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Hokkanen, Eero, Development of neurology in Oulu and in northern Finland
Faculty of Medicine, Department of Neurology, University of Oulu, P.O.Box 5000, FI-90014
University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. D 952, 2007
Oulu, Finland

Abstract
The paper describes the development of neurology as a newly established discipline at the medical
faculty of the Oulu University and the early years and broadening of neurological hospital care in the
northern half of Finland. The period under observation is the years from 1948 to 1990.

The first hospital wards especially for neurological patients at the main hospital of the Oulu mental
care district were opened in Oulu during the early 1950's and continued operating until 1991.

The new head of the hospital from 1949 onwards considered neurology to be an important part of
the biologically oriented neuropsychiatric working principle. Two neurological wards were opened,
laboratory and other facilities for examinations needed were arranged.

The first professor of neuropsychiatry of the Oulu University was in 1965 authorized by the
special state committee for the specialities in medicine to train young physicians in neurology as well
as in psychiatry. During the years 1965–1969 three neurologists were trained in this way, they all
started successful scientific work and also completed their doctoral thesis.

In 1969 the discipline of neurology and the hospital work connected to it started at the Oulu
University. The paper describes the basic teaching in neurology for the medical students, the
specialist training both in neurology and in clinical neurophysiology for the young physicians, and
the scientific postgraduate training. Continuing education courses for specialists in neurology
working in the northern half of Finland were also arranged regularly and they are described here. The
research and the scientific activities are outlined, including the most important connections to the
international scientific community.

By the year 1990, 31 specialists in neurology and six specialists in clinical neurophysiology were
trained at the department. During this period, 22 young physicians received scientific postgraduate
training at the department and finished successfully their doctoral thesis. The staff index at the end of
this paper includes a list of names and the years of attendance of the qualified specialists and doctors
of medical sciences. The main indications of hospital services in neurology and clinical
neurophysiology are also presented.

The paper describes the starting histories, development and growth of neurological units within
the four other central hospitals of the northern Finland, all belonging to the larger area of
responsibility of the Oulu University Teaching Hospital. Units of neurology of these central hospitals,
lead by neurologists as the chief physician, were started in Kajaani in 1976, in Rovaniemi in 1977, in
Kemi in 1980 and in Kokkola in 1982.

Keywords: neurology in northern Finland, regional cooperation, university hospital
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Tiivistelmä
Esitetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan neurologian oppialan alkuvuosia ja toimin-
nan muotoutumista sekä neurologisen sairaanhoidon kehitysvaiheita Oulussa ja Pohjois-Suomen
alueella, tarkastelukautena vuodet 1948–1990. 

Oulun keskusmielisairaalassa alkoi kaksi neurologista osastoa toimia aivan 1950-luvun alussa,
ja toiminta jatkui vuoteen 1991 asti. Hermo- ja mielitautien yhteinen erikoisala jaettiin Suomessa
1961 kahdeksi itsenäiseksi erikoisalaksi, neurologiaksi ja psykiatriaksi, mutta yliopistollinen oppi-
ala oli vielä entinen Oulun ensimmäisen hermo- ja mielitautiopin professorin astuessa hoitamaan
virkaansa 1965. Neurologian uuden professorinviran myötä 1969 neurologia alkoi toimia itsenäise-
nä alana.

Oulun keskusmielisairaalassa kehitettiin vuodesta 1949 alkaen neurologista potilastutkimusta ja
hoitoa osana biologiseen psykiatriaan suuntautunutta neuropsykiatrista toimintamallia. Kun neuro-
logia oli 1961 erotettu psykiatriasta omaksi erikoisalakseen, hyväksyi erikoislääkärikoulutusta Suo-
messa valvova Spesialiteettineuvottelukunta täällä keskusmielisairaalassa saatavan koulutuksen
täydeksi erikoislääkärikoulutukseksi myös neurologian osalta. Sairaalassa jatkettiin kuitenkin neu-
ropsykiatrian toimintalinjaa, eikä Oulussa varsinaisesti koulutettu neurologian erikoislääkäreitä. 

Yliopistollisessa hermo- ja mielitautien klinikassa käynnistettiin 1965 opetus ja tutkimustyö
mielitautien/psykiatrian ohella myös hermotautien/neurologian alalla. Vuosien 1965–1969 aikana
valmistui kolme neurologian erikoislääkäriä, ja kaikille heille aikanaan myös alansa akateemiset
väitöskirjat.

Oulun yliopiston neurologian oppiala ja siihen liittyvä sairaalatoiminta käynnistyi 1969. Oulun
keskusmielisairaalasta vuokrattiin tilat ja hoitohenkilöstö kliinistä toimintaa varten, kunnes Oulun
yliopistollisen keskussairaalan tilat valmistuivat 1974. Lääketieteen opiskelijoille annettava perus-
opetus, erikoislääkäritutkintoon neurologiassa ja kliinisessä neurofysiologiassa johtava jatkokoulu-
tus ja tieteellinen jatkokoulutus sekä erikoislääkäreille kohdennettu säännöllinen täydennyskoulu-
tus on kuvattu, samoin tieteellinen toiminta ja kansainväliset yhteydet.

Kuvattavana aikana koulutettiin Neurologian klinikassa 31 neurologian erikoislääkäriä ja kuusi
kliinisen neurofysiologian erikoislääkäriä. Väitöskirjoja valmistui yliopiston hermo- ja mielitautien
klinikan kaudella kaksi ja neurologian klinikan kaudella 20. Sairaanhoitotoiminnan kehittymistä ja
laajenemista kuvataan käymällä läpi henkilöstön määrän kasvua ja tärkeimpiä suoritelukuja.

Oulun yliopistosairaalan erityisvastuualueen muiden keskussairaaloiden ylilääkärijohtoiset neu-
rologiset yksiköt käynnistyivät Kainuun keskussairaalassa 1976, Lapin keskussairaalassa 1977,
Kemin/Länsi-Pohjan keskussairaalassa 1980 ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa 1982. Kunkin
syntyvaiheet, toiminnan luonne ja sen laajeneminen, henkilöstömitoitukset sekä tärkeimmät suorite-
luvut esitetään. Pyrkimyksenä on ollut hyvin toimivan yhteistyön kehittäminen Pohjois-Suomen
neurologisten toimintayksiköiden kesken, ja käytettyjä toimintamalleja tavoitteen saavuttamiseksi
on kuvattu.

Asiasanat: alueellinen yhteistyö, erikoissairaanhoito, neurologia, yliopistosairaala
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Alkusanat 

Toisen maailmansodan jälkeen oli Suomen väestön terveydenhuollon kehittämis-
työssä vanhan lääninsairaalalaitoksen muuttaminen koko maan kattavaksi keskus-
sairaalaverkostoksi kolme vuosikymmentä kestänyt suuri kansantaloudellinen 
ponnistus.  

Vanhan sairaalalaitoksen toimintarakenne ei sellaisenaan enää ollut tyydyttävä 
uudistuvassa erikoissairaanhoidossa. Lääketieteen eri osa-alueiden tieteellisen 
tutkimuksen ja toiminnan kehittämisen mukanaan tuoman uuden tiedon ja osaa-
misen myötä korostui pian myös tarve yhä uusien erikoisalojen muodostumiseen.  

Meillä valtionhallinto katsoi 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa välttämättö-
mäksi ryhtyä valvomaan ja säätelemään lääketieteen erikoisalojen määrittelyä, 
vahvistamista ja koulutusvaatimuksia. Samoin oli myös erikoissairaaloiden tar-
vitsemien erikoisalayksiköiden perustamistarve ja toteuttamisjärjestys noina sai-
raaloiden perustamisen ja laajentamisen vuosina vahvasti valtion säätelyn alaista.  

Hermo- ja mielitautien vuonna 1961 toteutettu jakautuminen kahdeksi itse-
näiseksi erikoisalaksi, psykiatriaksi ja neurologiaksi, aiheutti lähes kolme vuosi-
kymmentä kestäneen prosessin neurologian sairaalayksiköiden kehittämiseksi sekä 
samalla myös uuden hoidonporrastuksen aikaansaamiseksi maan kaikissa osissa. 
Etenemismallit, saavutetut tulokset ja kertyneet kokemukset ovat maamme viiden 
yliopistosairaalan vastuualueilla ja yhteensä 20 keskussairaalapiirissä olleet varsin 
erilaisia. Kehitystyön ja tapahtumien kulun sekä käytettyjen toimintatapojen mer-
kitseminen muistiin voi myöhemmin osoittautua paitsi uteliaisuutta tyydyttäväksi 
myös hyödylliseksi ja jatkokehityksen ymmärtämistä auttavaksi.  

Osana tätä erikoissairaanhoidon laajentamisen ja monipuolistamisen koko-
naisuutta on se työ, jota Suomen pohjoisen puoliskon viiden keskussairaalapiirin 
alueella tehtiin neurologisen sairaanhoidon kehittämiseksi.  

