tupakka aiheuttaa vielä lisäksi suurta 
riippuvuutta ja sitä tuottavat yritykset eivät 
epäröi käyttää kaikkia keinoja rahan ansait-
semiseksi. Siitä huolimatta, että he tappavat 
asiakkaansa, Vázquez sanoi.

Vázquez muistutti, että tupakointi on 
erityisesti köyhien ongelma, ja siksi se lisää 
entisestään eriarvoisuutta.

Uruguaylla on omakohtaista kokemusta 
tupakkayhtiöiden ahneudesta. Maa on käynyt 
ja voittanut oikeudenkäynnin tupakkajätti 
Philip Morrisia vastaan. Tupakkayrityksen 

mielestä Uruguayn tiukat tupakkalait heiken-
sivät yrityksen tuotemerkkiä, ja he vaativat 
maalta miljoonien korvauksia.

Vázquezin mukaan syytteen tarkoitus 
oli tehdä Uruguaysta esimerkki ja pelotella 
muita maita. Philip Morrisin liikevaihto on 
kaksinkertainen Uruguayn kansantalouteen 
nähden. Maa sai oikeusjuttuun apua yhdys-
valtalaiselta miljardööriltä ja New Yorkin 
entiseltä pormestarilta Michael Bloomber-
gilta. Kuusivuotinen oikeusjuttu päättyi hei-
näkuussa 2016 Uruguayn voittoon.

http://www.hus.fi/lehtiarkisto
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Töölön sairaalan ylilääkärinä Eero Hirvensalo on joutunut usein 
julkisuuteen kun suomalaisia on kohdannut suuri tragedia. Hä-

net tunnetaan myös monipuolisena hallinnon osaajana. Vuonna 
2012 hän esitteli Husarissa Töölön sairaalan heikkoa kuntoa.

OHJELMASSA:
Sote-asiakkaan valinnanvapaus
Kokemustietoa asiakkailta
Miten erilaiset asiakkaat saadaan mukaan?
Mitä sote-asiakkuus voisi olla?
Maakuntien ja kuntien uudet roolit
Uudistuksen johtaminen
Digitalisaation vaikutus työhön
Tiedon ja teknologian hyödyntäminen sotessa

Koko ohjelma: www.thl.fi/tervesos

HUS:n henkilökunnalle edullinen osallistumismaksu!
2 pv 160e/hlö +alv. sis. seminaarit, tarjoilut  
(lounaat+kahvi 2 pv), iltavastaanotto 4.5.

Järjestäjät: THL, Helsingin kaupunki ja HUS

Eero Hirvensalo sai arkkiatrin palkinnon
HUS:n lääkintäpäällikkö, ylilääkäri Eero Hirvensalo sai arkkiatri 
Risto Pelkosen palkinnon, joka jaettiin Tampereen lääkäripäi-
villä maaliskuussa. Palkinto myönnetään lääkärille, jonka hyvään 
ammatilliseen osaamiseen liittyy oleellisena osana halu toimia kai-
kin tavoin potilaan parhaaksi. Palkinto jaettiin nyt 11. kerran.

Hirvensalo on ortopedian ja traumatologian dosentti ja hän 
on tullut tunnetuksi erityisesti suuronnettomuuksien yhteydessä. 
Hän on johtanut muun muassa Myyrmannin pommi-iskun ja vuo-
den 2004 Aasian tsunamin suomalaisuhrien hoitoa.

Tasavallan presidentti myönsi Hirvensalolle professorin arvon 
viime vuonna.

Ilmoittaudu kuntotestaukseen  
Matka hyvään kuntoon – kuntotestauskiertue 5.6-9.6. Ilmoittautumisen 
löydät intrasta.

http://www.thl.fi/tervesos
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Keinotodellisuus  
on pian totta TEKSTI: Jukka Lehtinen  

KUVAT JA KUVANKÄSITTELY: Matti Snellman
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Projektipäälliköt Toni Oja (vas.) 
ja Sami Salmi  HUS-tietohallin-

nosta katsovat kun Petra Havisa-
lo kokeilee lisätyn todellisuuden 

sovellusta. Havusalon laseilla 
verkkoselaimet näkyvät ilmassa 
roikkuvina. Muut eivät selaimia 

oikeasti näe, vaan kuvaa on 
käsitelty.

Keinotodellisuus  
on pian totta TEKSTI: Jukka Lehtinen  

KUVAT JA KUVANKÄSITTELY: Matti Snellman
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Kävelemistä opetteleva kuntoutuja liikkuu paratiisisaaren rannalla, paniikkihäiriöistä 
kärsivä uskaltautuu hissiin ja leukakirurgi valmistautuu leikkaukseen pyörittelemällä päästä 
tehtyä kuvaa silmiensä edessä. Virtuaalilaseille on kehitetty ja suunniteltu monenlaista 
tehtävää sairaanhoidossa.

Aika ajoin tulee uusia teknologioita, joilla 
on mullistava vaikutus ihmisten toimintaan. 
Viime vuosikymmeninä tällaisia ovat olleet 
esimerkiksi internet ja matkapuhelimet. Seu-
raava mullistus saattaa olla virtuaalitodelli-
suus, jolla on arvioitu olevan erityisen paljon 
käyttöä sairaanhoidossa.

HUS:ssa järjestettiin alkuvuodesta mah-
dollisuus kokeilla erilaisia virtuaalitodelli-
suustekniikoita Virtual Reality Testing Labo-
ratoryssa. Kuukauden aikana järjestettiin 40 

tutustumiskertaa joihin osallistui 236 hus-
laista eri ammattiryhmistä.

– Tarkoituksena oli esitellä virtuaali-
lasien sekä lisätyn todellisuuden mahdolli-
suuksia ja samalla kerätä tietoa siitä, mihin 
ja miten voisimme HUS:ssa tätä teknologiaa 
hyödyntää eri osa-alueilla, kuten opetuksessa 
ja koulutuksessa, suunnittelussa, potilastyös-
kentelyssä sekä erilaisissa tukitoiminnoissa, 
projektipäällikkö Toni Oja HUS-tietohallin-
nosta sanoo.

Kokeilijoiden palautteissa ideoita on 
monenlaisia. Virtuaaliteknologia on mahdol-
lisuus, jolle tuntuu löytyvän paljon erilaisia 
käyttötarkoituksia.

Esimerkkeinä huslaisten ideoista oli 
muun muassa potilaiden rentouttaminen ja 
virikkeellisyyden tarjoaminen, terapiat ja 
kuntoutus, lääkäreille kuvien tutkiminen ja 
leikkaushoidon suunnittelu ja konsultaati-
ot sekä sairaanhoitajille erilaisten laitteiden 
käytön opettelu. Koulutus ja suunnittelu oli-

Projektipäällikkö Toni Oja 
HUS-tietohallinnosta esittelee 

demo-versiota lääketieteellisestä 
virtuaalitodellisuussovelluksesta. 
Kuvaruudulla näkyvä kuva näkyy 

Ojan laseissa kolmiulotteisena.
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Lisätyssä todellisuudessa käytettävien lasien avulla voidaan tuoda virtuaalisia elementtejä ympä-
rillä olevaan maailmaan. HUS:n tietohallinnon kokeilussa huoneen nurkasta vilkutti astronautti.

vatkin useimmiten mainittuja käyttötarkoi-
tuksia.

Virtuaalimaailma jo kokeilussa
Esimerkiksi uusien rakennusten tilojen 
suunnittelussa ja esittelyssä käytetään jo 
virtuaalitekniikkaa. HUS:n tulevaa Silta-
sairaalaa suunniteltaessa käytetään apuna 
CAVE-tekniikkaa, joka on virtuaalinen ym-
päristö. Sen avulla voi tutustua kolmiulottei-
siin suunnitelmiin liikkumalla virtuaalitilan 
sisällä. Kyse on tilanäytöstä, jossa suuret tilat 
luovat tunteen tilassa olemisesta, käyttäjän 
paikannus tekee mahdolliseksi reaaliaikaisen 
liikkumisen ja 3D-lasit tekevät näkymästä 
kolmiulotteisen.

HUS:ssa keinotodellisuutta kokeillaan 
myös sairaanhoidossa. Esimerkiksi nuoriso- 
psykiatriassa alkoi alkuvuodesta pilotti, jossa 
hyödynnetään virtuaaliteknologiaa potilaiden 
hoidossa ja tutkitaan menetelmän vaikutta-
vuutta ja käyttömahdollisuuksia.

Toni Ojan mukaan virtuaaliteknologiaa 
hyödynnetään myös Terveyskylän Kuntou-
tumis- ja Aivotalojen kuntoutumisteemoissa 
alkavassa pilotissa.

Yksi esimerkki lisätyn todellisuuden 
mahdollisuuksista on leukakirurgiassa me-
neillään oleva pilotti, jossa entisten nokia-
laisten perustama Disior-yritys on tuonut 
teollisuudessa käytettyjä laskentatapoja leuan 
murtumien hoitoon. Menetelmä laskee par-
haan mahdollisen tavan korjata luu ja siinä 
käytettävät implantit.

Menetelmään on kehitteillä lisättyä to-
dellisuutta hyödyntävä tapa tehdä kuva, jon-
ka avulla lääkäri näkee, mikä on paras tapa 
korjata särkynyt luu ja suunnitella leikkaus-
ta.

– Mietittiin, minkälaisen tulosteen lää-
kärit laskennasta haluaisivat. Ideoinnin kautta 
päädyttiin paperitulosteesta 3D-kuvan kautta 
lisättyyn todellisuuteen, Disiorin toimitus-
johtaja Anna-Maria Henell sanoo.

Henellin mukaan lisätty todellisuus ja 
virtuaalitodellisuus voivat antaa myös mah-
dollisuuden tehdä etäkonsultaatiota, kun ku-
vat voidaan lähettää muualla olevan lääkärin 
laseihin.

– Lopullinen tavoitehan on, että lisättyä 
todellisuutta voisi käyttää leikkauksessa apu-
na näyttämässä mihin esimerkiksi implantti 
asennetaan.

Vaihtoehtoina erilaisia tekniikoita
Tietohallinnossa kokeiltiin kolmea erilaista 
tekniikkaa. Niistä tällä hetkellä helpoiten 
käyttöön otettava on matkapuhelimeen 
liitetyt virtuaalilasit. Laseilla pystytään 
katselemaan matkapuhelimeen ladatta-
via 360-asteen videoita, joita voi käyttää 
esimerkiksi totuttamaan paniikkihäiriöistä 
kärsivää vaikkapa väkijoukon keskellä 
liikkumiseen. Kokeilussa Kampin kauppa-
keskuksessa tehdyssä videossa pääsee varsin 
hyvin kauppakeskuksen tunnelmaan, vaikka 
selvästi kyse on videosta.

Kalliimpi, mutta teknisesti lähemmäksi 
keinotodellisuutta pääsee kokeilemaan 
Vive-laseilla. Vive vaatii käyttöönsä erillisen 
tilan, jonka kahteen kulmaan laitetaan liike-
tunnistimet. Kun painavat umpinaiset lasit 
laittaa päähänsä, siirtyy seisomaan virtuaa-
liseen tilaan, jota voi ohjailla kädessä pidet-
tävän ohjaimen avulla. Tilassa voi liikkua, 
mutta jos turvallisen alueen laita lähestyy, 
eteen nousee vihreä valoverkko. Tunne on 
outo, mutta aidon tuntuinen.

HUS:n kokeilussa Vive-laseilla pystyi ko-
keilemaan virtuaalisten esineiden tarkaste-

lua sekä virtuaalista leikkaussalia. Kokeilussa 
olevat esineet olivat vielä varsin karkeita esi-
merkkejä, mutta idea tulee selväksi. Esineitä 
voi pyöritellä ja niiden sisälle voi katsoa 
leikkaamalla kuvaa virtuaalisella levyllä.

Virtuaalisessa leikkaussalissa voi kulkea 
joko kävellen tai ohjaimen avulla. Esineitä 
voi siirrellä ja vaikka monitoriin törmäämi-
nen ei satu, tila muistuttaa tarpeeksi paljon 
oikeaa, että esimerkiksi laitteiden vaativan 
tilan arvioiminen onnistuu.

Kolmas kokeilussa ollut laite oli Micro-
softin Hololens. Hololensin avulla pääsee 
käyttämään niin sanottua lisättyä todelli-
suutta. Toisin kuin virtuaalilaseissa, lisätyssä 
todellisuudessa käyttäjä näkee luonnollisen 
ympäristön, mutta siellä täällä on erilaisia 
hologrammimaisia kuvia.

Hololensien käytön yksi mahdollisuus 
voisi olla niiden käyttö tietokoneen näyttö-
nä. Tarvittavat näytöt ikään kuin roikkuvat 
ilmassa, ja niitä pystyy ohjaamaan hiirellä 
ja näppäimistöllä tai osoittelemalla laseilla 
näkyvällä tähtäimellä ja painamalla laseissa 
olevaa nappia.
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TEKSTI: Jukka Lehtinen KUVAT: Matti Snellman

Vesa Leskinen (vas.) esittelee 
fako-laitetta. Kuuntelemassa Eija 
Kortesluoma, Anni Mändmets ja 

Anne Sarvi.

Laitteet haltuun päivän 
pikakurssilla
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Silmätautien leikkausosastolla järjestettiin helmikuussa laitteiden käyttöön keskittynyt 
koulutuspäivä. Yhden päivän ajaksi leikkaustoiminta keskeytettiin ja hoitohenkilökunta sai 
koulutusta valittuihin leikkausosaston laitteisiin, joita esittelemässä olivat laitevalmistajien 
edustajat.

Koulutukselle oli tarve, koska muutto ja 
leikkaussalissa aloitettu leukakirurgia vuoden 
2016 alusta oli vienyt kaiken osastotuntiajan 
ja muu osaaminen kaipasi varmistusta ja päi-
vitystä. 

– Kiitos linjajohdolle tästä henkilökun-
nan osaamista lisäävästä tärkeästä koulutus-
päivästä, osastonhoitaja Päivi Heinola sanoo.

Silmäklinikan toiminta on kasvussa. 
Etenkin päivystystoimintamme edellyttää, 

että hoitohenkilökunta voi toimia erilai-
sissa tehtävissä, sekä anestesia- ja instru-
menttihoitajina että heräämössä. Päi-
vystysaikoina hoitajat myös puhdistavat 
instrumentit.

Laitepassi kirjaa osaamisen
Koulutuspäivän järjestivät apulaisosastonhoi-
tajat Sanna Piiponniemi ja Eveliina Väätäi-
nen.

– Idea sai alkunsa sairaanhoitajapäivillä, 
jossa Vaasan keskussairaalan potilasturvalli-
suusasiantuntija Mari Plukka esitelmöi laite-
turvallisuudesta, Piiponniemi sanoo.

Koulutuksen aikana otettiin käyttöön 
laitepassi, jonka avulla silmäklinikan sairaan-
hoitajat voivat seurata omaa laiteosaamistaan.

Laitepassiin on listattu eri laitteet sekä 
lain määritelmät siitä, mitä ammattihenki-
lön pitää laitteesta osata. Koulutuspäivän 

Anestesialääkäri Annika Takala (vas.) ja sairaanhoitajat Marja Wikström sekä Jonna Paajanen 
tutustuvat menetelmään, jonka avulla tiputus voidaan laittaa luuytimeen verisuonen sijasta.
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Silmäkirurgiassa on 

potilaita vastasyntyneistä 

vanhuksiin.

aikana sairaanhoitajat saivat tietoiskut 16 
eri laitteesta ja samalla ruksasivat laitepas-
seihin tiedot osaamisistaan. Jatkossa laite-
passi tulee olemaan osa osaston perehdytys-
ohjelmaa.

– Laissa terveydenhuollon laitteista ja 
tarvikkeista edellytetään laiteosaamisen do-
kumentointia, joten laitepassi hoitaa myös sen 
vaatimuksen, Piiponniemi sanoo.

Tehokkaita tietoiskuja
Koulutuspäivän aikana eri laitevalmistajien 
edustajat näyttivät 3–4 hengen pienryhmille 
eri laitteiden käyttötapoja. Yhdessä esittelys-
sä meni 15–30 minuuttia, joten päivästä tuli 

tehokas tietoiskujen täyttämä päivä. Aamu 
aloitettiin anestesialääkärin luennolla sekä 
laitepassin esittelyllä.

– Silmäkirurgiassa on paljon erilaisia lait-
teita ja laiteosaaminen korostuu kaikkien am-
mattiryhmien työssä, Heinola sanoo.

Se, että yhteen tarkoitukseen käytettävät 
laitteet ovat samanlaisia, helpottaa oppimis-
ta. Esimerkkinä yhtenäistetystä laitekannasta 
on anestesiatyöasema, joka on samanlainen 
kaikissa silmäklinikan leikkaussaleissa ja so-
veltuu sekä pienten lasten että aikuisten anes-
tesian antoon.

Silmäkirurgiassa on potilaita vastasynty-
neistä vanhuksiin.

Piiponniemen mukaan sekä osallistujil-
ta että edustajilta saadun palautteen mukaan 
koulutus koettiin tarpeelliseksi. Potilastur-

Eero Holmberg (vas.), Marie 
Salmela ja Niina Valkonen 
katselevat, kun Tuukka Aho 
harjoittelee Malyugin-renkaan 
paikalleen laittoa.
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vallisuuden varmistaminen on kaikkien toi-
minnassa tärkein asia. Työpajamuotoinen 
koulutus sai kiitosta.

– Päivä onnistui suunnitelmien mukaises-
ti, tiukassa aikataulussakin pysyttiin. Joiden-
kin koulutusten osalta olisi kaivattu pidempää 
koulutusaikaa ja taas osaan olisi riittänyt lyhy-
empi aika. Sairaanhoitajat toivovat tapahtu-
masta vuosittaista, Piiponniemi sanoo.

Leikkausten määrät kasvussa
Silmätautien leikkausosasto on kokenut vii-
me aikoina suuria muutoksia. Vuoden 2016 
aikana leikkaustoiminta siirtyi silmäklinikan 
leikkausosastolta sisäilmaongelmien vuoksi 

korvaklinikan leikkausosaston tiloihin. Siirty-
minen tapahtui asteittain, koska salien sisus-
tus jouduttiin muuttamaan silmäkirurgiaan 
sopivaksi.

– Yhteen saliin tuli leukakirurgisia toi-
menpiteitä, mikä näkyi heti yleisanestesioiden 
määrän kasvuna ja heräämössä liian pieninä re-
sursseina, ylilääkäri Annika Takala sanoo.

Leikkausten määrää kasvattaa myös väes-
tön ikääntyminen. Siitä huolimatta, että oman 
silmäsairauksien linjan sisäisen kaihileikkaus-
toiminnan lisäksi toimenpiteitä tehdään myös 
ulkopuolella palvelusetelillä.

Silmäklinikan päivystys keskittyy vii-
konloppuihin. Yksikkö vastaa koko Suomen 

kiireellistä verkkokalvoleikkausta tarvitsevien 
potilaiden hoidosta. Viikolla toiminta on etu-
päässä päiväkirurgiaa.

Leikkauksia silmätautien leikkausosas-
tolla tehdään noin 8 000 vuosittain, joista 
1 500 yleisanestesiassa. Silmätautien kasvun 
myötä on leikkaustoiminta sellaista, että jo-
nojen muodostumiseen on iso riski. 

Tilannetta on vaikeuttanut tiloihin liit-
tyvät ongelmat. Nykyiset leikkausosaston ti-
lat ovat ahtaat ja lisääntynyt yleisanestesiatar-
ve lisää painetta, sillä kaikki yksikön käytössä 
olevat yhdeksän leikkaussalia eivät sovellu 
potilaiden nukuttamiseen.

Ylihoitaja Nina Fagerholm (vas.), anestesialääkäri Annika Takala ja osas-
tonhoitaja Päivi Heinola ovat tyytyväisiä koulutuspäivän toteutumiseen.
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TEKSTI: Irma Heiskanen-Haarala KUVA: Mikko Hinkkanen

Johtolankoja lapsuusiän 
diabeteksen arvoitukseen

Mikael Knip sai tänä vuonna suomalaisen lääkäriseura Duodecimin Matti Äyräpään palkinnon 
määrätietoisesta työstään lasten ja nuorten diabeteksen ehkäisemiseksi.
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Matti Äyräpää -palkinnolla palkittu huippututkija Mikael 
Knip selvittää muun muassa sitä, olisiko liian hyvä 
hygienia yksi syy siihen, että lasten diabetes on yleistynyt 
vuosikymmenien saatossa.

Lapsuusiän diabetes on yhä arvoitus tut-
kijoille. Mikä käynnistää autoimmuunireak-
tion, jossa ihmisen oma puolustusjärjestelmä 
alkaa hävittää insuliinia tuottavia soluja hai-
massa. Miten taudin puhkeamisen voisi estää?

– Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on 
Suomessa maailman korkein, ja korkeimmil-
laan se oli vuonna 2006, jolloin sairastui 65 
lasta 100 000 lasta kohti. Sairastuvien määrä 
on yli viisinkertaistunut reilussa 50 vuodes-
sa, lasten diabetesta kohta 40 vuotta tutkinut 
Helsingin yliopiston lastentautien professo-
ri ja Lastenklinikan ylilääkäri Mikael Knip 
kertoo.

Knip palkittiin tutkimuksestaan tänä 
vuonna Matti Äyräpää -palkinnolla.

Lasten diabeteksen nousu on nyt pysäh-
tynyt ja vakiintunut vuosittain 58–64 uuteen 
tapaukseen 100 000 lasta kohti.

Selitystä diabeteksen yleistymiselle pitää 
Knipin mukaan hakea muutoksista elinta-
voissa ja elinympäristössä. 

– Omissa tutkimuksissamme olemme 
havainneet, että hygieniatasolla on merkitys-
tä. Mitä vähemmän imeväisiässä tulee baktee-
ri- ja virusaltistusta, sitä vähemmän kehittyy 
monimuotoisuutta suoliston bakteereihin, 
mikrobiottaan.

Infektiot kouluttavat kehon 
puolustusta
Suoliston normaalit bakteerit tuottavat 
LPS-molekyylia, ja silloin kun molekyyli on 
peräisin E. coli -bakteerista, se stimuloi eli-
mistön omaa puolustusjärjestelmää.

Suomessa pikkulapset säästyvät hyvän 
hygienian ansiosta E. coli -bakteerin aiheutta-
milta ripuleilta ja virtsatieinfektioilta. Koli-
kon toinen puoli on, että kehon immuunijär-
jestelmän koulutus jää heikolle tolalle, ja riski 
tyypin 1 diabeteksen, keliakian ja allergioiden 
puhkeamiseen kasvaa.  

– Haluaisimme aloittaa hoitokokeilun, 
jossa vastasyntyneille, joilla on perinnöllinen 
alttius tyypin 1 diabetekseen tai keliakiaan, 
annettaisiin tietyntyyppistä bifido-bakteeria. 
Alttius löytyy 24 prosentilla kaikista synty-
vistä lapsista, ja se menee osittain päällekkäin 
niin, että samalla lapsella saattaa olla riski sai-
rastua sekä diabetekseen että keliakiaan, Knip 
sanoo.

Neljän viikon hoidolla vaikutettaisiin 
lapsen oman mikrobiotan kehittymiseen ter-
veeseen suuntaan.

Suoliston bakteerikanta muotoutuu pit-
kälti ensimmäisen ikävuoden aikana ja va-
kiintuu kolmanteen, neljänteen ikävuoteen 
mennessä.

Vauvaiän ravinnosta valmistumassa 
tutkimus
TRIGR-tutkimuksessa Knipin tutkimusryh-
mä selvittää, miten vauvaiän ravinto vaikuttaa 
diabetesriskiin. Väheneekö tyypin 1 diabetek-
sen ilmaantuminen lapsilla, joilla on siihen 
perinnöllinen riski, kun heidät vieroitetaan 
imeväisiässä äidinmaidonkorvikkeelle, missä 
lehmänmaitovalkuaiset on pilkottu pieniksi 
osiksi?

Tutkimuksessa on ollut mukana 2 159 
vauvaa perheistä, joissa vauvan vanhemmalla 
tai sisaruksella on tyypin 1 diabetes. 

– Tämä tutkimus on alkanut 2002. Pää-
semme analysoimaan tuloksia nyt toukokuus-
sa, ja tulokset pyritään julkaisemaan ennen 
tämän vuoden loppua, Knip kertoo.

Kuinka nopeasti insuliinituotanto 
häviää?
INNODIA-tutkimuksessa kerätään biolo-
gisia näytteitä suurelta joukolta tutkittavia 
laajassa eurooppalaisessa tutkimusverkostos-
sa. Knipin tutkimusryhmä toimii koko tut-
kimuksen keskuslaboratoriona ja määrittää 

diabetekseen liittyvät autovasta-aineet tut-
kittavilta. 

Tavoitteena on selvittää, mitä tapahtuu 
ihmisen omassa insuliininerityksessä ennen 
kuin diabetes kehittyy ja on puhjennut. Kuin-
ka nopeasti insuliinituotanto häviää taudin 
toteamisen jälkeen?

– Osallistujat tekevät kotimittauksia 
C-peptidistä, jota erittyy haiman beetaso-
luista sama määrä kuin insuliinia. Voimme 
arvioida myös potilaita, joilla on ulkoinen 
insuliinihoito, kun tiedämme, minkä ver-
ran elimistö vielä erittää insuliinia, Knip 
sanoo.

INNODIA-hanketta johtaa Helsingin 
yliopistossa Mikael Knip yhdessä kantasolu-
tutkija, professori Timo Otonkosken kans-
sa. Diabeteksen ehkäisyyn ja tautiprosessin 
hidastamiseen olisi iso edistysaskel, jos insu-
liinia tuottavia soluja voitaisiin pelastaa tai 
korvata. 

Seitsemän vuoden hankkeeseen on saatu 
EU-tutkimusrahaa, ja mukana on myös lääke-
yrityksiä. Ainakin yksi hoitotutkimus on tar-
koitus tehdä lapsille, joilla on riski sairastua 
diabetekseen.

Kehon immuuni-

järjestelmän koulutus  

jää heikolle tolalle, ja  

riski diabeteksen 

puhkeamiseen kasvaa.
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TrialNet on kansainvälinen tutkimusverkosto, jossa tutkijat 
pyrkivät selvittämään, miten tyypin 1 diabetes kehittyy ja 
etsivät hoitoja sen ehkäisemiseen.

TEKSTI: Irma Heiskanen-Haarala KUVA: Daniel Hiemann

Autovasta-aineet merkki  
sairastumisriskistä

Helsingin yliopiston ja HUS:n yhteistä 
TrialNet -hanketta johtaa ylilääkäri Mikael 
Knip. HUS:sta projektiin osallistuvat myös 
tutkijalääkärit Kristiina Luopajärvi ja Maa-
ret Turtinen sekä tutkimushoitaja Saila 
Anolin. 

Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisai-
raus, jossa ihmisen oma puolustusjärjestelmä 
hyökkää insuliinihormonia tuottavia haiman 
saarekesoluja vastaan. Solujen tuhoutumisesta 
näkyy merkkejä jo vuosia ennen taudin puh-
keamista, kun verenkiertoon erittyy autovas-
ta-aineita.

Näitä vasta-aineita TrialNet -tutkimuk-
sessa seulotaan henkilöiltä, joiden perheenjä-
senellä on diabetes.

Lapsiperheitä ja nuoria aikuisia
– Useimmat perheet suhtautuvat tutkimuk-
seen positiivisesti. Kaikki eivät kuitenkaan 
ole valmiita kuulemaan omaa tai lastensa 
diabetesriskiä, eivätkä silloin lähde mukaan 
tutkimukseen. Osallistuminen on täysin va-
paaehtoista ja tutkimuksen saa keskeyttää, 
koska haluaa, kertoo Saila Anolin.