Tämä esitys Pohjois-Suomen neurologisen sairaanhoidon kehitysvaiheista on 
syntynyt kirjoittajan omasta aloitteesta, niin myös esitykseen valitut lähestymis-
tavat ja painotukset. Omaa säilytettyä arkistomateriaalia ja monipuolisia muis-
tiinpanoja ovat täydentäneet julkiset tilastot, sairaaloiden ja Oulun yliopiston 
vuosikertomustiedot, omat asioidenvalmistelumuistiot ja niihin liittyvät viralliset 
pöytäkirjat, sairaaloista laaditut historiajulkaisut, matrikkeleissa julkaistut tiedot ja 
vastaavat. Lisäksi ovat apuansa antaneet 1970- ja 1980-luvun läheisimmät työ-
toverini professori Vilho Myllylä ja hallinnollinen osastonylilääkäri Kyösti Sota-
niemi sekä kliinisen neurofysiologian osalta professori Uolevi Tolonen. Poh-
jois-Suomen neljän keskussairaalan neurologian kehittämisen historiikkitekstin 
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ovat yhdessä kanssani laatineet kunkin keskussairaalan neurologiylilääkärit Veli 
Ala-Hurula (Kemi), Sakari Hernberg (Kajaani), Ilkka Rautakorpi (Rovaniemi) ja 
Seppo Tuisku (Kokkola). Esitän heille kaikille suuret kiitokseni.  

Eero Hokkanen  
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1 Neurologian kehitysvaiheita Suomessa 

Neurologia itsenäisenä kliinisenä erikoisalana ja tutkimuskohteena nojaa muuta-
maan tärkeään virstanpylvääseen: ensimmäinen kliinisen neurologian oppikirja 
ilmestyi 1841 Saksassa (Romberg: Lehrbuch der Nerven-Krankheiten des Men-
schen), ensimmäinen neurologisille potilaille tarkoitettu sairaala avattiin 1860 
Lontoossa (National Hospital for Nervous Diseases, Queen Square), ensimmäinen 
yliopistollinen oppituoli neurologiassa 1882 Pariisissa (Jean Martin Charcot).  

Tässä ns. modernin neurologian kehityskulussa oli Suomi heti hyvin mukana. 
Neurologian voidaan sanoa käynnistyneen Suomessa 1880-luvulla Ernst Alek-
sander Homenin tuodessa meille Pariisissa saamiaan oppeja ja kokemusta. Toi-
miessaan 1886–1904 Helsingin yliopiston professorina (opetusaloinaan patologi-
nen anatomia, oikeuslääketiede ja hygienia) hän muutti jo vuodesta 1861 Helsingin 
Yleisessä Sairaalassa toimineen 20-paikkaisen patologis-anatomisen osaston 
Suomen ensimmäiseksi neurologiseksi tutkimusosastoksi. Homenista tuli kokeel-
lisen neuropatologian käynnistäjä Suomessa ja kansainvälisestikin arvostettu 
neurologi. Homenin koulukunta tuotti suuren määrän väitöskirjoja neuropatologian 
alalta, ja hänen oppilaistaan muodostui erittäin tärkeä vaikuttajaryhmä sekä tut-
kimuksen että hermo- ja mielitautien kliinisen työn sektorilla. Erityisesti on tässä 
yhteydessä muistettava Suomen ensimmäinen psykiatrian professori Christian 
Sibelius (Helsingin yliopiston psykiatrian professori 1906–1922) ja ensimmäinen 
neurologian professori Jarl Alarik Hagelstam (Helsingin yliopiston neurologian 
ylimääräinen professori 1918–1926), molemmat Homenin oppilaita ja neuropato-
logian tutkimuslinjan edustajia. Christian Sibeliuksen aikana jo hoidettiin Lapin-
lahden sairaalassa myös neurologisia potilaita. Hänen seuraajakseen psykiatrian 
professorina ja Lapinlahden sairaalan ylilääkärinä vuodesta 1925 nimitetty Harald 
Fabritius, hänkin Homenin koulukuntaan kuulunut neuropatologian tutkija ja 
Helsingin yliopiston neurologian dosentti vuodesta 1913, perusti sitten Lapinlah-
den sairaalan neurologiset osastot myös virallisesti.  

Histologinen ja histokemiallinen tutkimustyö toimi myöhemminkin ponnah-
duslautana neurologian alalle suuntautumisessa, esimerkiksi Turun yliopiston 
anatomian laitoksella 1950- ja 1960-luvulla suoritettuna. Helsingin yliopiston 
neurologian professori Erkki Kivalo hankki hermo- ja mielitautien koulutuksensa 
ja erikoislääkäripätevyytensä Helsingin kaupungin Kivelän sairaalan hermo- ja 
mielitautien osastolla ylilääkäri Sven Donnerin alaisena 1954–1956 toimien, mutta 
jatkoi sitten Turun yliopiston anatomian laitoksella 1955–1960, viimeiset vuodet 
anatomian apulaisprofessorina, tutkimussuunnan ollessa pääosin neuroanatomiaa. 
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Jatko vajaamielisten keskuslaitos Rinnekodin ylilääkärinä 1960–1964 johtikin 
sitten Helsingin yliopiston neurologian professuuriin. Tietä Turun yliopiston ana-
tomian laitokselta (1957–1965) Turun ensimmäiseksi neurologian professoriksi 
kulki myös Urpo Rinne. Kuopion yliopiston ensimmäinen neurologian professori 
Paavo Riekkinen oli hänkin Turun yliopiston anatomian laitoksen kasvatti.  

Toinen tärkeä neurologiaan liittyvä tutkimussuunta, neurofysiologia, kehittyi 
sekin merkittävälle kansainväliselle tasolle 1800-luvun lopulla ja aivan erityisesti 
1900-luvun alussa. Jo Helsingin yliopiston anatomian ja fysiologian, vuodesta 
1882 lähtien fysiologian professori Konrad Hällsten (professorina 1874–1899) oli 
kansainvälisesti tunnustettu neurofysiologian tutkija ja neurofysiologian pioneeri 
Suomessa. Vaikka myös hänen seuraajansa Robert Tigerstedtin (professorina 
1900–1919) väitöskirjatyö oli hermojen fysiologiaa koskeva, teki hän päätyönsä 
verenkierron fysiologian alueella ja reniinin keksijänä. Siirryttyään professuuris-
taan eläkkeelle hän jatkoi kuitenkin erityisjärjestelyin yliopistoluentojaan her-
moston fysiologiasta vuosina 1919–1923 kuolemaansa asti. Tigerstedt oli poik-
keuksellisen laaja-alainen, monipuolinen tutkija ja tuon ajan Euroopan moder-
neimmaksi mainitun fysiologian uuden laitoksensa toimintaedellytysten kehittäjä 
Helsingissä. Tuloksena oli laitoksen piiristä toistakymmentä hermofysiologista 
väitöskirjaa. Suomen suuri panos hermofysiologian tutkimuksen alueella perus-
tuukin näiden vuosien kuluessa tehtyyn vankkaan pohjatyöhön. Hyvänä esimerk-
kinä tästä kansainvälisesti korkealaatuisesta tutkimustyön tasosta on jo 1926 näön 
fysiologiasta väitöskirjansa tehneen Ragnar Granitin Helsingissä fysiologian lai-
toksessa 1934–1940 tekemät tutkimukset silmän verkkokalvon näkösolujen toi-
minnasta. Suomen jouduttua sodan taistelukentäksi Ragnar Granit siirtyi tuolloi-
sesta Helsingin yliopiston fysiologian ruotsinkielisestä professuuristaan 1940 
Tukholmaan Karoliinisen Instituutin neurofysiologisen tutkimusyksikön johtajaksi 
ja otti Ruotsin kansalaisuuden luopuen samalla Suomen kansalaisuudesta. Hän 
jatkoi siellä Suomessa aloitettuja tutkimuksiaan saaden myöhemmin niistä Nobel 
-palkinnon 1967.  

Neurofysiologian sektorilla tieteelliset kannuksensa hankkineita tutkijoita on 
myös siirtynyt kliiniseen toimintaan ja neurologian kehittäjiksi Suomessa. Hyvänä 
esimerkkinä tästä on Konrad von Bagh, joka hoiti avoimena ollutta Helsingin 
yliopiston hermo- ja mielitautiopin professuuria vuosina 1946–1948, nimitettiin 
Turun yliopiston ensimmäiseksi hermo- ja mielitautiopin professoriksi 1949 mutta 
valitsi sitten pysyväksi työkentäkseen Oulun ja Pohjois-Suomen. Tutkijana Konrad 
von Bagh oli aistinfysiologisiin tutkimuksiin tuossa vaiheessa paneutuneen Yrjö 
Reenpään (vuoteen 1935 Renqvist, Helsingin yliopiston fysiologian professori 
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1927–1962) oppilas, ja von Baghin tutkimustyö 1930-luvulla, väitöskirja mukaan 
lukien, oli juuri aistinfysiologian alalta. Samankaltaisen tien kulki myös Helsingin 
yliopiston neurologian ensimmäinen apulaisprofessori Kurt Boman, jonka neuro-
fysiologin tutkijanura Helsingin yliopiston ja sitten Saksassa Marburgin yliopiston 
fysiologian laitoksissa vuosina 1953–1959 edelsi kliinisen neurologian koulutus-
vuosia Ruotsissa. Bomanin ura neurologina Suomessa 1964–1971 jäi ennenaikai-
sen kuoleman johdosta valitettavan lyhyeksi.  

Neurologian alaan hyvin läheisesti liittyvän kliinisen neurofysiologian kehit-
täminen 1950- ja 1960-luvuilla potilastutkimuksen tärkeäksi osaksi oli fysiologian 
laitoksen piiristä kliiniseen toimintaan siirtyneiden osaajien ansiota.  