Hän on aikaisemmissa työpaikoissaan, 
viimeksi Meilahden kolmiosairaalan päivys-
tysosastolla, hoitanut paljon tyypin 1 diabee-
tikoita ja nähnyt, millaisia komplikaatioita 
diabetes voi aiheuttaa. 

– Vielä tyypin 1 diabetesta ei valitetta-
vasti pystytä ennaltaehkäisemään eikä paran-
tamaan, mutta ehkä jo diabeetikkolapsen lap-

set tai lapsenlapset säästyvät sairastumiselta, 
Anolin sanoo.

Tutkittavat rekrytoidaan TrialNet -tut-
kimukseen lastensairaaloista ympäri Suomen. 
Helsingin yliopisto koordinoi tutkimusta 
koko Suomessa, TYKS hoitaa oman alueensa 
rekrytoinnin ja seurannan. 

HUS:n alueella tutkittavia tulee eniten 
Lastenklinikalta ja Jorvista. Lisäksi aluesairaa-
lat – Hyvinkää, Porvoo, Lohja ja Raasepori – 
hankkivat osallistujia tutkimukseen.

Mukaan hakeutuu myös oma-aloitteisesti 
nuoria aikuisia, jotka ovat saaneet tietää Trial-
Netista esimerkiksi etsiessään tietoa interne-
tistä. 

Seurantakäyntejä ja lääketutkimus 
Osallistujien verinäytteistä analysoidaan ensin 
kolme diabetekseen liittyvää autovasta-ainet-
ta, ja jos yksi tai useampi niistä on koholla, 
selvittelyä jatketaan. Tarvittaessa vasta-aineet 
tutkitaan uudestaan.

Autovasta-ainepositiiviselle tutkittaval-
le määritetään ensimmäisellä seurantakäyn-
nillä riskiarvio, jonka perusteella määräytyy 
käyntien tiheys. Seurantakäynneillä tutkitta-
ville tehdään muun muassa sokerirasituskoe, 
analysoidaan pitkäaikaissokeri ja tarkiste-
taan, mihin suuntaan vasta-aineet kehitty-
vät.

TrialNetiin liittyy lääketutkimus, jossa 
kokeillaan, voiko abatacept-lääkeaineella estää 
diabeteksen kehittymisen henkilöille, joilla 
on selvä riski sairastua, ja voiko tällä lääkkeel-
lä vaikuttaa tautiprosessiin ennen kuin oireet 
alkavat. Abatacept on jo markkinoilla oleva 
lääke, jota käytetään nivelreuman hoitoon. 

– Hoidolla pyritään vaikuttamaan niin, 
että hyökkäys omia insuliinia tuottavia soluja 
vastaan heikkenisi. Lääkettä on annettu tutki-
musmielessä myös vasta diabetekseen sairas-
tuneille, joilla on vielä omaa insuliinituotan-
toa, Mikael Knip kertoo.

Tutkimushoitaja Saila Anolin tekee tutkimuskäyntejä HUS:n kliinisessä tutkimusyksikössä, 
hankkii osallistujia TrialNet -tutkimukseen ja huolehtii siitä, että Helsingin tutkimuskeskukses-
sa arki rullaa. Hän on myös rekrytoivien sairaaloiden tuki, jonka puoleen voi kääntyä tutki-
mukseen liittyvissä kysymyksissä.



23  HUSARI  2 | 2017

Painonhallintatalon terveyslaihdutusvalmennuksessa 
opetellaan elämänhallintaa. TEKSTI: Johanna Kojola KUVA: Mikko Hinkkanen

Oivallusten kautta 
elämäntapamuutokseen

Syksyllä 2016 avautuneessa Painonhal-
lintatalon terveyslaihdutusvalmennuksessa yli 
200 potilasta taivaltaa kohti uudenlaista elä-
mänhallintaa. Heistä ensimmäiset sata ovat 
tehneet matkaa nettivalmentajien ohjauksessa 
puolisen vuotta.

– Palkitsevinta valmennustyössä on 
ollut seurata monien potilaiden hienoja oi-
valluksia ja omia pohdintoja elämäntapa-
muutoksista, kertoo sairaanhoitaja Merja Jy-
ränoja, yksi Painonhallintatalon yhdeksästä 
valmentajasta. 

Painonhallintatalon digitaalinen valmen-
nusohjelma kestää vuoden. Siihen voi hakeu-
tua lähetteellä, kun potilas on merkittävästi 
ylipainoinen ja motivoitunut verkkopohjai-
seen painonhallintaohjaukseen.

Kyse ei ole pelkistä kaloreista
Digitaalinen hoitopolku tarjoaa potilaalle 
mahdollisuuden tutkailla elämäänsä uusista 
näkökulmista, ja valmennuksen tavoitteena 

on auttaa häntä löytämään pysyviä keinoja pa-
rempaan hyvinvointiin.

– Eräs potilaani on kiteyttänyt tähänastisen 
oppimansa kolmeen pääasiaan: ei tarvitse olla 
täydellinen, pienet teot usein toistettuna tuot-
tavat tulosta, ja kyse ei ole kaloreista, vaan koko 
loppuelämää palvelevista hyvinvointiteoista.

Valmentajien tehtävänä on vahvistaa po-
tilaan omaa roolia elämänsä asiantuntijana ja 
toimia siinä tsemppareina. 

Parhaimmillaan ensimmäisen puolen 
vuoden työskentely näkyy jo hyvinkin monien 
potilaiden yleisvoinnissa ja vaa’alla. Joillakin 
painoa on karissut jo kymmenkunta kiloa, 
joillakin taas ei lainkaan. Valmennukseen mo-
tivoituminen voikin olla vaikeaa, jos potilas 
on lääkäriltä saanut lähetteen valmennukseen 
ilman, että on sitä itse pyytänyt, eikä oikein 
tunne asiaa omakseen.

– Potilaan olisi hyvä tutustua ennen lä-
hetteen saamista Painonhallintatalon yleisiin 
sivustoihin ja pohtia, soveltuuko tällainen 

verkkovalmennus hänelle ylipäätään, sanoo 
Jyränoja. 

Valmentajat soveltavat työhön muun 
muassa hyväksymis- ja omistautumisterapia- 
suuntauksen ohjaustapaa.

– Kun potilaalla on vaikeuksia seurata 
ohjelmaa, motivoimme muistuttamalla hänen 
vahvuuksistaan ja onnistumisistaan. Työstäm-
me potilaan kanssa sitä, miten myös ne huo-
not hetket ja ärtymyksenkin tunteet kuuluvat 
asiaan.

Toisaalta valmentajien tehtävänä on 
muistaa myös tehtävän rajaus.

– Olemme terveyslaihdutusvalmentajia, 
kaikkiin potilaan ongelmiin ei tarvitse osata 
puuttua.

Tällä hetkellä keskimääräinen odotusai-
ka valmennuksen alkuun on parisen viikkoa 
lähetteen hyväksymisestä. Kun digitaalinen 
hoitopolkuyhteys on avattu, potilas ja val-
mentaja kommunikoivat sovelluksen kautta 
noin kahden viikon välein. 

Samalla potilas tekee erilaisia harjoi-
tuksia. Niihin kuuluu muun muassa omien 
tavoitteiden ja ajankäytön pohdintaa, mielen-
taitojen harjoittelua, ruokapäiväkirjan pitä-
mistä ja oman liikuntaohjelman suunnittelua. 

Painonhallintatalon terveyslaihdutusvalmentajat Merja Jyränoja, Outi Pyrhönen, Elli Par-
tanen, Tiina Granberg-Hakala, Hannu Taka-Eilola, Anne-Mari Vepsäläinen, Anu Tuulivirta, 
kehittämispäällikkö Virpi Lusenius tiimipalaverissa. Kuvasta puuttuvat  
valmentajat Liridiana Pena Zamora ja Anette Palssa sekä  
Painonhallintatalon tiimistä lääkärit Kirsi Pietiläinen ja  
Milla Rosengåd-Bärlund.



Täydennyskoulutusta  
potilaan parhaaksi
Koulutusten tarkemmat tiedot, hinnat ja ilmoittautuminen: fioca.sairaanhoitajat.fi 

Kohtaaminen kohtaamatta – 
Hoidontarpeen arviointi puhelimitse 
17.5.2017 Helsinki 

Koulutuksessa selviävät terveydenhuollon am-
mattihenkilön vastuut ja velvoitteet sekä potilaan 
oikeudet tilanteissa, joissa asiakkaan konkreet-
tinen kohtaaminen puuttuu. Koulutus kehittää 
valmiuksia puhelimitse tapahtuvassa hoidontar-
peen tunnistamisessa, arvioinnissa, päätöksen-
teossa sekä ohjauksessa ja neuvonnassa. Päivän 
aikana saadaan ideoita puhelimitse tapahtuvan 
potilasturvallisuutta korostavan hoidontarpeen 
arviointimalliin sekä ”hyvä puhelu – parempi 
mieli”-vuorovaikutusvalmiuksien kehittämiseen. 

> Ilmoittaudu 4.5.2017 mennessä. 

Kerromme mielellämme lisää,  
ota yhteyttä!

Tanja Vahvelainen
koulutuspäällikkö 
Fioca Oy
puh. 044 529 0032
tanja.vahvelainen@fioca.fi

Tuukka Rantanen
koulutuspäällikkö
Fioca Oy
puh. 044 529 0044
tuukka.rantanen@fioca.fi

Valtakunnallinen Palliatiivisen 
hoidon seminaari
7.–8.9.2017 Helsinki 

Vuoden 2017 seminaari on laaja kattaus pallia-
tiivisen hoidon eri osa-alueista. Päivien aiheina 
ovat muun muassa COPD ja keuhkofibroosi, 
sekä munuaisten vajaatoimintaa sairastavien 
palliatiivinen hoito. Lisäksi paljon kysytty luento 
lasten saattohoidosta ja oppia sanattomin kei-
noin kohtaamisesta ja monikulttuurisuudesta. 
> Ilmoittaudu 10.8.2017 mennessä. 

 

SEPSIS 2017  
12.–13.10.2017, Helsinki
Vaikea sepsis on henkeä uhkaava tilanne, 
jonka kuolleisuus on hoidosta huolimatta 
korkea. Kuolleisuus lisääntyy elintoimin-
tahäiriöiden lisääntyessä ja pahimmillaan 
joka kolmas sepsispotilas menehtyy. Sep-
siksen tunnistaminen hoitopolun kaikissa 
vaiheissa on vaikeaa ja potilaiden tehohoito 
yleensä raskasta ja vaativaa. Vaikeaa sep-
sistä seuraa myös pitkä kuntoutuminen ja 
potilaille jää yleensä elinikäisiä seurauksia. 

Syksyllä 2017 järjestetään Suomen ensimmäisen 
sepsiksen hoitoon keskittyvä SEPSIS 2017-semi-
naari. Seminaari on suunnattu lääkäreille ja koko 
hoitohenkilökunnalle aina ensihoidosta päivystyk-
seen ja tehohoidosta vuodeosastolle. Päivillä luen-
noivat alan huippuasiantuntijat ja workshopeissa 
päästään porautumaan potilastapauksiin ja niiden 
hoitoon. 

> Ilmoittaudu 14.9.2017 mennessä.

Hoitotyön esimiesten ja  
johdon valmennuspäivät

30.–31.8.2017, Helsinki

Valmennuspäivät on tarkoitettu esimies-, johto-  ja 
kehittämistehtävissä toimiville, kuten osastonhoitajille, 
ylihoitajille, kehittämispäälliköille ja muille terveyden-
huoltoalan asiantuntijoille.  
 

On aika valmistautua uuteen ja saada oma organi- 
saatio mukaan uudelle matkalle. Arkipäivän työ 
jatkuu uusilla pelisäännöillä, joihin koko työyhteisön 
on sitouduttava.

Kuinka johdat joukkoasi muuttuvassa maail-
massa? Entä asiakas, mitä tämä kaikki tarkoittaa 
potilaan näkökulmasta ja mitä todella merkitsee 
asiakkaan valinnanvapaus? 

Palvelulupaus hoitotyössä  
– miten asiakkaan hoidon ja hoivan tarve 
sekä asiantuntijan osaaminen kohtaavat? 

Hoitotyö näkyväksi 
– mittarit hoitotyön johtamisen työvälineinä.  
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja, Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri 

Asiakaslähtöisyys tekemisen 
ja johtamisen ytimessä 
Anne Whellams, johtava sosiaali- ja 
terveydenhuollon erityisasiantuntija, 
F-Innova Associates Oy 

Muutosajattelun ja kilpailukyvyn 
johtamisen lähtökohta 
Mistä tekijöistä työyhteisömme kilpailukyky 
muodostuu ja mihin niistä voimme  
vaikuttaa ja miten?   
Ilkka Ruuska, toimitusjohtaja,  
TkL, Executive Advisor,  
BN Advisors Finland Oy  

Mitä palvelumuotoilu  
laajemmin on? 
– Kuinka sillä voi johtaa hoitotyön  
kehitystä? Hans Sandvik, palvelu- 
arkkitehti, Palmu

> Ilmoittaudu 31.7.2017 mennessä.

Suomen terveyden- 
huollon tulevaisuus  
ja sen tekijät 

Vuoden esimies- 
tapahtuma –  

Varaa paikkasi 
ajoissa!