Ensimmäinen yliopistollinen neurologian varsinainen professuuri tuli Ruotsiin 
1887, Norjaan 1895, Tanskaan 1935 ja vihdoin Suomeen 1961. Helsingin oppituoli 
perustettiin 1961 (täytettiin 1963 – Erkki Kivalo), Turkuun 1967 (täytettiin 1969 – 
Urpo Rinne), Ouluun 1969 (täytettiin 1971 – Eero Hokkanen), Kuopioon 1976 
(täytettiin 1978 – Paavo Riekkinen) ja Tampereelle myös 1976 (apulaisprofessuuri 
täytettiin 1977 – Martin Panelius, myöhemmin perustettu professuuri täytettiin 
1986 – Harry Frey).  

Hermotautien (vuodesta 1966 neurologia) itsenäinen erikoisala perustettiin 
1961 ja Valtioneuvoston erikoislääkärien pätevyysvaatimusten määrittelemistä ja 
vahvistamista varten syyskuussa 1960 asettama neuvottelukunta (Spesialiteetti-
neuvottelukunta, ensimmäinen kokous 21.9.1960) vahvisti alan koulutusvaati-
mukset 7.1.1961. Uuden erikoisalan ensimmäisiksi kuulustelijoiksi Spesialiteetti-
neuvottelukunta määräsi 1961 tiedekunnilta pyydettyjen ja saatujen ehdotusten 
mukaisesti Helsingin yliopistossa neurologian dosentti Eero Hillbomin (myöhempi 
kuulustelija neurologian professori Erkki Kivalo) ja Turun yliopistossa professori 
Lauri Saarnion (Saarnion eläkkeelle siirtymisen jälkeen vuodesta 1964 neurologian 
dosentti Toivo Pihkanen, myöhemmin neurologian professori Urpo Rinne). Tul-
tuaan 1967 nimitetyksi hermo- ja mielitautiopin professoriksi Oulun yliopistoon 
sai Pekka Tienari kuulustelijan oikeudet psykiatrian lisäksi myös neurologiassa, 
Turun yliopiston hermo- ja mielitautien professori Lauri Saarnion kohdalla aikai-
semmin tehdyn mallin mukaisesti. Näistä Oulun opetusoikeuksista neurologian 
osuus siirtyi 1969 toimintansa aloittaneelle neurologian professorille.  

Lääkintöhallitus myönsi spesialiteettineuvottelukunnan esityksestä ensim-
mäiset hermotautien erikoislääkärin pätevyydet vuonna 1964 (Helsingin yliopiston 
alan kuulustelijoiksi ilmoittamat Erkki Kivalo ja Toivo Pihkanen sekä alalle vah-
vistetut koulutusvaatimukset suorittaneina Kurt Boman, Eero Hokkanen ja Nils 
Weckman).  
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2 Neurologian varhaisvaiheita Oulussa 
1948/1949 – 1965–1973 
(Professori Konrad von Baghin kausi) 

Ensimmäinen merkittävä vaihe Oulun ja Pohjois-Suomen neurologian kehittämi-
sessä oli dosentti, sittemmin professori Konrad von Baghin (1908–1982) nimit-
täminen Oulun Keskusmielisairaalan ylilääkäriksi 1948. Vaikka hänet oli sen 
jälkeen nimitetty Turun yliopiston hermo- ja mielitautiopin varsinaiseksi profes-
soriksi hän kuitenkin asettui Ouluun 1949.  

Kuva 1.  Prof. Konrad v. Bagh 

Konrad von Bagh oli ollut aktiivisesti mukana neurofysiologisessa tutkimus-
työssä Helsingin fysiologian laitoksessa jo opiskeluvuosinaan, aluksi Yrjö Reen-
pään (silloiselta nimeltään Renqvist) ja Eeva Jalaviston (silloin Elmgren) tutki-
musryhmässä, myöhemmin itsenäisenä tutkijana. Aistinfysiologiaa koskevia jul-
kaisuja kertyi vuodesta 1931 alkaen, väitöskirjakin jo 1934. 1940-luvulla tutkimus-
kohteena oli myös Pickin presenili dementia ja käytössä neuropatologinen meto-
diikka. Helsingin lisäksi von Bagh oli Tiedeakatemian stipendin turvin tutkijana 
myös Saksassa (Berlin-Buchein Kaiser Wilhelm-Institut für Hirnforschung, 
1940–1941 ja 1943). 1940-luvulla alkoi julkaisujen painopiste sitten siirtyä psy-
kiatrisiin aiheisiin. Hermo- ja mielitautien erikoislääkäriksi von Bagh oli tullut 
1939, koulutustaustanaan apulaislääkärikausi sekä Kivelän sairaalan mielitautien 
osastolla että Lapinlahden sairaalassa 1936 alkaen. Lapinlahden sairaalassa apu-
laisylilääkärinä hän toimi 1944–1948, mielitautiopin dosentiksi hänet nimitettiin 
1946 ja avoinna ollutta Helsingin yliopiston hermo- ja mielitautiopin professuuria 
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hän hoiti vuosina 1946–1948 lähes kahden vuoden ajan, yhtenä tuon viran kol-
mesta hakijasta (von Bagh, Sven Donner ja Martti Kaila). Professoriksi Helsinkiin 
nimitettiin sitten Martti Kaila. Konrad von Bagh oli hakenut myös Oulun pii-
rimielisairaalan ylilääkärinvirkaa ja siihen hänet nimitettiin 1948. Myös Turun 
yliopiston ensimmäinen hermo- ja mielitautiopin professuuri oli ollut samaan 
aikaan haettavana, ja von Bagh nimitettiin Turun professuuriin elokuussa 1949. 
Kokemukset alan silloisista olosuhteista Turussa olivat kuitenkin suuri pettymys, 
kuten myös Martin Panelius TYKS:n neurologian klinikan historiikissaan toteaa, ja 
von Bagh valitsi pian Oulun työskentelyalueekseen. Näin Oulu sai korkean päte-
vyyden omaavan neuropsykiatrin, jolla oli myös suuri kiinnostus neurologiaan ja 
jonka oma tutkimuskapasiteetti oli pitkään ollut suunnattuna nimenomaan hermo-
fysiologiaan, neuropatologiaan ja aivosairauksiin. Toimintavuosinaan Oulussa von 
Bagh piti edelleen yllä hyviä ammatillisia suhteitaan saksalaisen maailman neuro-
psykiatrisiin keskuksiin vierailemalla kesäisin jokseenkin säännöllisesti alan 
maineikkaissa tutkimus- ja hoitolaitoksissa.  

1925 valmistunut Oulun piirimielisairaala oli ajan mallin mukainen iso laitos, 
joka oli suunniteltu kattamaan koko pohjoisen Suomen tarpeet. Laitosta oli jo 1937 
laajennettu 400-sairaansijaiseksi, ja 1960-luvun puolivälissä sairaalassa oli jo 900 
potilaspaikkaa. Biologiseen psykiatriaan suuntautunut ja neurologiaa painottanut 
von Bagh saattoi siellä toteuttaa neuropsykiatrista toimintamalliaan, joka sitten 
Oulussa työskennelleiden neuropsykiatrien mukana levisi myös muualle (esi-
merkkinä Oulussa 1955–1962 von Baghin alaisena kouluttautunut ja työskennellyt 
ja 1962 Rauhan sairaalan ylilääkäriksi siirtynyt Börje Manns sekä samoin Oulussa 
koulutuksensa saanut ja 1964 Rauhan sairaalaan siirtynyt Lasse Weckström, joiden 
aikana sinne perustettiin kaksi neurologista tutkimusosastoa kantamaan vastuuta 
koko kaakkoisen Suomen neurologisesta toiminnasta 1970-luvun loppupuolelle 
asti).  

Professori von Bagh oli asettanut Ouluun siirtymisensä ehdoksi 
EEG-laitteiston hankinnan sairaalaansa. Helsingin yliopiston fysiologian laitok-
sella assistenttina 1947–1949 toiminut Yrjö Temmes suoritti Suomessa ensimmäi-
senä EEG-rekisteröinnin 1948 ja toimi sitten Suomen Punaisen Ristin sairaalan 
eeg-lääkärinä 1948–1952. Konrad von Bagh halusi myös toimia tämän häntä 
suuresti kiinnostavan tutkimustekniikan pioneerina Suomessa. Laitteisto hankit-
tiinkin 1951, ja potilaiden EEG-tutkimukset aloitettiin saman tien von Baghin 
suorittaessa luonnollisesti itse EEG-käyrien tulkinnan. Laite oli aivan ensimmäisiä 
koko Suomessa. Sairaalaan muodostettiin myös kaksi osastoa neurologisia poti-
laita varten. Sairaalassa kuolleille neurologisille ongelmapotilaille suoritettuihin 
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obduktioihin liittyneet aivoleikkeet katsoi 1960-luvun puoliväliin saakka von Bagh 
itse lähettäen usein samalla leikkeet patologien arvioitaviksi sekä Helsinkiin että 
Turkuun. Neuroradiologiset tutkimukset (mm. PEG-tutkimukset) käynnistettiin jo 
aivan 1960-luvun alussa, ja neuroradiologista toimintaa laajennettiin suuresti, 
myös pään alueen verisuonikuvausten ja myelografioiden suuntaan, varsinkin v. 
1968 valmistuneiden uusien tilojen myötä (röntgenylilääkäri Kauko Saarelainen 
jolla oli jo tuolloin myös neuroradiologian erikoispätevyys). EEG-ylilääkärin virka 
perustettiin 1965 ja täytettiin seuraavana vuonna (ylilääkäri Johan Krause), jolloin 
myös ENMG-tutkimukset käynnistyivät. Keskusmielisairaalan knf-laboratorio 
kehittyi pian varsin täydellisesti varustetuksi yksiköksi. Sairaalan lääketieteellinen 
käsikirjasto oli neurologian ammattikirjallisuuden ja myös tieteellisten lehtien 
osalta huomattavan laadukas ja ajantasainen. Laitoksen sairaansijojen kokonais-
määrä oli tuossa vaiheessa jo 900.  