Keynote
Sepsis -3 -sepsiksen 
uusi määritelmä
Maija Kaukonen 
anestesia ja tehohoidon  
erikoislääkäri, HUS
 

Akuutit tilanteet 
23.5.2017 Helsinki 

Ota akuutit tilanteet haltuun pienryhmissä har-
joittelemalla. Pienryhmässä pääset turvallisesti 
harjoittelemaan oikean tuntuisia potilastilanteita 
malliesimerkkien ja kouluttajien avulla. Koulutus 
sopii niin uusille, kuin kertausta haluaville koke-
neille sairaanhoitajille. Kädentaidot harjaantuvat 
vain harjoittelun avulla, koulutuspäivän aikana 
saat varmuutta jokapäiväiseen potilastyös-
kentelyyn. Päivän aikana harjoitellaan EKG:n ja 
verikaasuanalyysin tulkintaa ja päästään tunnis-
tamaan elvytystä ennakoivia oireita potilasesi-
merkkien avulla. Koulutukseen mahtuu rajallinen 
määrä osallistujia, varaathan paikkasi ajoissa. 
> Ilmoittaudu 9.5.2017 mennessä. 
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Lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri 
Timo Aronkyrö siirtyi sote-muutosjoh-
tajaksi Vantaan kaupungin vanhus- ja 

vammaispalvelujen johtajan tehtävästä.

Jokaista ammattilaista 
tarvitaan
Henkilöstön osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen ovat 
Uudenmaan maakunnan menestystekijöitä, sanoo sote-
muutosjohtaja Timo Aronkyrö.

Uudenmaan maakunnan sote-muutos-
johtajaksi marraskuussa nimetty Timo Aron-
kytö näkee, että HUS on maakunnan valmis-
telussa selkein kokonaisuus. HUS:sta siirtyvät 
toiminnot muodostavat ison osan maakunnan 
liikelaitoksesta. 

– HUS säilyy pääosin kokonaisuutena ja 
Hyksin nykyinen tulosyksikköjako on hyvä 
rakenne myös maakunnan liikelaitokseen 
erikoissairaanhoidon osalta. Koska HUS on 
suurin ja selkein siirtyvä kokonaisuus, selvi-
tämme muun muassa, voiko HUS:n nykyisiä 
tietojärjestelmiä käyttää maakuntatasoisesti, 
kertoo Aronkytö.

Maakunnan valmistelussa on tiedostet-
tu, että henkilöstön saaminen mukaan muu-

tokseen on välttämätön keino onnistua. Va-
linnanvapaus tuo mukanaan myös kilpailun 
osaavasta työvoimassa julkisen ja yksityisen 
sektorin lisäksi myös julkisten toimijoiden 
välille.

– Uudistuksen on pakko onnistua siinä, 
että ihmiset voivat tehdä työnsä hyvin. Jokais-
ta ammattilaista tarvitaan jatkossakin. Osaava 
henkilökunta on maakunnalle korvaamaton, 
sanoo Aronkytö.

Maakunnan valmistelutyössä painopistee-
nä on toimintojen ja palveluiden turvaaminen 
muutosvaiheessa. Kaikkea ei pyritä saamaan 
valmiiksi vajaassa kahdessa vuodessa, vaan 
maakunnan toimintaa kehitetään voimallisesti 
useita vuosia toiminnan käynnistymisen jäl-

keen. Esimerkiksi ne tukipalvelut, jotka eivät 
ole siirtymässä valtakunnallisiin palvelukes-
kuksiin siirtyvät osana HUS:ia maakuntaan.

– Vuoden 2019 alussa useimmat toimin-
not siirtyvät nykyisinä kokonaisuuksina ja tu-
kipalveluiden kehittämistä maakuntatasoisik-
si tehdään tämän jälkeen yhdessä, Aronkytö 
sanoo. 

Osaamisen kehittäminen keskiössä
HUS:ssa on oltu laajasti huolestuneita ope-
tuksen ja tutkimuksen asemasta uudessa 
maakuntarakenteessa. Aronkytö rauhoittelee 
tätä huolta: tutkimus, opetus, kehittäminen 
ja innovaatiot ovat Uudenmaan maakunnan 
kriittisiä menestystekijöitä tulevaisuudessa.

TEKSTI: Niina Kauppinen  
KUVA: Anni Levonen, Uudenmaan liitto
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Uudenmaan maakunnan toiminnan 
käynnistäminen vaiheet

Esivalmisteluvaihe jatkuu Uudenmaan lii-
ton vetämänä kesäkuun loppuun tai siihen 
saakka kun lakiehdotukset on hyväksytty ja 
maakunta perustettu.

Väliaikaishallinto aloittaa toimintansa 
sen jälkeen kun maakunta on perustettu. 
Väliaikaishallinnon keskeisenä tehtävänä 
on valmistella maakunnan toimintaa ja 
käynnistämistä siihen saakka, kunnes maa-
kuntavaltuusto on valittu.

Käynnistämisvaiheessa maaliskuussa 
2018 maakuntavaltuuston ja -hallituksen 
työskentely käynnistyy. Maakuntavaltuus-
tossa ja -hallituksessa päätetään lukuisista 
maakunnan toimintaan, talouteen ja 
hallintoon liittyvästä asiasta.

Maakunnan toiminta alkaa 1.1.2019. 
Maakunta toimii järjestäjänä. Palveluita 
tuottavat maakunnan liikelaitos, maakun-
nan sote-yhtiöt, yksityiset toimijat sekä kol-
mas sektori kuten esimerkiksi järjestöt. 

Valmisteluun osallistuvan henkilökun-
nan määrä tulee lisääntymään asteittain, 
mutta varsin nopeaan tahtiin. Tämänhetki-
sen arvion mukaan syksyllä 2017 maakun-
nan palveluksessa on noin 60 henkilöä, 
keväällä 2018 noin 200 ja syksyllä 2018 jo 
1 000 henkilöä. Osa henkilöistä voi olla 
osa-aikaisina maakunnan palveluksessa ja 
osa-aikaisina nykyisten työnantajiensa pal-
veluksessa. Varsinaiseen palvelutuotantoon 
osallistuvat siirtyvät maakunnan palveluk-
seen pääsääntöisesti vuoden 2019 alussa.

KOLUMNI TOIMIALAJOHTAJA MAARET CASTRÉN

Sydänsankareita kaikki
 
 
Kirjoitan tätä lomalla, jonka viimeisenä päivänä hiihtorinteessä, kaukana 
terveydenhuollon ammattilaisavusta, jouduimme ystävieni kanssa todista-
maan elvytystilannetta, joka ei päättynyt onnellisesti. Saapuessamme pai-
kalle auttamassa oli jo helikopterilla saapunut ensihoitolääkäri. En siis ky-
synyt tarvitaanko minun apuani. En tiedä mikä avun tulon viive oli ja oliko 
kukaan aloittanut elvytystä heti sydänpysähdyksen tapahduttua. Näimme 
kuinka elvytys lopetettiin tuloksettomana, kun saavuimme samaan paik-
kaan hetken hiihtämisen jälkeen. Ystävistäni moni järkyttyi näkemästään.

Tämän kokemuksen jälkeen tuntui hyvältä tietää, että HUS-alueelle ollaan 
luomassa Sydänsankarit-järjestelmää, joka mahdollistaa nykyistä nopeam-
man avunsaannin potilaalle, jonka sydän on pysähtynyt, ja jolle jokainen 
kuluva sekunti ilman apua tarkoittaa huonompaa ennustetta.

Suomessa meillä kaikilla on velvollisuus auttaa. Ongelma on, että emme 
aina tiedä missä apua tarvitaan, vaikka voimme olla aivan vieressä. 
Elvytyssuositukset kehottavat käyttämään teknologiaa kaikin mahdollisin 
tavoin parantamaan sydänpysähdyspotilaiden mahdollisuuksia selviytyä 
ja ”napata elämä takaisin kuoleman kidasta”, kuten ystäväni Seattlessa 
tilannetta kuvaavat.

Sydänsankarit-hanke on rakennettu 
älypuhelimien varaan. HUS:n työntekijä, 
SPR:n vapaaehtoinen elvytyskoulutettu 
tai SPEK:n ensiauttaja voi rekisteröityä 
netissä vapaaehtoiseksi auttajaksi. 
Jos rekisteröitynyt on 500 metrin 
säteellä mahdollisesta sydänpysäh-
dyspotilaasta, hätäkeskus hälyttää 
auttajan kännykän kautta. Hälytyk-
sen saanut voi heti ilmoittaa, onko 
hänen mahdollista lähteä autta-
maan. Ensimmäinen hälytyksen 
hyväksynyt ohjataan puhelimen 
avulla potilaan luo aloittamaan 
paineluelvytys ja seuraava auttaja 
hakemaan defibrillaattorin ja 
viemään sen potilaan luo. Maail-
malla järjestelmä on saanut avun 
paikalle merkittävästi nopeam-
min kuin mitä ambulanssi on 
tavoittanut potilaan. Ja ennen 
kaikkea, lukuisia ihmishenkiä on 
pelastettu.

Uusimaa on paikoitellen har-
vaanasuttua ja etäisyydet ovat 
pitkiä, mutta tiheään asutuillakin 
alueilla voi avunsaanti kestää. 
Siksi on tärkeää valjastaa meidät 
kaikki auttamaan.

– Maakunnan palveluissa keskeistä on, että jokai-
sen työntekijän osaaminen on korkealla tasolla. Tämä 
koskee kaikkia aloja ja ammattiryhmiä. Edistys perus-
tuu vain siihen, että ammattilaisia kannustetaan pitä-
mään yllä omaa osaamistaan ja he myös käyttävät sitä 
potilaiden ja asiakkaiden hyväksi. 

Aronkytö näkee, että Hyksillä on merkittävä roo-
li tutkimuksen ja kehittämisen veturina maakunnassa 
ja koko maassa. Hyksin tulee olla jatkossakin verkot-
tunut niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Lääke- 
ja hoitotieteen verkostojen lisäksi myös yhteistyö ter-
veysteknologian saralla on kriittistä.



28 2 | 2017  HUSARI

Kirsi Tenhunen sairastui vuonna 2014 
leukemiaan. Hän havahtui tavallisen työ-
matkan jälkeen voimakkaisiin selkäkipuihin. 
Kipujen syyksi osoittautui leukemia, jota on 

jouduttu hoitamaan useamman kerran, lopul-
ta kantasolusiirtojen avulla.

Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:ssä 
toiminnanjohtajana työskentelevä Ten-

hunen on koulutukseltaan sairaanhoitaja. 
Sairastaessaan hän huomasi hoitoproses-
sien puutteet potilaan näkökulmasta. Elo-
kuussa 2016 hän sai kutsun liittyä Hyksin 

HUS on asettanut tavoitteen lisätä potilaslähtöisyyttä ja potilaiden aktiivista osallistumista 
hoitoonsa. Potilaan mukaan ottaminen hoidon ja palvelujen uudistamiseen on jo käytössä 
psykiatriassa ja syöpätautien hoidossa.

TEKSTI JA KUVAT: Kimmo Räisänen

Potilas mukaan omaan 
hoitoonsa

Kirsi Tenhusen mukaan  
syöpähoidoissa pitää kiinnit-
tää vielä enemmän huomiota 
syöpäpotilaiden psyykkiseen 

hyvinvointiin.
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Läpimurtohankkeilla parannetaan 
toimintaa

Potilaan aktivoiminen osaksi hoi-
toaan ja palvelujärjestelmää on yksi 
HUS:n kuudesta läpimurtohankkees-
ta ja näkyy muissa läpimurtohank-
keissa. Potilaan osallistaminen on 
vaatimuksena eri laaduntunnustus- 
eli akkreditointijärjestelmissä, kuten 
magneettisairaalahankkeessa.

Potilaan osallistamisen lisäksi läpi-
murtohankkeita ovat Biopankki, 
Magneettisairaala, johtaminen ja 
digitalisaation hyödyntäminen sekä 
asiakaslähtöinen palveluiden tuotan-
tomalli.

syöpäkeskukseen perustettavaan potilas-
raatiin. 

– Hoito on täällä äärettömän hyvää. Sen 
sijaan pitää satsata siihen, että potilaan ääni 
oikeasti kuuluu, Tenhunen sanoo.

Potilasraati on Suomessa uusi ilmiö. Täl-
lä hetkellä syöpäkeskuksen potilasraati koos-
tuu kahdeksasta eritaustaisesta Syöpäkeskuk-
sen potilaasta.

Potilasraadin toimenkuva käsittää kaiken 
mahdollisen potilasta koskevan toiminnan, 
aina potilasohjeista kliinisiin tutkimuksiin. 
Potilasraati osallistuu myös Terveyskylä-pal-
veluun tulevan Syöpätalon sekä Siltasairaalan 
suunnitteluun.

– Potilasraati tarttuu kehityskohteisiin 
nopeasti ja erinomaisessa yhteistyössä hoito-
henkilökunnan kanssa. Esimerkiksi Syöpäkes-
kuksen potilaskirje saatiin nopeassa tahdissa 
muokattua potilaslähtöisempään muotoon 
ja se otetaan käyttöön lähiaikoina, Tenhunen 
kertoo.

Potilaiden mielipiteitä on kartoitettu 
myös muilla keinoin. Viime vuonna järjestet-
tiin ensimmäisen kerran Kertomalla paranee 
-kampanja, jolla pyrittiin saamaan syöpäpo-
tilailta käytännön ideoita palvelujen kehittä-
miseksi.

Hanke oli kuuden eri toimijan yhteis-
työprojekti, jonka idea on jo laajenemassa 
ulkomaille asti. Palautteen perusteella paran-
netaan muun muassa potilaan ja hoitohenkilö-

kunnan vuorovaikutusta sekä potilasvaatteita. 
Tämä tapahtuu osin yhdessä yritysyhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

Kirsi Tenhunen on pystynyt sairaudes-
taan huolimatta palaamaan työhönsä ja jatkaa 
potilasraadissa. Tenhusen mielestä potilaan 
aktiivisesta huomioonottamisesta hyötyvät 
kaikki. 

– Olemalla ihminen ihmiselle saa työstä 
parhaat puolet sekä potilas että koko hoito-
henkilökunta.

Kokemusasiantuntija toimii siltana
Sami Munther toimii Hyksin psykiatriassa 
kokemusasiantuntijana. Hän korostaa poti-
laan osallistumista hoitoonsa ja hoitohenkilö-
kunnan vastuuta.

– Tärkeintä on yhteisen sävelen löytämi-
nen. Usein puhutaan potilaan sitoutumisesta 
omaan hoitoonsa ja kuntoutumiseensa, mut-
ta hoitohenkilökunnan sitoutuminen asiak-
kaisiin ja työhönsä on yhtä tärkeää, Munther 
sanoo.

Munther aloitti vertaisohjaajana 2007, 
ja on toiminut kokemusasiantuntijana kuu-
si vuotta. Kokemusasiantuntija on sairauden 
itse läpikäynyt ja toipunut ihminen. Hän 
tarjoaa tukea potilaille ja välittää heidän ko-
kemuksiaan ja kehittämisideoita eteenpäin. 
Kokemusasiantuntijoita toimii myös koulut-
tajina tai ryhmän ohjaajina yhteistyössä am-
mattilaisten kanssa.

Psykiatriassa kokemusasiantuntijat ovat 
olleet mukana 2000-luvun puolivälistä ja 
johtoryhmissä heitä on ollut vuodesta 2010. 
Nykyään jokaisella psykiatrian viidellä linjal-
la on oma kokemusasiantuntijaedustaja johto-
ryhmässä. 

Psykiatriassa kokemusasiantuntijuus ei 
ole itsestään selvyys. Oma sairaus voi olla arka 
aihe, eikä omien kokemuksien jakaminen ole 
itsestäänselvyys.

– Mielenterveysasioissa on helposti oma 
stigmansa. Mutta ajat ovat muuttumassa ja 
psykiatria on muuttumassa huipputieteeksi, 
Munther sanoo.

Liian pienien resurssien ja kiireen vuok-
si hoitohenkilökunnalla ei ole välttämät-
tä tarpeeksi aikaa potilaan kohtaamiseen ja 
kuulemiseen. Jos potilas kokee, että häntä 
ei kuunnella, on hoidon päämääriin hankala 
motivoitua. Tästä syystä on tärkeää, että yh-
teistyöverkosto henkilöstön, potilaiden ja hei-
dän omaistensa ja myös kolmannen sektorin 
yhteistyökumppaneiden välillä toimii. Koke-
musasiantuntijalla on tässä tärkeä rooli.

– Olen ylpeä siitä, että HUS:ssa on opit-
tu luomaan hoitohenkilöstön, potilaiden, 
sekä omaisten ja järjestöjen välille siltoja 
ilman, että pidetään omasta reviiristä tur-
haan kiinni. Tämä on kuitenkin tehty roolit 
muistaen niin, että kukin taho tietää sille 
kuuluvat vastuunsa ja tehtävänsä, Munther 
sanoo.

Sami Muntherin 
mukaan kokemus-
asiantuntija antaa 

omalla esimerkillään 
toivoa toipumisesta 

ja yhteiskuntaan 
uudelleensopeutu-

misesta. 
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TEKSTI: Lotta Tuohino KUVA: Matti Snellman

Tiedon tuella 
parempaan avohoitoon
Miten mielenterveyspalvelut järjestetään niin, että 
ne auttavat ihmisiä parhaiten? Asiaa selvittänyt 
yhteiseurooppalainen REFINEMENT-hanke valmistuu tänä 
vuonna.

Tutkimatta ei tiedetä, miten asiat oikeas-
ti ovat. Siitä esimerkkinä toimii REFINE-
MENT eli tänä vuonna valmistuva EU-hanke, 
jossa on vertailtu mielenterveyspalveluita ja 
selvitetty, millaiset palvelut vaikuttavat par-
haiten.

Johtavan ylilääkäri Grigori Joffen mu-
kaan REFINEMENT:ssa on Hyks-ervan, Var-
sinais-Suomen, Pirkanmaan ja THL:n yhteis-
työllä on saatu ainutlaatuista vertailukelpoista 
tietoa tietoa eri toimijoiden mielenterveyspal-
velujen henkilöresursseista ja niiden kohdis-
tamisesta.

– Tuloksista selviää, että kuntapohjainen 
toimintamalli ei ole mahdollistanut yhtene-
väisiä ratkaisuja, ja siksi on ollut alueellisia 
eroja ja potilaat ovat olleet eriarvoisessa ase-
massa, Joffe sanoo.

Joffen mukaan esimerkiksi Uusimaa 
näyttää vertailumaakuntaa paremmin orga-
nisoidulta ja tehokkaammalta, mikä on sekä 
asiakkaiden että veronmaksajien kannalta 
myönteistä.

– Hankkeen tuloksia on tärkeää saada 
hyödyntää valtakunnallista sote-uudistusta 
suunniteltaessa, Joffe sanoo.

Kansallisissa suosituksissa on vuosia lin-
jattu, että mielenterveyspotilaiden hoidon tu-
lee olla avohoitopainotteista.

Hankkeen ensi vaiheessa, alkuvuonna 
2012 suomalaista psykiatrista hoitoa verrat-
tiin Englantiin, Espanjaan, Itävaltaan, Ita-
liaan, Norjaan, Ranskaan ja Romaniaan. Siinä 
seurassa Suomi näyttäytyi laitospainotteisena. 
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa oli perus- 
ja erikoissairaanhoidon päällekkäisyyttä ja ne 
toimivat erillään. Matalan kynnyksen palve-
luita, päivystäviä ja liikkuvia palveluita tar-
jottiin niukasti.

Lohjan sairaanhoitopiirin johtaja Raija 
Kontio kutsuukin ensimmäisiä REFINE-
MENT-tuloksia herätykseksi. 

– Vuonna 2012 olimme HUS-alueella 
yhtä laitospainotteisia kuin Romania. Nyt ti-
lanne on parantunut, HUS:n yhteyshenkilönä 
vuoteen 2016 asti toiminut Kontio sanoo.

Henkilöstön avulla uusiin malleihin
REFINEMENT-hankkeen alkaessa 60 prosent-
tia HUS Psykiatrian henkilöstöstä oli kiinni 
sairaalahoidossa tai ympärivuorokautisissa 
asumispalveluissa. Nyt 60 prosenttia työnteki-
jöistä työskentelee avohoidon palveluissa, esi-
merkiksi liikkuvassa työssä. Mielenterveyden 
häiriöitä pyritään entistä vahvemmin ehkäise-
mään, ei vain korjaamaan. Palveluvalikko on 
monipuolinen ja moderni; kasvokkain tapahtu-
van auttamisen lisäksi voidaan käyttää esimer-
kiksi etävastaanottoja ja nettiterapiaa.

Kaikki tämä on tehty henkilöstön avulla, 
Kontio sanoo. Suomalaisen psykiatrian hen-
kilöstö on erittäin hyvin koulutettua. Siten 
tehtäviä on uskallettu järjestää ja jakaa toisin 
sekä ottaa käyttöön uusia menetelmiä.

Suomen osuutta oli selvittämässä useita 
tutkijoita, ja jalostettua dataa on hankkeen 
aikana syntynyt hurja määrä. Tietoa on hyö-
dynnetty HUS Psykiatrian toimintasuunni-
telmassa vuoteen 2015 ja HUS Psykiatrian 
tiekartassa vuosille 2016–2019.
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Avohoito tiivistyy tarpeen mukaan
REFINEMENT-hankkeen jälkimmäisessä 
osassa tarkasteltiin psykiatrisessa sairaala-
hoidossa olleiden potilaiden hoitopolkuja. 
Niin voitiin määrittää, mikä tekee hoidosta 
laadukasta.

Kaikissa hankkeen maissa lähes puolet 
potilaista palaa sairaalaan vuoden kulues-
sa hoitojakson päättymisestä. Niin ei ole 

hyvä, sanoo Suomen kansallista hanket-
ta vetänyt tutkimusprofessori Kristian 
Wahlbeck.

– Sairaalaan palaaminen katkaisee kun-
toutumisen ja tuottaa lisäkustannuksia. Joko 
ensimmäinen hoito on loppunut liian lyhyeen 
tai avohoito ei ole tukenut potilasta riittä-
västi, Wahlbeck toteaa.

REFINEMENT-hankkeessa tutkitaan 
rahoitusjärjestelmien vaikutusta 
mielenterveyspalvelujen laatuun. 
Mukana on Suomen lisäksi Italia, 
Itävalta, Englanti, Espanja, Norja, 
Ranska, Viro ja Romania.

Suomesta mukana ovat HUS, THL, 
VSSHP ja PSHP.

REFINEMENT-aineistosta on tehty paljon tutkimusta. Yksi aineistosta väitöskirjaa tekevä on HYKS psykiatrian johtava ylihoitaja Taina Ala-Nikkola, 
joka on toiminut THL:n vierailevana tutkijana. Hänen tutkimuksissaan on selvinnyt muun muassa, että väestön koko vaikuttaa mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden monimuotoisuuteen ja lisää erityisesti kolmannen sektorin sekä oma- ja vapaaehtoisavun monimuotoisuuteen ja, että resurs-
sien käytön kannalta on viisainta keskittää erikoissairaanhoito yhdelle organisaatiolle ja painottaa avohoitoa.
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Hyvää ilmaa 
työpaikoille!
– Mikä täällä haisee? Mistä lattia on tehty? 
Milloin rakennus on valmistunut? päivitteli 
allergiatutkija, emeritusprofessori Tari Haah-
tela HUS:n kymmenennessä vuosittaisessa si-
säympäristöseminaarissa maaliskuussa. 

Kysymykset kuvaavat hyvin nykyajan 
sisäympäristöongelmien valpasta tarkkailua. 
Moni tekijä on muuttanut sisäilman laatua 
vuosien saatossa. Aihe herättää kiinnostusta, 
epävarmuutta, jopa pelkoa. 

HUS:ssa on hoidettu sisäympäristöongel-
mia järjestelmällisesti reilun kymmenen vuo-
den ajan. Ensimmäisiä ongelmia ratkottiin jo 
parikymmentä vuotta sitten. Toimintatavat 
ovat vakiintuneet ja ohjeet yhtenäistetty koko 
sairaanhoitopiirille. 

Sisäympäristön ongelmat ovat monimut-
kainen pulma, johon ei aina ole selkeitä rat-
kaisuja. 

HUS:ssa yleisimmin ongelmia aiheuttavat 
ilmanvaihdon epäpuhtaudet kuten mineraalivil-
lakuidut ja muovimattojen päästöt sekä rakenteel-
liset kosteusvauriot. Kansallisissa tutkimuksissa 

ykkösongelma on jollain tavoin ilmanvaihdossa. 
Se voi olla huonosti suunniteltua, toteutettua tai 
huollettua. Sisäympäristöongelmien syitä löytyy 
myös liian korkeasta huonelämpötilasta tai ta-
varanpaljoudesta ja huonosta siivouksesta.

”Tilojen käyttäjät ovat omalta osaltaan vas-
tuussa siitä, että tiloja käytetään suunnitellus-
sa käyttötarkoituksessa ja annettujen ohjeiden 
mukaan”, todetaan HUS:n uunituoreessa oh-
jeessa Toimintatapa sisäympäristöongelmissa.

– Joskus varastokoppiin perustetaan työ-
huone ja sitten ihmetellään, kun ilma ei riitä, 
kertoo sisäympäristöasiantuntija, erikoissuun-
nittelija Krista Kopola HUS-Tilakeskuksesta.

 
Riippumattomista tutkimuksista 
hoitosuositukseen
Syksyllä 2016 valmistui Käypä hoito -suosi-
tus kosteus- ja homevaurioista oireilevan poti-
laan hoitoon. Epävarmuustekijöitä aiheessa on 
silti vielä paljon. 

– Vahvaa näyttöä oireiden liittymisestä 
kosteusvaurioon on vaikea saada. Ei esimer-

kiksi ole olemassa sellaisia laboratoriotutki-
muksia, joilla taustasyy voitaisiin kiistatta ja 
varmuudella selvittää, kertoo suosituksen laa-
timiseen osallistunut osastonylilääkäri Paula 
Kauppi Iho- ja allergiasairaalasta. 

Hengitystieinfektiot ovat hyvin yleisiä 
ja osa ihmisistä perusominaisuuksiltaan her-
kempiä oireilemaan. Jos joku tekijä viittaa 
sisäilmaongelmien mahdollisuuteen, voidaan 
suosittaa rakennusteknisiä tutkimuksia. Nii-
den tulkinta edellyttää kuitenkin alan asian-
tuntemusta. Terveydelle vaaralliseksi ympä-
ristö todetaan hyvin harvoin.

Sisäympäristöongelmat kasvava 
menoerä 
Vuonna 2016 sisäilmakorjaukset maksoivat 
HUS:lle noin kaksi miljoonaa euroa. Ongel-
mien selvittelyiden, tutkimusten ja sisäilma-
puhdistimien vuokrien kustannukset olivat 
yhteensä 750 000 euroa. Lisäksi kuluja aiheu-
tui toiminnan siirtämisistä toisaalle.

Korjauksia ei laskuteta yksiköiltä, vaan 
ne maksetaan kiinteistöjen ylläpitorahoista. 

– Kustannusten pelossa ilmoitusta ei siis 
pidä jättää tekemättä, työsuojeluvaltuutettu 
Helena Leppänen sanoo.

Vikailmoitus tehdään heti ongelman il-
mettyä, jotta siihen voidaan puuttua ajoissa ja 
aloittaa ensivaiheen korjaukset. Myös yleisissä 
tiloissa havaitusta ongelmasta on ilmoitetta-
va. Näin vältetään ongelman kasvaminen ja 
henkilökunnan turha altistus. 

– Yksikin sairastuminen on liikaa, Lep-
pänen sanoo.