Jatkotoimenpiteitä, mm. neurokirurgista kannanottoa ja hoitoa vaativat Poh-
jois-Suomen neurologiset potilaat tutkittiin ja lähetettiin eteenpäin pääosin juuri 
OKMS:n neurologisten osastojen kautta. Sairaalatoimintansa lisäksi Konrad von 
Bagh otti vastaan ja tutki neurologisia potilaita myös laajalla yksityisvastaanotol-
laan, ja hän sai huomattavan maineen koko pohjoisen Suomen neurologina.  

Konrad von Baghin osaamisen tasoa kuvaa hyvin Käpylän kuntoutuslaitoksen 
ylilääkärinä 1959 aloittaneen Lars-Erik Laurentin Sairaalaliiton neuvottelutilai-
suuden pöytäkirjoihin vuonna 1981 kirjattu kannanotto, jonka mukaan hänen 
mielestään ei koko Suomessa tuolloin 1950/60 vaihteessa ollut kuin kolme neu-
rologia, niistä yksi Oulussa ja kaksi Helsingissä.  

Oulun piirimielisairaala oli luonnollisesti arvostettu koulutuspaikka hermo- ja 
mielitautien spesialiteettia varten. Hermotautien ja mielitautien erillisten spesiali-
teettien vahvistamisen jälkeen Spesialiteettineuvottelukunta hyväksyi toukokuussa 
1961 ylimenokauden ajaksi hermotautien koulutuksen opetussairaaloiksi sekä 
Helsingin kaupungin mielisairaanhoitopiirin Hesperian sairaalan että myös Oulun 
keskusmielisairaalan. Huolimatta akateemisesta pätevyydestään ja sairaalansa 
neurologisesta toimintatasosta von Bagh ei kuitenkaan käyttänyt hermotau-
tien/neurologian koulutusoikeuksiaan, vaan Oulusta koulutettiin edelleen yhdis-
tetyn spesialiteetin erikoislääkäreitä. Neurologista tietoa ja osaamista sai koulu-
tuksessaan kuitenkin moni – löytyypä Oulun yliopiston ensimmäistä neurologian 
professuuria hakeneiden joukostakin täällä 1960-luvulla erikoistunut neuropsy-
kiatri (Matti Viukari).  

Oulun yliopiston klinikoiden perustamisen jälkeenkin neurologinen toiminta 
jatkui Konrad von Baghin johdossa keskusmielisairaalassa. Erikoislääkärikoulu-
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tuksen uusia sääntöjä vahvistettaessa 1970/1971 Lääkintöhallitus vahvisti yli-
opistosairaaloiden lisäksi edelleen neurologian erikoislääkärikoulutuksen opetus-
sairaaloiksi sekä Hesperian sairaalan (kouluttajana prof. T. Pihkanen) että Oulun 
keskusmielisairaalan (prof. Konrad v. Bagh). Tämän mukaisesti Spesialiteetti-
neuvottelukunta myös hyväksyi koulutuksessa olleen omasta hakemuksesta Kon-
rad von Baghin alaisuudessa sairaalan neurologisella osastolla suoritetun palvelun 
neurologian alan täydeksi koulutussuoritteeksi.  

Konrad von Bagh siirtyi eläkkeelle 1973, ja hänen 25-vuotinen pitkä kautensa 
(1948–1973) Pohjois-Suomen neurologian kehityshistoriassa siis päättyi. Hänen 
työtään keskusmielisairaalan johtavana ylilääkärinä jatkoi taloon lääkäriksi jo 1961 
nimitetty Juho Pohjonen. Sairaalan neurologinen osasto jatkoi toimintaansa aina 
vuoteen 1991 saakka, Oulun yliopiston neurologian professorin nyt suorittaessa 
siellä ylilääkärin opetuskierrot ja toimiessa siten yhteisen sopimuksen mukaisesti 
neurologisen osaston lääkärien ja henkilökunnan kouluttajana. 1980-luvulla kes-
kusmielisairaalassa oli myös erikoislääkäripätevyyden omaavalla neurologilla 
täytetty neurologierikoislääkärin virka.  

1978 Oulun Keskusmielisairaalan nimi muuttui Oulunsuun sairaalaksi.  
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3 Neurologiaa Oulun yliopiston Hermo- ja 
mielitautien klinikassa 1965–1969 

Oulun yliopistoon 1965 perustettua uutta hermo- ja mielitautiopin professorinvir-
kaa saapui hoitamaan Pekka Tienari, joka 1967 myös nimitettiin virkaan. Uuden 
yliopistoklinikan toimintaa varten vuokrattiin von Baghin johtamasta keskusmie-
lisairaalasta neljä vuodeosastoa (168 sairaansijaa), joihin sisältyi myös toinen 
keskusmielisairaalassa jo kauan toimineista kahdesta neurologisesta osastosta. 
Näin siis yliopistollisen hermo- ja mielitautien klinikan neurologinen toiminta 
muodosti suoran jatkumon jo 1949 von Baghin aloittamalle neurologiselle sairaa-
latoiminnalle. Neurologinen toiminta jatkui yhä edelleen myös professori von 
Baghin johtamassa keskusmielisairaalassa.  

Kuva 2. Prof. Pekka Tienari  

Professori Pekka Tienari tiedusteli Spesialiteettineuvottelukunnalta oikeuksi-
aan toimia psykiatrian ohella myös neurologian kouluttajana ja kuulustelijana. 
Vastauksenaan tähän Tienarin lähettämään kirjalliseen tiedusteluun Spesialiteetti-
neuvottelukunta syyskuussa 1965 totesi, että Oulun yliopiston hermo- ja mielitau-
tien osaston apulaislääkärit voivat saada erikoislääkärikoulutusta sekä psykiatrian 
että hermotautien alalla. Ratkaisu vastasi joulukuussa 1961 Turun hermo- ja mie-
litautiopin professori Lauri Saarniolle myönnettyä oikeutta kouluttaa erikoislääkä-
reitä sekä mielitautien että hermotautien alalla.  

Neurologian erikoislääkärikoulutus alkoi siis virallisesti Oulussa 1965. Pekka 
Tienarin ollessa virasta vapaana opintomatkalla USA:ssa toimi Oulussa vt. pro-
fessorina ja siten psykiatrian ja myös neurologian kouluttajana koko lukuvuoden 
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1967–1968 ajan psykiatrian dosentti Reino Elosuo. Poliklinikan ja vuodeosaston 
lisäksi Oulun hermo- ja mielitautien klinikka saattoi käyttää hyväkseen myös 
keskusmielisairaalan neuroradiologista, neurofysiologista ja laboratorio- kapasi-
teettia. Oulussa näin käynnistynyt neurologian spesialistikoulutus tuotti kolme 
neurologian erikoislääkäriä: Arto Nuutila 1968, Simo Huusko 1969 ja Heikki 
Hakkarainen 1969.  

Jokaisella neurologian koulutuksessa Hermo- ja mielitautien klinikassa ol-
leella käynnistyi kliinisen työn rinnalla professori Tienarin ohjauksessa tieteellistä 
tutkimustyötä. Arto Nuutilan väitöskirja valmistui 1968, mutta sen tarkastaminen 
ja hyväksyminen toteutui Pekka Tienarin tuolloisen USA-kauden vuoksi Helsingin 
yliopistossa ja Helsingin yliopiston neurologian klinikan nimissä 1968, Simo 
Huuskon väitöskirjatyö tarkastettiin Oulun yliopistossa 1969 ja Heikki Hakkarai-
sen väitöskirja neurologian klinikan kaudella Oulun yliopistossa 1973.  
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4 Itsenäinen neurologian klinikka aloittaa 

Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan perustettiin asetuksella no. 166/69 
neurologian professorin virka 1.9.1969 alkaen. Virka julistettiin haettavaksi haku-
ajan päättyessä 5.5.1969. Samalla ryhdyttiin järjestämään virkaan liittyvää kliinistä 
toimintayksikköä.  

4.1 Neurologian professuurintäyttö 1969–1973 

Neurologian professorin viran hakijoita oli kuusi (Aarno Harenko, Eero Hokkanen, 
Martin Panelius, Paavo Riekkinen, Erkki Toivakka ja Matti Viukari). Hakukauden 
aikana viranhoitajina toimivat Harenko, Hokkanen ja Panelius. Tiedekunnan 
hankkimien kolmen ulkomaisen asiantuntijan (professori Biemond, Amsterdam, 
professori H.G. Mertens, Würzburg, professori John N. Walton, Newcastle) arviot 
saatuaan tiedekunta päätyi yksimielisesti esittämään Hokkasen nimittämistä vir-
kaan ja Presidentti nimitti hänet 7.5.1971. Hokkanen oli virassa 31.1.1972 asti.  