Tilanne HUS:ssa  
maaliskuussa 2017

• Yhteensä 112 ilmoitettua sisäym-
päristöongelmaa 

• 56 ongelmaa selvittelyssä
• 23 kohdetta odottaa peruskorjaus-

ta tai on seurannassa
• 33 kohteessa korjaustoimet kes-

ken
• 47 uutta ilmoitusta vuoden 2016 

aikana

TEKSTI: Mirkka Kujala KUVA: Sara Von Hertzen

Silmä-korvasairaalan ikkunoista kurkistavat 
muovipussit ovat merkki alipaineistetusta 
tilasta. Korjauskohteeseen luodaan alipaine, 
joka estää muun muassa purkupölyn ja epä-
puhtauksien leviämistä puhtaisiin tiloihin.
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TEKSTI: Jukka Lehtinen KUVAT: Matti Snellman

Automaattikäyttö 
tarvitsee ohjausta

Itsepalveluautomaatti 
vähentää ilmoittautumisen 
jonoja. Parhaiten käyttö 
yleistyy kun joku neuvoo 
saapuvia potilaita.

Sairaalaan saapuvan ilmoittautumiseen 
tarkoitettuja itsepalveluautomaatteja on lähes 
kaikissa HUS:n sairaaloissa. Ne ovat vaihtoeh-
to niin sanotulle luukulla ilmoittautumiselle, 
joten niillä saadaan vähennettyjä ilmoittautu-
misluukun jonoja.

Automaation avulla palvelua saadaan 
jaettua paremmin yksilöllisten tarpeiden 
mukaan. Mitä useampi käyttää automaattia, 
sitä nopeammin ja paremmin voidaan auttaa 
niitä, jotka eivät jostain syystä voi itsenäisesti 
ilmoittautua.

Automaatit eivät kokonaan poista tar-
vetta ihmisen avulle ilmoittautumisessa, 
mutta avun luonne on erilaista. Apu voi olla 
esimerkiksi aulaopas, joka neuvoo kuinka 
automaatti toimii ja auttaa jos ongelmia syn-
tyy.

– Automaatin luona tarvitaan joskus 
apua, mutta tavoite on, että aikaa vievää työtä 

saadaan ohjattua esimerkiksi hoitotyöhön, oh-
jelmistosuunnittelija Jussi Lindblad HUS:n 
tietohallinnosta sanoo.

Syöpätautien klinikalla itsepalveluauto-
maatit ovat osoittautuneet hyödylliseksi. Kli-
nikalla käy päivittäin enimmillään reilu 500 
potilasta. Aiemmin kolmen ilmoittautumista 
hoitavan osastonsihteerin sijaan tarvitaan enää 
yksi.

Aulaopas neuvoo
Automaatille saapuvia potilaita ohjaa aula-
opas, joka on johtavan ylihoitajan Vuokko 
Kolhosen mukaan ollut pääsyy sille, että it-
sepalvelun suosio on noussut.

– Ilmoittautumisessa on hyvä olla ihmi-
nen mukana niitä varten, jotka apua tarvitse-
vat, Kolhonen sanoo. 

Syöpätautien klinikalla potilailla on yleen-
sä useita käyntejä, joten ensimmäisellä kerralla 

autetut oppivat käyttämään automaattia toisel-
la tai kolmannella kerralla itsenäisesti.

Lindbladin mukaan itsepalveluauto-
maattien toimivuuteen vaikuttaa paljon ti-
lat. Parhaiten soveltuvat tilat, joissa potilaat 
tulevat yhdestä ovesta, kuten Syöpätautien 
klinikalla.

Toinen asia on se, millaisia potilaita käy 
eli käyvätkö potilaat toistuvasti, minkäikäi-
siä he ovat ja niin edes päin. Lindblad muis-
tuttaa, että vaikka nuoremmilla on helposti 
luontevampaa käyttää automaattia, niin kyl-
lä iäkkäätkin sitä osaavat käyttää, varsinkin 
opastuksen jälkeen.

– Ilmoittautuminen pitää tehdä houkut-
televaksi niin, että automaatille on helppo 
mennä.

Lindbladin mukaan itsepalveluautomaat-
tien käytön edistäminen edellyttää, että koko 
sairaala on sitoutunut siihen.

Näin automaatti toimii

• Automaatilla sairaalaan saapuva 
voi ilmoittautua sairasvakuutus-
kortin tai ajokortin viivakoodin 
avulla.

• Ilmoittautuminen kestää noin 
puoli minuuttia. Samalla potilas 
voi tarkistaa, ovatko henkilötie-
dot oikein HUS:n järjestelmissä.

• Ilmoittautumisessa automaatti 
kertoo mitä aikoja potilaalla sinä 
päivänä on, ja näyttää kartalla, 
kuinka oikeaan paikkaan pääsee.

• Aikataulun ja kartan voi tulostaa 
mukaan.

Aulaopas auttaa tarvittaessa syöpäklinikalle saapuvia itsepalveluautomaatin käytössä. 
Oikealla johtava ylihoitaja Vuokko Kolhonen.
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Tutkimushanke antoi 
uuden mahdollisuuden

Uusi hoito voi tulla avuksi tutkimushankkeen kautta silloin, 
kun muut hoitokeinot on jo käytetty.

TEKSTI: Minna Ojala KUVAT: Mikko Hinkkanen ja Tiina Vainikka

Suomen ensimmäinen TMVR eli transcathether mitral valve onnistui erinomaisesti. 
Kuvassa vasemmalta kuvantamiskardiologi Helena Hänninen,  

sydänkirurgi Antero Sahlman, kardiologi Mika Laine ja sydänkirurgi  
Tommi Vähäsilta sekä tyytyväinen potilas Inga Temisevä.
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Inga Temisevän vuotava mitraaliläppä 
korjattiin biologisella läppäproteesilla, joka 
asennettiin sydämeen katetrin kautta. Kyse ei 
ollut mistään rutiinitapahtumasta.

– Ai että jännittikö? No ei itse toimen-
pide, mutta se jännitti että pääsenkö siihen!, 
hyväntuulinen Temisevä sanoo kuusi päivää 
toimenpiteen jälkeen. 

Temisevän saama hoito on tutkimusvai-
heessa, ja Hyksin sydän- ja keuhkokeskus on 
ainoa projektissa mukana oleva pohjoismai-
nen sairaala.

Inga Temisevä pitää itseään onnekkaana, 
kun hän pääsi mukaan uuteen tutkimusvai-
heen hoitotoimenpiteeseen. Muutoin keinot 
vaikeaoireisen mitraaliläppävian korjaamiseen 
oli jo käytetty, sillä raskas avoleikkaus ei enää 
olisi tullut kysymykseen. 

– Viime vuoden joulukuun 22. päivä oli 
ihmeellinen päivä: silloin tuli soitto, että tar-
jolla olisi hoitoa. Siihen asti oli todettu, että 
mitään ei ole tehtävissä, Inga Temisevä kertoo.

Tarvittiin oikeanlainen sydän
Hoitoon pääseminen edellytti, että sydämen 
anatomia oli juuri oikeanlainen. Tätä tutkit-
tiin tietokonetomografialla. Jännittäviä hetkiä 
elettiin siis silloin, kun Yhdysvalloista uutta 
teknologiaa kehittävältä yritykseltä odotettiin 
tomografiakuvien perusteella varmistusta sii-
tä, että Inga Temisevä on sopiva potilas.

– Tammikuun puolivälistä lähtien odot-
telimme Yhdysvalloista vastausta. Se aika 
tuntui kyllä pitkältä. Sitten 13. helmikuuta 
Helena soitti ja äänestä jo heti kuulin, että on 
tulossa hyviä uutisia.

Helena eli tutkimuspotilaiden rekrytoin-
nista vastaava kuvantamiskardiologi Helena 
Hänninen oli vastauksesta vähintään yhtä 
innoissaan kuin potilaskin, samoin kuin pi-
lottitutkimuksen vastaava tutkija, osastonyli-
lääkäri, dosentti Mika Laine.

Itse asennushetki oli lyhyt, mutta kaik-
kineen toimenpide, johon kuului kirurgisen 
reitin valmistelu, kesti noin kaksi ja puoli 
tuntia. Katetri vietiin vasemmasta kyljestä sy-
dämen vasemman kammion läpi. Läpän asen-
nusta ohjattiin ultraäänitutkimuksen avulla.

Haussa kevyempiä hoitoja
Sydän- ja keuhkokeskus on mukana Twel-
ve-tutkimusprojektissa, jonka tavoitteena on 
arvioida katetrilla asennettavan mitraaliläp-
päproteesin turvallisuutta. Interpid-läppiä 

on asennettu maailmanlaajuisesti noin 40 
potilaalle. Tutkimusprojektissa on mukana 
yksiköitä Euroopasta, Britanniasta ja Yhdys-
valloista.

Perinteisen rintalastanhalkaisua ja sy-
dän-keuhkokoneen käyttöä edellyttävän avo-
sydänleikkauksen rinnalle on viime vuosina 
kehitetty vähemmän kajoavia leikkausteknii-
koita ja hoitomenetelmiä. Tähystystekniikalla, 
verisuoniteitse tai robottiavusteisesti tehtävät 
toimenpiteet ovat potilaalle kevyempiä perin-
teiseen avosydänleikkaukseen verrattuna. Toi-
puminen on yleensä nopeampaa.

 
Toimenpidemäärät kasvussa
Sydän- ja keuhkokeskuksessa tehtiin viime 
vuonna noin 150 aorttaläpän asennusta suo-
nen sisäisesti pallokatetrin avulla. TAVI eli 
transcatheter aortic-valve implantation -toi-
menpide tehdään ilman sydän-keuhkokoneen 
käyttöä yhteistyössä kardiologien kanssa. Avo-
sydänkirurgisia aorttaläppäleikkauksia tehtiin 
noin 200.

TAVI-toimenpiteiden osuus on noussut 
tasaisesti kymmenen vuoden aikana, joina niitä 
on Sydän- ja keuhkokeskuksessa tehty.

Laineen mukaan Hyksin panostus TA-
VI-toimenpiteisiin, ja sydänkirurgien ja kar-
diologien välinen hyvä yhteistyö vaikutti ehkä 
osaltaan siihen, että HUS valittiin tutkimus-
ryhmään.

– Toteuttamamme toimenpide oli tässä 
tutkimusohjelmassa järjestyksessä 41. koko 
maailmassa. Meillä oli ollut selvitettävänä po-
tentiaalisia potilaita jo aiemmin. Kaikki ha-
lukkaat potilaat eivät sopineet hoidettavaksi, 
toisaalta kaikki eivät myöskään ole halukkaita 
osallistumaan kokeiluvaiheen toimenpitei-
siin, Laine sanoo.

TAVI-toimenpiteistä on tullut jo rutiinia, 
ja on hyvinkin mahdollista, että myös mitraa-
liläpän korjauksia tehdään tulevaisuudessa yhä 
enemmän uudella menetelmällä. Tämä vaatii 
kuitenkin vielä paljon työtä. Ensimmäisenä 
tavoitteena on nyt saada testikäytössä olevalle 
läpälle CE-hyväksyntä. Tämä vaatinee vähin-
tään sata toteutunutta toimenpidettä.

– Rekrytoimme potilaita valtakunnalli-
sesti ja myös muista Pohjoismaista. Toiveena 
on päästä toteuttamaan vielä yksi tai kaksi 
leikkausta täällä meillä tänä vuonna, Mika 
Laine sanoo. 

Hiippaläppäproteesin asennus katetrin avulla tehtiin Meilahden hybridisalissa. Tutkimus-
vaiheessa olevaan leikkaukseen osallistui useita lääkäreitä ja hoitajia.
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TEKSTI JA KUVAT: Marjo Peltoniemi

Nuorten mielenterveyspalveluista 
löytyy monipuolisuutta

Nuorten aikuisten mielenterveyspalvelujen 
laatu ja saatavuus ovat usein kritiikin 
kohteena. Lohjan sairaanhoitoalueella 
ollaan asiasta eri mieltä, sillä siellä on tehty 
pitkäjänteisesti töitä nuorille aikuisille 
tarjottavien monipuolisten hoitomuotojen 
eteen.

Nuorten aikuisten mielenterveyspalveluiden tilanne herättää 
keskustelua, sillä Suomessa jää edelleen vuosittain noin kaksi tuhatta 
alle 30-vuotiasta työkyvyttömyyseläkkeelle.

Muun muassa kansanedustaja Jaana Pelkonen on kritisoinut mielen-
terveyspalveluita Puheenvuorokirjoituksessaan Uusi Suomi -verkkopalve-
lussa: ”Mielenterveyshoidot eivät ole riittäviä, niiden saatavuus on heikko 
ja palvelut ovat yksipuolisia. Lisäksi hoidot ovat usein lääkepainotteisia”. 

Johtava psykologin ja perheterapeutin Minna Puhakan mukaan 
väite ei pidä paikkaansa ainakaan Lohjan sairaanhoitoalueella.

– Meille hoitoon pääsy ei ole vaikeaa ja meillä on erittäin runsaasti 
hoitotarjontaa lääkehoidon lisäksi nuorille aikuisille, Puhakka sanoo.

Psykologien Minna Puhakka ja Jyrki Nikanteen 
mukaan Lohjalla on nuorille tarjolla monipuo-
lisia mielenterveyspalveluita.
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– Nuorille aikuisille perinteiset pöydän 
äärellä tapahtuvat keskusteluhoidot eivät ole 
aina luontevin tapa avata ja jäsennellä sisäistä 
maailmaansa. Vuonna 2013 Lohjan erikois-
sairaanhoidossa alettiin toden teolla selvit-
tää nuoriso- ja aikuispsykiatriasta kootulla 
tiimillä miten nuoria aikuisia maassamme 
hoidetaan, ja miten yksilöllisiin tarpeisiinsa 
voitaisiin vastata – sitouttaen, motivoiden ja 
innostaen, Minna Puhakka kertoo. 

Selvitystyön tuloksena alettiin panostaa 
hoitoon pääsyn sujuvoittamiseen ja uusiin 
menetelmiin. Avohoidon puolella on satsattu 
paljon muun muassa erilaisiin terapioihin sekä 
erityisesti luoviin ja toiminnallisiin menetel-
miin. Tulokset ovat olleet hyviä: potilastyy-
tyväisyys on huippuluokkaa ja osastohoidon 
tarve on vähentynyt alueen aikuispsykiatriassa 
neljäsosaan verrattuna 90-luvun alkuun.