Kuva 3. Prof. Eero Hokkanen. 

Helsingin yliopiston neurologian apulaisprofessuuri vapautui Kurt Bomanin 
äkillisen kuoleman johdosta yllättäen kesällä 1971 ja se julistettiin haettavaksi. 
Hokkanen haki virkaa, hänet nimitettiin ja hän toimi Helsingin yliopiston neuro-
logian apulaisprofessorina 1.2.–31.7.1972.  

Oulun yliopiston neurologian professuurin tultua näin avoimeksi julistettiin se 
uudelleen haettavaksi 31.7.1972 päättyneellä hakuajalla. Hakijoita oli neljä (Harry 
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Frey, Eero Hokkanen, Martin Panelius ja Paavo Riekkinen), joiden pätevyyttä 
arvioimaan tiedekunta kutsui kolme ulkomaista asiantuntijaa (professori K. Poeck, 
Aachen, professori J.A. Resch, Minnesota, professori J.H. Millar, Belfast). Saa-
tuaan lausunnot tiedekunta päätyi yksimielisesti esittämään Hokkasen nimittämistä, 
ja Presidentti nimitti hänet virkaan 1.6.1973 alkaen – sitä ennen viranhoitajina 
olivat tällä kertaa olleet Frey, Harenko sekä Hokkanen, joka nimitysvaiheessa oli 
hoitanut jälleen virkaa jo 1.8.1972 lähtien. Tämä toinen Hokkasen virkakausi jatkui 
sitten heinäkuun loppuun 1987.  

4.2 Neurologian klinikan alkuvuodet 

Neurologian klinikka itsenäisenä sairaalayksikkönä käynnistyi sekin 1.9.1969, 
ylilääkärinään Oulun yliopiston neurologian professori.  

Hallinnollisesti katsottuna klinikka oli 1.9.1969–1972 Oulun lääninsairaalan 
neurologian klinikka. Yliopistolliset hallintoasiat menivät yliopiston lääketieteel-
lisen tiedekunnan tiedekuntahallinnon ja tiedekuntakokouksen kautta. Sairaala-
toiminnan osalta toimittiin lääninsairaalan johtavan lääkärin (professori W.J. 
Kaipainen) alaisena, ja sairaanhoitotoiminnan ylihoitajana oli lääninsairaalan 
sisätautiosastojen ylihoitaja.  

Oulun yliopistollisen keskussairaalan kuntainliiton perustava kokous pidettiin 
16.7.1971, ja sitä täydentäneen järjestäytymisen jälkeen Oulun lääninsairaalan 
toiminta lopetettiin 31.12.1972 ja sen sairaalayksiköistä tuli OYKS:n klinikoita 
1973 alusta lukien. Klinikan oman päätösvallan yläpuolella oli nyt sairaalakun-
tainliiton päättävät elimet, sen keskushallinto ja sairaalanjohtaja sekä OYKS:n 
sairaalahallitus ja johtajaylilääkäri. Klinikka sai 1974 myös oman ylihoitajan, 
yhteisenä ihotautien klinikan kanssa.  

Työtilojensa osalta uusi neurologian klinikka toimi ensimmäiset viisi vuottaan 
eli 1.9.1969–31.8.1974 Oulun keskusmielisairaalassa olleissa vuokratiloissa. Myös 
henkilökunta, lääkäreitä lukuun ottamatta, oli työsuhteessa keskusmielisairaalaan. 
Näiden vuosien aikana tehtiin myös paljon suunnittelutyötä parhaillaan rakenteilla 
olevaan keskussairaalaan tulevan uuden neurologian klinikan saamiseksi mahdol-
lisimman toimivaksi. 1.9.1974 päästiin sitten muuttamaan juuri valmistuneisiin 
tiloihin, uuteen yliopistolliseen keskussairaalaan.  
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4.3 Toiminta 1969–1974 Oulun keskusmielisairaalan (OKMS) 
tiloissa 

Neurologian klinikkaa varten oli keskusmielisairaalasta vuokrattu yksi vuode-
osasto, tiloja poliklinikkaa varten sekä kansliatiloja. Lisäksi oli keskusmielisai-
raalan laboratorion, röntgenosaston ja kliinisen neurofysiologian yksikön käyttö-
oikeus. Muutoinkin Konrad von Baghin ja myös hänen seuraajansa Juho Pohjosen 
myötämielisyys neurologisen toiminnan edistämistä kohtaan oli ilmeinen ja kai-
kenlainen yhteistyö sujui hyvin. Neurologian poliklinikkatilat ja kansliatilat olivat 
myös lähellä psykiatrian klinikan vastaavia toimintoja.  

Kuva 4. Neurologian klinikan pkl- ja hallintotilat OKMS:ssa. 

Käyttöön saatu 42 sairaansijan vuodeosasto (osasto 20) oli keskusmielisai-
raalassa jo pari vuosikymmentä toimineista kahdesta neurologisesta osastosta 
(osastot 16 ja 20) se toinen, joka oli ensin luovutettu Pekka Tienarin johtaman 
uuden hermo- ja mielitautien klinikan käyttöön ja joka nyt sitten siirtyi toimintansa 
aloittaneen neurologian klinikan käyttöön. Osaston sairaanhoitohenkilöstö oli 
tähän työhön harjaantunutta ja koulutustaustaltaan osittain sairaanhoitajia, osittain 
mielisairaanhoitajia, ja he tietenkin jatkoivat tehtävissään.  

1969–1974 oli monella lailla aloituskausi, jolloin toiminnat olivat vakiintu-
mattomat ja jolloin virantäytöt tuottivat huomattavia ongelmia. Jopa neurologian 
professuurin viranhoidon jatkuvuuden varmistaminen tuotti vaikeuksia. Vihdoin 
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1973 vakinaiseksi nimitetty professori asettui lopulta täysiaikaiseksi oululaiseksi 
vasta 1974.  

Neurologian professorilla oli jo heti alkuvaiheessa suurena apunaan Tienarin 
koulutuksessa 1969 spesialisoitunut Heikki Hakkarainen, joka toimi nyt vuoteen 
1972 asti neurologian klinikassa, ensin apulaisopettajana ja sitten 1970–1972 
apulaisylilääkärin virassa. Hän oli hankkinut lisäpätevyyttä erityisesti epileptik-
kojen kuntouttamisen sektorilla toimiessaan Merikosken työklinikan lääkärinä ja 
johtajana 1966–1970.  

Uusi neurologian apulaisprofessuuri saatiin Oulun yliopistoon 1973, ja myös 
sen virantäyttö tuotti aluksi ongelmia. OKMS-tiloissa virkaa hoiti aluksi Simo 
Huusko syyskauden 1974 alkuun saakka.  

Apulaisylilääkärinä toiminut Heikki Hakkarainen valittiin 1972 Tampereen 
keskussairaalan uuteen neurologiylilääkärin virkaan, ja hän siis jätti Oulun. Hak-
karainen palasi kuitenkin Ouluun viransijaisena hoitamaan neurologian profes-
suuria Eero Hokkasen puolivuotisen Suomen Akatemian tutkijakauden ajaksi 
alkuvuonna 1974.  

HYKS:ssä erikoistunut Rita Nikiforow siirtyi lokakuussa 1972 silloisesta 
Vaasan keskussairaalan virastaan Ouluun neurologierikoislääkärin virkaan. Tässä 
virassa hän pysyikin vuoteen 1982 saakka, jolloin hän siirtyi takaisin pääkaupun-
kiseudulle lääkäriksi Kaunialan sotavammasairaalaan. Neurologian apulaisopet-
tajan virkaa hoidettiin tässä vaiheessa sijaisuuksilla. 

Erikoislääkäreiden lisäksi toimi klinikassa apulaislääkäreinä neurologeiksi 
erikoistuvia lääkäreitä sekä myös muiden kliinisten alojen (lähinnä psykiatria ja 
sisätaudit mutta myös silmätaudit sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudit) koulutuk-
sessa vaadittavaa lyhyempää neurologista koulutusvaihetta suorittavia tai muutoin 
neurologisesta lisäkoulutuksesta hyötyviä. Vuonna 1969 aloitti neurologian eri-
koislääkärikoulutuksensa Mauri Reunanen, 1970 Dieter Karsten (lyhyt koulutus-
täydennys), 1971 Vilho Myllylä ja Tapani Kallanranta, 1973 Sakari Hernberg ja 
Riitta Tokola. Mauri Reunanen ehti myös valmistua erikoislääkäriksi tämän 
OKMS-kauden aikana, vuonna 1974. Ylihoitajana toimi Eila Peltomäki 30.6.1975 
saakka.  
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Kuva 5.  Mauri Reunanen. 

Neurologisen vuodeosaston osastonhoitaja Maija Hautanen jatkoi tehokkaalla 
tavallaan entistä työtään myös neurologian uuden yliopistoklinikan osastonhoita-
jana koko OKMS-kauden ajan.  

OKMS:n tutkimusosastot kuten sairaalalaboratorio, röntgen ja EEG-laborato-
rio olivat myös neurologian klinikan käytettävissä. Kliinisen neurofysiologian 
tutkimuksista vastasi ylilääkäri Johan Krause. Röntgenosaston neuroradiologiset 
tutkimukset suoritti osaston ylilääkäri, neuroradiologi Kauko Saarelainen sekä 
myöhemmin myös Simo Hyyppä, joka kävi osastonlääkärikautensa 1970–1977 
aikana Helsingissä 1971–1972 Töölön sairaalan röntgenerikoislääkärinä täyden-
tämässä neuroradiologisia taitojaan.  