Nuoret mukaan suunnitteluun
Aikuispsykiatrian avopuolella nuorille aikui-
sille eli 18–25-vuotiaille on suunnattu esi-
merkiksi kurssimuotoinen nuorten aikuisten 
elämänhallintakurssi. Toteuttamiseen osal-
listuvat psykologi, lääkäri, fysioterapeutti, 
toimintaterapeutti, taideterapeutti ja liikun-
taterapeutti. Samalla osallistujille tarjotaan 
tietoa oman alueen opiskelu-, työ- ja kuntou-
tusmahdollisuuksista. 

Tämän lisäksi on monia jatkuvasti pyö-
riviä ryhmiä kuten taideterapiaryhmä, ah-
distuksenhallintaryhmä, käsillä tekemistä 
ja keskustelua sisältävä ryhmä, bändiryhmä, 
valokuvausryhmä sekä liikunnalliset ryhmät 
kuten vesiliikunta- ja kuntosaliryhmät. Lisäk-
si on tietysti myös Lohjan oma erikoisuus: rat-
sastusterapiayksikkö, joka täyttää tänä vuonna 
jo 20 vuotta. Eri vertaisryhmiä on myös diag-
noosien mukaan. 

Innovatiivisesti on kokeiltu erilaisia hoi-
tomuotoja kuten miniryhmiä sosiaalisten pel-
kojen asteittaiseen hoitoon. Nuoret on otet-
tu mukaan suunnitteluun heidän toiveitaan 
kuullen. Muutoksen ovat Minna Puhakan 
mukaan mahdollistaneet pitkä kehitystyö, 
innostunut henkilökunta ja johdon avoimuus 
eri hoitomuotoja kohtaan. 

Lohjan sairaanhoitoalueen 93 000 väestö-
pohjassa erikoissairaanhoidon nuorisopsykiat-
riassa eli 13–17-vuotiaissa palvelunkäyttäjinä 
on noin 330 nuorta. 18–30-vuotiaat nuoret 
aikuiset kuuluvat aikuispsykiatrian piiriin, 
jossa asiakkaita on reilut 2 200. Lohjalla teh-
dään kuitenkin yhteistyötä yli vastuuyksikkö-
rajojen. 

Puhakan mukaan tuloksia varten on olta-
va todella yksilöllinen. Tarvittaessa on mentä-
vä potilaan kotiin asti.

Syrjäytynyt nuori maksaa miljoonan
Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnal-
le noin miljoonan, joten ajoissa annettu apu 
maksaa itsensä nopeasti takaisin. Erikoissai-
raanhoidossa kokonaiskustannusten keskiarvo 
hoidettua potilasta kohden on 4 272 euroa. 

Usein erikoissairaanhoidon piiriin tu-
levalla nuorella aikuisella on monta erilaista 
ongelmaa päällekkäin, joten on tärkeää laa-
tia yksilöllinen hoitopolku, josta hän hyö-
tyy parhaiten. Psykiatri voi tehdä lähetteen 
psykologisiin tutkimuksiin, jos tarvitaan 
tarkennusta diagnooseihin tai jäsennystä ti-
lanteeseen. 

– Tarvitaan sekä kurssimuotoista että 
pitkäjänteistä työskentelyä. Edistysaskeleet 

näkyvät nuorilla aikuisilla hyvin, kun nuori 
pystyy aloittamaan opinnot tai työt tai muut-
tamaan omilleen, psykologi ja ratsastustera-
peutti Jyrki Nikanne sanoo. 

Vuoden 2018 alussa Lohjan sairaanhoi-
toalueen Lohjan alueen psykiatrian yksiköt 
nuorisopsykiatriaa ja kuntoutuspoliklinikkaa 
lukuun ottamatta muuttavat Lohjan sairaalan 
yhteyteen valmistuvaan uudisrakennukseen, 
mikä mahdollistaa joustavan yhteistyön sai-
raalan ja avohoidon välillä.

Kehittämistä halutaan edelleen jatkaa. 
Sen lisäksi, että työryhmät mielellään esitte-
levät omaa toimintaansa, Lohjalla ollaan kiin-
nostuneita kuulemaan myös toisten toimivis-
ta käytännöistä.

Lohjan lääkkeitä nuorten aikuisten  
mielenterveysongelmien hoitoon
• Nuori itse mukaan suunnitteluun. Perhe ja verkosto mukaan.
• Työntekijät toimivat moniammatillisesti, liikkuvat yksiköiden välillä ja voivat jalkautua 

kotikäynneille.
• Uudet hoitomuodot käyttöön: Esimerkiksi DKT eli dialektinen käyttäytymisterapia 

persoonallisuushäiriöiden hoidossa. Skitsofreniassa hoidetaan neurokognitiivisella kun-
toutuksella muisti- ja keskittymisvaikeuksia. 

• Psykoosien varhaiseen tunnistamiseen ja itsemurhariskissä olevien auttamiseen panostettu. 
• Psykologeilla on yhteinen sähköinen jono, josta psykologitiimi yhdessä jakaa tutkimuk-

sia kiireellisyyden priorisoiden. 
• Yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. 

Taideterapia on yksi monista 
Lohjalla saatavilla olevista 
mielenterveyspalveluista.



38 2 | 2017  HUSARI

aktuellt
Mejla oss  
Vad vill du läsa i Husari? Vem vill du att vi ska intervjua? 
Kom med idéer per e-post: husari@hus.fi. Till samma adress 
kan du också skicka din adressändring.

Inom HNS rekryteras ny personal kontinuerligt. Många band 
knyts redan under studietiden och för den som vill ha jobb 
gäller det att vara aktiv och att ha rätt attityd.

TEXT: Lina Laurent FOTO: Pietari Hatanpää

Rekrytering

Klockan är två på eftermiddagen och barn-
morskestudenten Wilhelmina Ehrnsténs pa-
tient har nyss fått epiduralbedövning. Det är 
Ehrnsténs andra praktikdag på Jorvs sjukhus 
i Esbo och hennes första i en förlossningssal.

Trots att mycket är nytt har Ehrnstén, 
som är fjärde årets studerande vid yrkeshög-
skolan Arcada, redan upplevt flera olika ar-
bets- och praktikplatser, både inom HNS och 
i olika kommuner.

– När jag gjorde min första praktik på 
HNS tänkte jag ”wow”! Det kändes som om 
det fanns mer resurser och modernare utrust-
ning än på de ställen jag varit tidigare. Det 
kändes också som om man mer noggrant följ-
de direktiv och standarder, helt enkelt som 
om saker sköttes ordentligare.

Även om arbetsmarknaden i dag präglas 
av visstidsanställningar och korta kontrakt tar 
Ehrnstén ingen stress för framtiden.

– Det finns alltid jobb, om inte som barn-
morska så som vårdare. Sverige och Norge 
känns också lockande, speciellt med tanke på 
lönen.

En inblick i den svenska sjukvården 
kommer Ehrnstén att få redan i år. Under vå-
ren ska hon praktisera tre veckor på Sunder-
bys sjukhus neonatalavdelning i Luleå. I höst 
blir det mer praktik i Finland och till julen 
räknar hon med att ha studierna avklarade.

Vilka är dina starkaste intryck av arbets-
livet hittills?

– Att kollegerna spelar en jättestor roll 
för hur man trivs på en arbetsplats. Har 

man bra kolleger är det roligt att komma 
på jobb.

Många söker
Inom HNS lediganslås varje år cirka 1600 
fasta tjänster. Jobb på HNS lockar och 2016 
söktes varje tjänst i medeltal av 22 personer. 
Finlands ekonomi, arbetslöshet och allmänna 
konjunkturer återspeglar sig snabbt i rekry-
teringen. Johanna Onnismaa, som är chef 
för den psykiatriska avdelningsgruppen vid 
Raseborgs sjukhus och en erfaren rekryterare, 
säger att det särskilt under sämre tider gäller 
att vara extra noga vid rekryteringen.

– Då finns det många som söker en tjänst 
för att få trygghet, inte för att de brinner för 
just den tjänsten eller de patienterna, säger 
Onnismaa.

Flexibilitet och förändringsvilja är ny-
ckelorden i arbetslivet i dag. Onnismaa po-
ängterar att personalen bör vara redo för 
kontinuerliga förändringar, både inom orga-
nisationen och arbetet.

– Man måste utbilda sig hela tiden. Det 
kommer hela tiden ny kunskap om hur män-
niskan fungerar, om nya arbetssätt och om 
öppenvården.

Onnismaa har varit förman i över 15 år 
och har deltagit i oräkneliga rekryterings-
processer. När hon är med och anställer en ny 
medarbetare fäster hon uppmärksamhet vid 
flera saker.

– Jag tittar först på hur social och utåtrik-
tad personen är eftersom det här är ett socialt 

arbete. Jag uppskattar arbetserfarenhet och ser 
hellre att personen jobbat på olika ställen än 
länge på ett och samma ställe – det berättar 
om personens förmåga till förändring.

Viktigt att utvecklas
Behoven inom rekryteringen ser olika ut be-
roende på sjukhus och region. På Raseborgs 
sjukhus i Västra Nylands sjukhusområde ser 
2017 bättre ut än tidigare, bedömer Tuula 

”Bra arbetsgemenskap 
det viktigaste”

mailto:husari@hus.fi
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Dagen för patientens rättigheter 
Tillställningen som är öppen för alla ordnas 27.4.2017, kl. 14 – 18  
i Biomedicum. Temat är Patientens virtuella värld.

Silvola, personalchef och ledande översköter-
ska för vårdpersonalen.

– Vi har haft många år med stora förän-
dringar och folk har varit rädda att söka hit.

Trots att antalet lediganslagna fasta 
tjänster på Raseborgs sjukhus varit få under 
det senaste året finns det ständigt ett behov 
av sommarvikarier och övriga vikarier. Djun-
geltelegrafen är en effektiv rekryteringsmetod 
liksom personliga kontakter.

Raseborgs sjukhus är ett tvåspråkigt 
sjukhus och Silvola betonar att personalen har 
bra möjligheter att stärka sina kunskaper i 
svenska.

– Man behöver inte ha fullständiga kuns-
kaper i svenska för att få jobb här men man bör 
ha rätt attityd – att vilja kommunicera med pa-
tienten på hennes eller hans modersmål.

Vilka är dina tips till den som vill jobba 
inom HNS?

– Det börjar ofta redan på studietiden då 
kontakter knyts. Det är viktigt att ha rätt at-
tityd till arbete och att man bemöter patien-
ten som en individ. Det räcker inte heller att 
man har trevligt tillsammans på jobbet, man 
ska hållas med i utvecklingen, utveckla sina 
arbetssätt och anpassa arbetet enligt ny forsk-
ning och nya vårdmetoder för patientens bäs-
ta, säger Silvola.

Barnmorskestudent Wilhelmina 
Ehrnsténs drömarbetsplats är 

Barnmorskeinstitutet i Helsing-
fors. Ehrnstén ser med tillförsikt 
på framtiden. ”Jobb finns alltid, 
om inte som barnmorska så som 

vårdare.”



40 2 | 2017  HUSARI

HUS:ssa on otettu Office 365-pilvipalveluita käyttöön 
vaiheittain keväästä 2016 alkaen. Seuraavaksi siirretään 
intranet pilviympäristöön.

TEKSTI: Jukka Lehtinen KUVA: MostphotosMISSÄ MENNÄÄN   PILVIPALVELUT

Nyt siirtyy  
intranet pilveen

Miten intranetin siirto tehdään, 
projektipäällikkö Anssi Vartiainen HUS-
Tietohallinnosta?
Intranetin siirto toteutetaan vaiheittain. En-
sin siirretään niin sanottu portaali, joka kattaa 
työtiloja lukuun ottamatta intranetin kaikki 
muut osiot. Työtilat, joita on tuhansia, siirre-
tään tämän jälkeen vaiheittain. Siirto tehdään 
kopioimalla sisällöt uuteen ympäristöön. 

Portaalin siirto tehdään huhti - touko-
kuussa. Sen jälkeen käynnistyvät työtilojen 
siirrot. Kesään mennessä kaiken pitäisi olla 
valmista.

Millaisia epämukavuuksia siirrosta 
aiheutuu?
Siirron aikana joudutaan toimimaan kahdessa 
eri ympäristössä, joissa on erilliset haut. Työ-
tilat pyritään siirtämään ripeään tahtiin, jotta 
tämä vaihe jäisi mahdollisimman lyhyeksi.

Työtilojen omistajien pitää tarkistaa 
omien työtilojensa siirron onnistuminen ja il-
moittaa määräaikaan mennessä mahdollisista 
puutteista. Uudet työtilat poikkeavat omi-
naisuuksiltaan jonkin verran vanhoista, joten 
uuden opettelua on luvassa.

Kaikkia intranetin linkkejä ei saada siir-
ron yhteydessä koneellisesti korjattua, joten 
toimimattomia linkkejä uudessa ympäristös-
sä tulee olemaan, alkuvaiheessa luonnollisesti 
enemmän.

Mikä muuttuu, viestintäpäällikkö Niina 
Kauppinen?
Intranetin ulkoasu ja etusivu uudistuvat. 
Linkkien määrä etusivulla vähenee radikaa-
listi ja jatkossa linkit löytyvät niin sanotusta 
meganavigaatiosta. Kustakin ylänavigaation 
kohdasta avautuu iso ikkuna, jossa on linkke-
jä intranetin keskeisimpiin sisältöihin ja ulko-
puolisiin sivustoihin. 

Iso muutos on myös julkisten ja suljet-
tujen työtilojen erottaminen toisistaan. Jul-
kisia työtiloja kutsutaan jatkossa kotisivuik-
si ja ne ovat ulkoasultaan samankaltaiset 
muiden intranetsivujen kanssa. Suljetut 
työtilat eivät enää ole julkisen työtilan 
alisivustoja, vaan erillisiä kokonaisuuksia 
omine käyttäjähallintoineen. Ne voivat 
olla HUS:n sisäisiä tai ekstranet-työtiloja, 
joihin voi kutsua HUS:n ulkopuolisia jä-
seniä.