Neuropsykologiset tutkimukset suoritti psykologi Eeva-Liisa Helkala.  
Neurologian klinikan omien tilastojen mukaan kertyi ensimmäisenä toimin-

tavuonna 1970 vuodeosastolla 679 hoitojaksoa ja 14 184 nettohoitopäivää, kuor-
mituksen ollessa 92,5 % ja keskimääräisen hoitoajan ollessa tuolloin 20,9 vrk. 
Poliklinikkakäyntejä kirjattiin 2 949 vuonna 1970.  

Vastaavat luvut viimeisenä keskusmielisairaalan tiloissa toimittuna vuonna 
1973 olivat vuodeosastolla 1 056 hoitojaksoa ja 13 757 hoitopäivää, keskimää-
räisen hoitoajan ollessa 12,9 vrk ja kuormituksen 64,4 %. Poliklinikkakäyntejä oli 
tuolloin 4 484.  

Miellyttävä yhteistoiminnan muoto yhteisissä sairaalatiloissa toimineiden 
kolmen klinikan, siis keskusmielisairaalan lääkärikunnan sekä yliopistollisten 
psykiatrian ja neurologian klinikoiden lääkärikunnan kesken olivat kerran kuussa 
järjestetyt ns. kolmen klinikan kokoukset. Ne järjestettiin perinteikkäässä Oulun 
Tervahovissa kunkin klinikan toimiessa vuorollaan ohjelman laatijana ja suoritta-
jana. Käsiteltävät teemat liittyivät tietenkin psykiatrian tai neurologian piiristä 
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valittuihin ja yleensä käytännönläheisiin aiheisiin. Tervahovin keittiön antimien 
nauttiminen kuului luonnollisesti myös aina illan ohjelmaan. Lääkärikunnan osan-
otto kokouksiin oli hyvä, kaikkien kolmen klinikan ylilääkärit mukaan lukien. 
Omaan tieteelliseen työhön ei näinä OKMS-kauden vuosina vielä päästy keskit-
tymään, vaan vähäiset voimavarat suuntautuivat enemmän kliinisen palvelu- ja 
koulutusjärjestelmän vakiinnuttamiseen. Heikki Hakkarainen sai kuitenkin tänä 
aikana väitöskirjatyönsä valmiiksi ja väitteli Oulussa 1973.  

Klinikan tutkimusprofiiliin myöhemminkin vahvasti kuuluneet tutkimusalueet 
neurologisten sairauksien epidemiologia ja lääketutkimus käynnistyivät kuitenkin 
jo tuolloin. Yhteistyön aloittaminen kliinisen farmakologian tutkijoiden kanssa 
(Oulun yliopiston farmakologian apulaisprofessorit Juhana Idänpään-Heikkilä ja 
Heikki Vapaatalo) osoittautui pian erittäin merkittäväksi.  

Kuva 6. Lääkärineuvottelu OKMS-tiloissa marraskuussa 1973. 

4.4 Uuden keskussairaalan tiloissa 

Oulun yliopistollisen keskussairaalarakennuksen eteläinen osa valmistui 1974: 
sisätautien klinikka, neurologian klinikka, keskuslaboratorio, keskushallinnon tilat, 
suuri luentosali jne. Muuttopäivä oli 1.9.1974.  

Neurologian klinikan käyttöön tuli nyt kaksi vuodeosastoa, yhteensä 50 sai-
raansijaa, sekä poliklinikkatilat, kliinisen neurofysiologian laboratoriotilat, run-
saasti kansliahuoneita, klinikkakirjaston tilat, isohko kokoushuone ja pieniä neu-
vottelutiloja, luentosalitiloja jne. Tilat tuntuivat hyvin riittäviltä sillä hetkellä 
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tiedossa olleisiin tarpeisiin. Omaa lääkärikuntaa oli kaikkiaan 13: neurologian 
osalta 6 senioria (professori, apulaisprofessori, apulaisylilääkäri, erikoislääkäri ja 
kaksi apulaisopettajaa) ja 5 apulaislääkäriä, kliinisen neurofysiologian osalta 
erikoislääkäri ja myöhemmin myös osastonylilääkäri sekä apulaislääkäri. Ylihoi-
taja oli yhteisenä neurologian ja ihotautien klinikkoja varten. Lisäksi henkilökun-
taan kuului 3 osastonhoitajaa, 2 apulaisosastonhoitajaa, 4 erikoissairaanhoitajaa, 
14 sairaanhoitajaa, 17 apuhoitajaa, 4 osastoavustajaa, sosiaalihoitaja, psykologi ja 
puheterapeutti. Neurologian professorin ja samalla siis klinikan ylilääkärin virka 
oli nyt saatu vakinaisesti täytetyksi.  

Syyskauden lopulla 1975 OYKS:n sairaalahallitus valitsi professori Hokkasen 
Oulun yliopistosairaalan johtajaylilääkäriksi ja sairaalahallituksen puheenjohta-
jaksi 1.1.1976 alkaen. Myöhempien uusintavaalien myötä tätä johtajaylilääkäri-
kautta kesti sitten vuoteen 1981 asti. Kun Hokkanen sitten oli kieltäytynyt enää 
uudelleen asettumasta ehdolle vielä seuraavan kauden johtajaylilääkärivaaliin, 
sijoitti Oulun yliopiston hallinto hänet Oulun yliopiston edustajaksi keskussairaa-
lakuntainliiton liittohallitukseen, jonka jälkeen kuntainliiton valtuusto valitsi hänet 
liittohallituksen 1. varapuheenjohtajaksi. Näin Hokkasen toiminta sairaalan ja 
sairaalakuntainliiton johtotehtävissä jatkui edelleen aina hänen siirtymiseensä pois 
Oulusta Lääkintöhallituksen virkaan 1987. Näiden ja asiakokonaisuuteen kuulu-
neiden muiden yleishallintotehtävien rinnalla säilyivät kuitenkin myös professorin 
ja klinikan ylilääkärin velvoitteet ja tehtävät entisinä. Klinikan toimintoihin 
suunnattua ajankäyttöä tämä laaja tehtäväkokonaisuus kuitenkin vähensi.  

Apulaisprofessorin virkaan nimitettiin 1.9.1974 alkaen Martin Panelius, joka 
kuitenkin hoiti sitä vain yhden yliopistollisen lukuvuoden 1974–1975 ajan ja oli 
sitten virkavapaana. Hän erosi virastaan 31.8.1977 tultuaan nimitetyksi Tampereen 
yliopiston ensimmäiseksi neurologian apulaisprofessoriksi. Oulun apulaisprofes-
sorin virka tuli siis jälleen avoimeksi 1.9.1977 lähtien. Se julistettiin haettavaksi, ja 
viranhoitajaksi hakijoista määrättiin Vilho Myllylä. Näin Oulu sai syksystä 1977 
lähtien sekä yliopisto- että sairaalatyössä täysimääräisesti toimivan Oulussa vaki-
naisesti asuvan apulaisprofessorinviran hoitajan. Tavanomaisen yliopistollisen 
hakuprosessin jälkeen (ulkomaiset asiantuntijat hakijoiden tieteellistä pätevyyttä 
arvioimassa olivat professorit Ottar Sjaastad, Trondheim Norja, Franz Gersten-
brandt, Innsbruck Itävalta, ja Endre Csanda, Budapest Unkari) Vilho Myllylä 
nimitettiin neurologian apulaisprofessoriksi 1981.  
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Kuva 7. Eero Hokkanen työhuoneessaan 1981. 

Neurologian klinikan apulaisylilääkärinä toimi Heikki Hakkaraisen jälkeen 
Mauri Reunanen 1974–1977 sekä Kyösti Sotaniemi 1981–1982. Sotaniemi jatkoi 
sitten hallinnollisen apulaisylilääkärin virassa 1983 lähtien. Neurologierikoislää-
kärin virkaan nimitettynä toimi Rita Nikiforow 1972–1982. Neurologian kahteen 
apulaisopettajan virkaan olivat nimitettyinä Vilho Myllylä 1973–1981 (virkava-
paana apulaisprofessorin viran hoitoa varten 1977–1981), Tapani Kallanranta 
1980–1984, Hannele Havanka-Kanniainen 1981–1987, Jukka Turkka 1984–1992 
ja Jouko Isojärvi 1987–.  

Kuva 8. Tapani Kallanranta. 
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Uusien osastojen ja poliklinikan käynnistäminen tuotti vaikeuksia hoitohen-
kilökuntapuutteen vuoksi. OKMS:n yksiköistä saattoi kyllä siirtyä sairaanhoitajia, 
mutta mielisairaanhoitajat eivät soveltuneet yliopistollisen keskussairaalan vaati-
maan koulutustasoon. Uuden ison keskussairaalan eri yksiköissä avattiin paljon 
osastoja samanaikaisesti, eikä hoitohenkilökuntaa riittänyt kaikkien avoimien 
virkojen täyttämiseen. Neurologian poliklinikan sekä toisen vuodeosaston avaa-
minen heti onnistui kyllä, mutta toiselle osastolle ei toiminnan täyteen avaamiseen 
riittävää hakijamäärää löytynyt. Kun uudistettu haku ei tuottanut riittävää tulosta, 
päädyttiin toisenkin osaston osittaiseen käynnistämiseen vajaalla henkilökunnalla. 
Tämä vaati kyllä ammattiyhdistysneuvotteluja Sairaanhoitajaliiton edustajien 
kanssa, mutta ”ylilääkärin vastuulla” näin siis tehtiin. Pian kuitenkin uudet haut 
johtivat henkilökunnan täydentymiseen ja osaston siirtymiseen täyteen toimintaan.  