Mitä hyötyä käyttäjille on uudesta 
intranetista?
Tiedon löytäminen laajasta intranetista, niin 
kuin HUS:n intranetkin on, on haastavaa. Ta-
voitteena on, että löydettävyys paranee mega-
navigaation ja uuden haun myötä. Runsaaseen 
määrään hakutuloksia ei pidä tyytyä, vaan ha-
kutuloksia kannattaa rajata.

Intranetiin pääsyä kotikoneelta on toivot-
tu ja se toive toteutuu nyt. Intranetia voi myös 
käyttää mobiililaitteilla, vaikkakaan sitä ei var-
sinaisesti ole toteutettu mobiiliyhteensopivaksi.

Intranet, työtilat ja muut Office 365 -pal-
velut muodostavat kokonaisuuden ja eri väli-
neiden yhteiskäyttö on mahdollista. Voimme 
esimerkiksi upottaa Yammer-ryhmän osaksi 
intranetsivustoa. Ylipäätään uusi ympäristö 
mahdollistaa kehittämisen, josta on olemassa 
jo monenlaisia suunnitelmia.

Lisätietoa:

• Intranetin Office 365 -työtila
• Kysy intranetista -ryhmä Yammerissa
• sähköpostilla:  

office365.kysymykset@hus.fi

mailto:office365.kysymykset@hus.fi
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TEKSTI: Jukka Lehtinen KUVA: Matti SnellmanHALLITUS KESKUSTELEE 

Heikki Heinimäki: 
Valinnanvapaus sopii  
erikoissairaanhoitoon vain osittain
Kunnallisten 
luottamustehtävien 
veteraani Heikki Heinimäki 
jättää luottamustehtävät 
tänä kesänä ja toivoo 
seuraavaan ja viimeiseksi 
jäävään hallitukseen uusia 
osaavia jäseniä kokeneiden 
rinnalle.

Kunnallisneuvos Heikki Heinimäki (kok.) on Vantaan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja.

Miten HUS:n päättyvä hallituskausi 
on sujunut, hallituksen jäsen Heikki 
Heinimäki?
Uutena jäsenenä voin todeta, että hallitus-
kausi on sujunut mielenkiintoisten asioiden 
parissa. Niistä mainittakoon HUS:n talous-
arvion hyväksyminen ja talouden seuranta, 
organisaatiomuutokset ja ennen kaikkea so-
te-uudistus on värittänyt koko kautta. Sitä ei 
olisi pystynyt seuraamaan niin tarkasti, jos ei 
ole mukana tällaisessa yhteisössä.

Hallituksessa on ollut kiintoisaa tutustua 
muihin jäseniin ja sellaisiin, jotka ovat olleet 
pitempään hallitustyöskentelyssä. Heiltä olen 
oppinut paljon HUS:n asioista. HUS sinänsä 
on tehokas ja hyvin toimiva sairaanhoitopiiri, 
joka palvelee vaativassa erikoissairaanhoidossa 
koko maatakin.

Mielestäni hallituksen ei olisi pitänyt kä-
sitellä operatiivisia asioita, koska ne kuuluvat 
toimivalle johdolle ja koska työnjako halli-
tuksen ja johdon välillä muuten hämärtyy.

Hallitus antoi juuri lausunnon 
valinnanvapauslakiluonnoksesta, miten 
itse suhtaudutte valinnanvapauteen?
Sote-uudistus on tarpeen, mutta siihen on 
vaikea ottaa kantaa, koska ei tiedetä sen 
vaikutuksia eikä yksityiskohtia. Suhtaudun 

soten valinnanvapauteen hyvin kriittisesti 
johtuen siitä, ettei vieläkään tiedetä, mitä se 
koskee ja kuinka laajasti. Valinnanvapautta ei 
pitäisi tuoda erikoissairaanhoitoon kuin ehkä 
kaihileikkauksien osalta. On hämmästyttä-
vää, että lakiluonnoksesta piti antaa lausunto 
tietämättä valinnanvapauden yksityiskoh-
tia. Valinnanvapautta ei pystytä kaiken jär-
jen mukaan toteuttamaan maaseudulla eikä 
pienissä kunnissa, koska palvelun tuottajat 
eivät ole kiinnostuneita näistä alueista. Oma 
ongelmansa tulee HUS:ssa eri palvelujen 
yhtiöittämisvelvollisuudesta. Olisi järkevää 
toteuttaa ensin sote-uudistus ja sitten valin-
nanvapaus porrastaen saatavien kokemusten 
perusteella.

Kiinnostaako osallistuminen ensi vuoden 
alussa pidettäviin maakuntavaaleihin?
En ole kiinnostunut ensi vuoden maakuntavaa-
leista, koska tänä kesänä luovun kaikista luotta-

mushenkilötehtävistä oltuani 28 vuotta niissä 
mukana. On aika jättää tehtävät nuoremmille. 
Toivon, että HUS:n seuraava hallitus puoleksi 
toista vuodeksi koostuu kokeneista ja uusista 
nuoremmista osaavista jäsenistä. Hallituskausi 
on todella lyhyt. Sama toivomus koskee myös 
uutta maakuntahallintoa.

Miltä HUS:n toiminta näyttää suuren 
pääkaupunkiseudun kaupungin Vantaan 
näkökulmasta?
HUS:n on hyvää erikoissairaanhoitoa hoitoa 
antava yhteisö, joka on aivan välttämätön 
Vantaalle ja sen asukkaille. Usein kritiikkiä 
esiintyy kasvavista erikoissairaanhoitokuluis-
ta. Mutta on muistettava, että vantaalaiset 
ovat tavallista enemmän sairaampia ja hoidon 
tarve on siten suurempi kuin muilla. Saa näh-
dä, kuinka sote-uudistuksen jälkeen vantaa-
laisten erikoissairaanhoitopalvelut muuttuvat 
ja kuinka maakunta vastaa tarpeeseen.
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Vuoden 2017 Turvallisuuspalkinnon 
hakuaika on 13.3. – 14.5.2017.

TEKSTI JA KUVAT: Kirsi-Marja Blomstedt

TYÖHYVINVOINTI HUIPPUYKSIKÖT JA -ESIMIEHET 2016

Huippuyksiköt ja -esimiehet 2016
Työhyvinvoinnin huippuesimiehiä ja huippuyksiköitä 
palkittiin Työhyvinvointiteemapäivässä.

Huippuyksikköpalkinnot  
ottivat vastaan seuraavat  

(kuvassa oikealta): palveluesimies  
Arja Pajunen ja laitoshuoltaja Teija 

Tarhonen Iho- ja allergiasairaalan 
HUS-Desikon laitoshuollosta, farma-
seutti Elina Jääskeläinen ja vastaava 

proviisori Hanna Tolonen HUS-Ap-
teekista, osastonylilääkäri Päivi Piirilä 

ja osastonhoitaja Anu Kokkonen 
HUS-Kuvantamisen kliinisestä fysiolo-

giasta, osastonhoitaja Maria Lönnqvist 
Hyvinkään sairaalan tehovalvonnasta, 

osastonhoitaja Päivi Heinola Silmä- 
Korvasairaalan leikkaus- ja anestesia- 
osastolta ja psykologi Laura Salmijärvi  

ja sairaanhoitaja Maiju Lindroos  
HYKS Psykiatrian varhais- 

psykoosikeskuksesta.

Huippuesimiespalkinnot  
ojennettiin seuraaville: (kuvassa  

vasemmalta): osastonhoitaja  
Merja Kuronen, Kätilöopiston  

sairaalan Vastasyntyneiden osasto 
LV37, osastonhoitaja Marja Pirinen, 
Jorvin varhaispsykoosipoliklinikka, 

 osastonhoitaja Tarja Kettunen, 
Hengityshalvauspotilaiden ryhmäkoti, 

ylilääkäri Timo Meronen, Hyvinkään 
sairaala, HUS-Kuvantaminen,  

aluepäällikkö Marja Nykänen,  
HUS-Apteekki ja palveluesimies  

Arja Pajunen, HUS-Desikon Iho- ja 
allergiasairaalan laitoshuolto.
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PÄÄLUOTTAMUSMIES

Palkat tulee harmonisoida

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU

RISTO AVELA

Pääluottamusmies
JUKO

LEENA HEIKKINEN

Työsuojeluvaltuutettu
Hyks NaiS, Hyks Gero-, neuro-,  

päihdepsykiatrianlinja

HUS:ssa monta on  
ihmeellistä asiaa

Hyksiin on tullut viimeaikoina liikkeenluo-
vutuksena Helsingin kaupungin yksiköitä 
sekä laboratorio ja kuvantamistoimintoja 
Careasta. Maakuntauudistuksen yhteydessä 
liikkeenluovutuksia tulee lisää.

Liikkeenluovutuksessa palvelussuhteen 
ehdot säilyvät. Palkkauksen säilyessä en-
tisellään voi liikkeenluovutuksen jälkeen 
olla palkkaeroja vaativuudeltaan saman 
tasoisissa töissä. Luonnollisesti pienempää 
palkkaa saavat kokevat itseään kohdel-
tavan epäoikeudenmukaisesti, kun toiset 
saavat parempaa palkkaa yhtä vaativista 
töistä.

Palkkaerojen tasaamiseen työnantajalla 
on vakiintuneen käytännön mukaan noin 
kaksi vuotta aikaa. Jos HUS:n palkkatasoja 
pienempää palkkaa saavia siirtyneitä hen-
kilöitä on vähän, ei palkkojen korjaaminen 
HUS:n tasoon pitäisi olla ongelma. Kysymys 

Ne hämmästyttää, kummastuttaa montaa 
toimijaa, vai olenko ainoa? Luulen, tai oi-
keastaan tiedän, etten ole. Kaikki HUS:n 
säännöt, pysyväisohjeet, määräaikaisohjeet, 
johtajaylilääkärin ohjeet ja suositukset on 
tehty noudatettaviksi, vaikka ne toisinaan 
hämmästyttävät. Niiden tarkoitus on helpot-
taa arkea ja tukea toimijoita saavuttamaan 
parhaat mahdolliset tulokset niin potilashoi-
dossa kuin henkilöstön työturvallisuuteen ja  
–tyytyväisyyteen liittyvissä asioissa.

HUS:n organisaatiossa alusta asti muka-
na olleena ja jo ennen HUS:a pitkään hoito-
työtä tehneenä olen kokenut monta organi-
saatiomuutosta hoitajana. Nyt katson HUS:a 
toiselta kantilta, asiantuntijan tehtävistä. 
Tämä on avartanut ajatusmaailmaani, anta-

lienee enemmän halusta korjata asia kuin ra-
han puutteesta. 

Kun liikkeenluovutuksessa HUSiin siir-
tyvässä yksikössä on paremmat tehtävä-
kohtaiset palkat, palkkojen harmonisointi 
on haasteellisempaa. Aikaisemmin on pal-
kat harmonisoitu korkeimpiin palkkoihin. 
Nopean inflaation aikana harmonisointi 
on toteutettu ohjaamalla järjestelyvaroja 
huonoimpiin palkkoihin ja antamalla vain 
pakolliset sopimuskorotukset parhaimpiin 
palkkoihin. Nykyisen vähäisen inflaation 
aikana tarvitaan lisärahaa palkkaharmoni-
saatioon. On puhuttu myös mediaani- tai 
keskipalkkojen harmonisaatiosta, jolloin 
vaativuudeltaan saman tasoisissa tehtävissä 
hyväksyttäisiin palkkaeroja, kunhan keski- 
tai mediaanipalkat olisivat samalla tasolla. 

Vuoden vaihteessa Hyksiin liitettiin Kot-
kan ja Kouvolan laboratorio ja kuvantami-

nut särmää, mutta myös hionut terävimpiä 
kulmia. Tiukka vastakkainasettelu, työnan-
taja – työntekijä, ei läheskään aina ole niin 
mustavalkoinen. Ilman toista ei ole sitä tois-
takaan. Yhteistyössä on se voima.

Hitto, anteeksi kun kiroilen, mutta tähän 
sanaan piiloutuu uusi merkitys ja se voisi toi-
mia mottona, ohjeena, monissa tilanteissa 
eikä ainoastaan työsuojeluvaltuutetun teh-
tävissä. Kiitos kollegani, joka jaoit tämän sa-
nan uuden merkityksen meille muillekin.

H= havainnot, eli meidän kaikkien pitää 
tehdä havaintoja työympäristöstämme. I= 
ilmoittaminen, tekemistämme havainnoista 
on ilmoitettava, kun niihin haluaa muutosta/
parannusta. T=tutkinta, havainnoista saadun 
ilmoituksen jälkeen on tutkittava mihin ha-

nen. Siellä heikoinkin osastonlääkärin palkka 
on parempi kuin HUS:n korkeimman  tason 
erikoislääkärien palkat. Pääkaupunkiseudun 
terveyskeskusten virka-aikaiset ansiot ovat 
paremmat kuin HUS:ssa, joten läheltäkin tu-
lee painetta korottaa HUS:n palkkoja. 

Palkkaharmonisaatiota on huslaisten 
hyvä odotella. Suomen vaativinta erikoissai-
raanhoitoa antavan HUS:n palkkojen pitää 
nousta.

vainto johtaa. T= toimenpiteet eli mitkä toi-
menpiteet on tehtävä, jotta lopputulos on 
hyvä ja lopulta O= oppiminen. Toivottavasti 
opimme aina jotakin kun joku on tehnyt ha-
vainnon, ilmoittanut siitä eteenpäin, asia on 
tutkittu ja korjaavat toimenpiteet on tehty.

HITTO miten helppoa!  
Ohjeistukset mielessä jatkamme yhdessä 

turvallisesti kohti tulevaa.
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