Neurologian klinikalla oli jo OKMS-kaudella ollut käytössään neuropsykologi, 
mutta nyt OYKS-kaudella saatiin 1980-luvulla myös toinen alan edustaja. Klinikan 
oman puheterapeutin lisäksi kuuluivat työryhmään jo heti alusta alkaen toiminta-
terapeutti, kuntoutusohjaaja, klinikkaan sijoitettu sosiaalityöntekijä, lääkintävoi-
mistelijat jne. Ja kun OYKS:aan myöhemmin perustettiin keskussairaalan kun-
toutustutkimusyksikkö, valittiin 1980-luvun puolivälissä tämän neurologialle niin 
tärkeän yksikön ylilääkäriksi klinikassamme koulutettu neurologi, jolla oli run-
saasti kokemusta kuntoutussektorin toiminnoista (Tapani Kallanranta).  

Neurologian virat saatiin jo nyt hyvin täytetyiksi, jatkuvuus oli varmistettu, 
toimintojen kehittäminen ja uusien toimintatapojen kokeilu tuli ajankohtaiseksi. 
Myös tieteellinen toiminta alkoi nousta esille. Useimmiten sitä oli tehtävä kliinisen 
työn ohella mutta myös päätoimisena tutkijana (kuten Mauri Reunanen Suomen 
Akatemian tutkimusassistenttina 1977–1980).  

4.4.1 Kliinisen neurofysiologian alkuvaiheet 

Suomessa vallinneen yleisen käytännön mukaisesti myös Oulussa kliinisen neu-
rofysiologian laboratorio oli 1970- ja 1980-luvuilla hallinnollisesti neurologian 
klinikan osatoimintaa. Klinikan siirryttyä keskussairaalan uusiin tiloihin muodosti 
yksikön käynnistäminen oman erityisen haasteensa. Tarvittiin osaava henkilökunta, 
laitteisto sekä tutkimusmenetelmien kehittämistä.  

Alan osaajien saaminen Ouluun oli erityisen vaikeaa. Täyden knf-erikoislää-
käripätevyyden omaavia oli noina vuosina vielä vähän koko Suomessa, pohjoi-
sessa Suomessa ei ainoatakaan. Eteläisestä Suomesta ei pohjoiseen siirtyjiä tun-
tunut löytyvän, eikä lyhytaikaisten viranhoitajienkaan saanti ollut helppoa. Syk-
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syllä 1974 vierailivat kuitenkin klinikassa näissä merkeissä hyvin lyhyen ajan 
Anna-Maija Seppäläinen ja Veikko Häkkinen. Vajausten täyttäminen edes lyhyt-
aikaisesti vaati runsaasti erityisvaivannäköä ja -järjestelyjä.  

Tässä tilanteessa ei neurofysiologian tutkimusosastossa tietenkään ollut 
myöskään apulaislääkäriä.  

Lokakuussa 1974 saatiin kuitenkin HYKS:n neurologian klinikan 
knf-erikoislääkäri Erkki Toivakka, Hokkasen työtoveri Helsingissä vuosikymme-
nen ajan, saapumaan Helsingistä hoitamaan OYKS:n erikoislääkärin virkaa. Ni-
mitettynä viranhaltijana hän pysyi sitten Oulussa 1975–1989, eläkkeelle siirtymi-
seensä asti.  

Hokkanen oli onnistunut solmimaan erittäin läheiset suhteet Puolan Lääke-
tieteellisen Akatemian pääsihteeriin (neuropatologian professori Miroslaw Mos-
sakowski) ja neurologian johtohenkilöihin. Varsovan Lääketieteellisen Akatemian 
neurologian professori Irena Hausmanowa-Petrusewicz luovutti kaksi korkeata-
soista knf-osaajaansa muutaman kuukauden kausiksi Oulun neurologian klinik-
kaan vuosina 1975–1978, ja heidän toimintansa Oulussa vastasi yhteensä koko-
naisen vuoden työpanosta. Dosentti (myöh. professori) Barbara Emeryk 
-Szajewska oli Oulussa tammi-maaliskuun 1975 ja dosentti Katarzyna Rowinska 
jatkoi huhti–kesäkuun 1975, ja molemmat uudelleen vuosina 1977 ja 1978. Tällöin 
jouduttiin usein käyttämään klinikan neurologian vakansseja kliinisen neurofy-
siologian kehittäjien palkkausjärjestelyihin. Professori Hausmanowa -Petrusewicz 
oli professori Hokkasen kutsusta vieraillut Oulun neurologiaan tutustumassa ensi 
kerran jo 1973, ja hän sekä professori Mossakowski kävivät myöhemminkin tois-
tuvasti Oulun neurologian klinikassa.  

Kansainvälisiin kongresseihin ulkomailla osallistuessaan professori Hokkanen 
tapasi Ruotsissa asuvan virolaisen neurologin ja knf-erikoislääkärin Ilmar Sulgin, 
jolla oli laaja kansainvälinen knf-alan koulutus ja kokemus. Hän oli tuolloin Lun-
din yliopiston dosentti ja Hälsingborgin sairaalan knf-ylilääkäri, mutta suostui 
kuitenkin pitkien keskustelujen jälkeen siirtymään Ouluun rakentamaan sinne uutta 
knf-laboratoriota. Sulg toimi Oulun knf-osastonylilääkärinä ja kehittäjänä sekä 
myös erikoisalan kouluttajana 1975–1982. Kun vielä Oulussa neurologian eri-
koislääkärin pätevyyden 1978 saanut Uolevi Tolonen siirtyi kouluttautumaan myös 
knf-erikoislääkäriksi ja päätyi sitten 1984 alkaen knf-osastonylilääkäriksi, oli alan 
kehitys ja tulevaisuus Oulussa taattu. Samalla turvattiin myös alan erikoislääkä-
rikoulutuksen tehokas jatkuminen.  
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Kuva 9. Professorit Hausmanowa-Petrusewicz ja Miroslav Mossakovski Oulankajoen 
Kiutakönkäällä kesäkuussa 1979. 

Uuteen laboratorioon 1974 hankittu knf-laitteisto onnistuttiin rakentamaan 
tietokonepohjaisina ratkaisuina, jotka tosin vaativat myöhemmän kehityksen 
myötä runsaasti täydentämistä. Näiden laitehankintojen toteuttaminen vaati omia 
kiemuroitaan, sillä OYKS:n tuolloisen periaatteen mukaan erillisiä laboratorio-
tietokoneistuksia ei lainkaan hyväksytty, vaan vaadittiin isoon keskustietokone-
järjestelmään tukeutumista.  

Tuon ajan suomalaista elämänvaihetta kuvaa erinomaisesti yritys hyödyntää 
suomalais-neuvostoliittolaista bilateraalista kauppaa. Tavaranvaihtosopimuksen 
mukaisesti Neuvostoliitosta tuli Suomeen myös teknisiä laitteita, joiden sijoitta-
minen suomalaiseen käyttöön ei aina ollut helppoa. Myös Oulun yliopisto sai listan 
laitteita, joiden käyttömahdollisuus tuli selvittää. Mukana oli neuvostoliittolainen 
EMG-laitteisto, jonka professori Hokkanen optimistisena listalta poimi yliopiston 
neurologian laitoksensa mahdolliseen käyttöön. Osoittautui kuitenkin, että 
OYKS:n sairaalatekninen osasto joutui julistamaan sen sähkötekniikaltaan poti-
lasvaaralliseksi ja käyttökieltoon. Laite oli isokokoinen kaappimalli, jota ensin 
ajateltiin jätettäväksi esille ”näyttelyesineeksi” klinikan hallinto-osan käytävälle  
– mutta ajatuksesta kuitenkin pian luovuttiin.  

Laboratorion toiminta suuntautui pian kvantitatiivisten tietokoneistettujen 
EEG-, ENMG- ja herätevasteiden tutkimusmenetelmien sekä unipolygrafialait-
teiston ja unihäiriötutkimuksen kehittämiseen ja soveltamiseen sekä tieteellisessä 
tutkimustyössä että potilastyöskentelyssä. EEG:n pitkäaikaisrekisteröinti ja yksit-
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täisten lihassäikeiden aktiopotentiaalien tutkimus vakiintuivat myös pian diagnos-
tiikan käyttöön. Moniparametrimonitoroinnin, polygrafian kehittämisen myötä 
päästiin nopeasti etenemään knf-laboratorion ja kliinisten potilasyksikköjen yh-
teisissä monipuolisissa tutkimusprojekteissa, joista pian muodostui Oululle varsin 
tyypillinen ja tuloksellinen tutkimusprofiili.  

Kuva 10. Knf-osastonylilääkäri Ilmar Sulg työssään joulukuussa 1975. 

Knf-osaston palvelukenttä laajeni jo varhain koko yliopistosairaalaa koske-
vaksi. Osasto joutui vastuualueensa keskuksena myös huolehtimaan alan toimin-
nan kehittämisestä ja laadun valvonnasta koko Pohjois-Suomen alueella.  

Tässä yhteydessä on mielenkiintoista todeta, että OYKS:n neurologian klini-
kan knf-yksikössä suoritettiin Ilmar Sulgin johdolla ja kehittämänä menetelmänä jo 
1970–1980-luvun taitteessa ensimmäisiä Suomessa tehtyjä EEG-signaalin siirtoja 
puhelinlinjaa myöten, kun analogista EEG:tä siirrettiin neurokirurgian klinikasta 
talon toiseen päähän knf-osastolle.  

4.4.2 Neurologiaa sivuavien muiden alojen kehitystä OYKS:n 
alkuvuosina 

OYKS:ssä oli neurologiaa sivuavien toimintojen kehittyminen muutoinkin nopeaa 
ja vakuuttavaa jo heti 1970-luvun puolivälistä alkaen.  

Suomen ensimmäinen neurokirurgian varsinainen professuuri oli saatu Oulun 
yliopistoon, ja professori Stig Nyström alkoi hoitaa virkaa 1975. Samalla sairaa-
laan perustettiin myös itsenäinen neurokirurgian klinikka, joka aloitti toimintansa 
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1976 alusta lähtien ja muodostui pian erittäin aktiiviseksi toimijaksi ja neurologian 
kannalta erinomaiseksi yhteistyökumppaniksi. Kehittyvän yhteistyön kannalta oli 
merkittävää, että erikoistuvat uudet neurokirurgit työskentelivät vaadittavan neu-
rologian koulutusjaksonsa lähellä sijainneessa neurologian klinikassa. Neurologian 
ja knf-erikoislääkäreiden vuosittaisissa säännöllisissä täydennyskoulutustapahtu-
missa neurokirurgit olivat usein mukana. Neurologian klinikan knf-tutkimusosasto 
osallistui aktiivisesti neurokirurgisten menetelmien kehittämiseen ja oli mukana 
myös työrutiineissa. Neurokirurgian klinikan toiminnan vahvistuminen 1970 
-luvun lopulla henkilöstön kasvun ja huippuluokan varustuksen myötä toi muka-
naan uuden tekniikan innovoinnin ja rakentumisen, joka luonnollisesti heijastui 
myös neurologian klinikan toiminnassa.  

Lastenklinikkaan muodostui 1974 lähtien tasokas lastenneurologian yksikkö, 
jonka kaikki erikoislääkärit olivat koulutusvaiheissaan työskennelleet myös neu-
rologian klinikassa. Lastenklinikan omien EEG-tutkimusten lisäksi myös neuro-
logian klinikan knf-tutkimusosasto suoritti tarvittavia neurofysiologian tutkimuk-
sia säännöllisesti lastenklinikan potilaille.  

OYKS:n röntgenosastoa kehitettiin laitteistoa vauhdikkaasti täydentäen. Neu-
roradiologinen toiminta oli laadukasta. Lääkintöhallituksen laatiman tietokoneto-
mografioiden valtakunnallisen hankintaohjelman aikataulu todettiin Suomes-
sa ”kentällä” yleisesti aivan riittämättömäksi ja täysin liian hitaaksi, niin myös 
Oulussa. Ensimmäisen tietokonetomografialaitteiston hankintaprosessi Ouluun 
toteutettiin 1979 ja pian oli vuorossa myös magneettikuvauslaitteen hankinta.  

Silmäklinikan 1970-luvun kuluessa saama neuro-oftalmologian erikoislääkäri 
täydensi tehokkaasti yliopistosairaalan neuroalojen toimintakykyä.  

Neurologisen kuntoutuksen erityisyksikköjen kehittyminen sai odotuttaa itse-
ään vielä pitkälle 1980-luvulle. Monista neuvotteluista huolimatta vasta 1988 saa-
tiin ostopalveluina käyttöön ensimmäiset vaativan neurologisen kuntoutuksen 
potilaspaikat.  

Sairaalan monien tärkeiden yhteistyökumppaneiden rinnalla ansaitsee erityi-
sen maininnan Oulun yliopiston tietojenkäsittelyopin laitoksen kanssa jo 1975 
aloitettu yhteistyö. Opiskelijat suorittivat jo tuolloin biosignaalien ATK-käsittelyä 
koskevia harjoitustöitä neurologian klinikan knf-tutkimusosastolla molempien 
laitosten opettajien valvonnassa. Yhteistyössä OYKS:n sairaalateknisen osaston ja 
ATK-osaston sekä Oulun yliopiston kanssa saatiin knf-laboratorion laite- ja me-
netelmäkehittämisessä tärkeä atk-osaaja myös palkatuksi mukaan neurologian 
klinikan työryhmään 1981 alkaen. 1989 saatiin yksikköön myös oma fyysikko.  
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4.5 Alkuvuosina käynnistettyjä uusia kokeiluja ja toimintoja 

4.5.1 Iltapoliklinikkatoiminta 

Neurologian poliklinikkatoiminnan monipuolistamiseksi ja kapasiteetin lisäämi-
seksi laajennettiin sen toimintaa viiden vuoden aikana 1975–1980 yli tavanomai-
sen virka-ajan ylläpitämällä iltapoliklinikkaa klo 16–20 neljänä iltana viikossa.  

Tämä neurologian klinikan aloite herätti aluksi hieman kummastusta, ja joh-
tajaylilääkäri W.J. Kaipainen varmisti puhelimitse Lääkintöhallituksen sairaala-
osaston toimistopäällikkö Yrjö Hongiston myönteisen kannanoton hankkeen to-
teuttamiselle.  

Johtajaylilääkäri Kaipaisen kanssa sopien saimme sairaalan täyttämättä ol-
leista vakansseista yhden apulaislääkärin viran tätä tarkoitusta varten, samoin 
lisäapua hoitohenkilöstön puolelle. Myös kliinisen neurofysiologian yksikkömme 
osallistui tähän toimintaan. Saadut lainavirat jouduttiin kyllä myöhemmin palaut-
tamaan, mutta iltapoliklinikka ja knf-toiminta jatkui kuitenkin henkilöstön työ-
aikoja muuttamalla kaikkiaan viiden vuoden ajan. Iltapoliklinikkavuorossa ollut 
lääkäri aloitti työpäivänsä puolen päivän aikoihin ja jatkoi klo 20:een. Toiminta oli 
luonteeltaan erikoislääkäritasoisten lääkäreiden erikoispoliklinikkaa, osastojen 
jälkihoitopoliklinikkaa sekä pitkäaikaisessa seurannassa olleiden potilaiden hoidon 
päättämisen harkintaa. Iltapoliklinikka palveli erityisesti työssä käyviä potilaita.  

Iltapoliklinikan toimintamalli aiheutti kuitenkin huomattavan suuria vaikeuk-
sia klinikan kokonaistoiminnalle, erityisesti koska osa siinä toimivista seniorilää-
käreistä oli yliopistoviran haltijoita ja heidän opetusvelvollisuutensa hoitaminen 
vaikeutui selvästi.  

Poliklinikan kokonaiskäyntimäärästä tuli noina vuosina iltavastaanoton osalle 
n. 15 %, vastaten kuntalaskutuspoliklinikan osalta n. 1200–1300 käyntiä vuodessa. 
Tarve iltapoliklinikkatoiminnalle oli olemassa, mutta käytettävissä olleilla voi-
mavaroilla sitä ei voitu jatkaa.  

4.5.2 OKMS:n Oulunsuun sairaalan neurologisen osaston toiminnan 
tukeminen 

Professori Konrad von Baghin Oulun keskusmielisairaalaan perustamista kahdesta 
neurologisesta vuodeosastosta toinen keskusmielisairaalassa vielä jäljellä oleva 
osasto (42 sairaansijaa, vuodesta 1983 lähtien 23 ss.) jatkoi siellä edelleen entisen 
kaltaista toimintaansa OYKS:n neurologian klinikan muutettua uuteen keskussai-
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raalaan. Toimintojen koordinoimiseksi sovittiin OKMS:n johtavan ylilääkärin 
kanssa neurologian professorin ns. ylikiertojärjestelmästä tällä osastolla. Viikoit-
taisten kiertojen avulla voitiin seurata ja myös vaikuttaa OKMS:ssa / Oulunsuun 
sairaalassa (nimenmuutos 1978) olleiden neurologisten potilaiden tutkimuksen ja 
hoidon toteutumiseen ja myös huolehtia sillä osastolla työskentelevien psykiatri-
lääkäreiden neurologisen koulutuksen täydentymisestä. Osastolla työskennelleen 
Oulunsuun sairaalan lääkärin työpanoksesta kirjattiin virallisesti puolet neurolo-
giseksi ja psykiatrisen pitkäaikaishoidon tehtäviin. Näin psykiatriaan erikoistuvien 
lääkäreiden ei neurologista koulutusta saadakseen tarvinnut enää jonottaa OYKS:n 
neurologian klinikan harvoihin apulaislääkärivirkoihin, ja toisaalta molempien 
sairaaloiden neurologisen palvelujärjestelmän yhteistoiminta onnistui paremmin.  

Kuva 11. Oulunsuun sairaalan johtava lääkäri Juho Pohjonen (oik.) ja Kyösti Sotaniemi. 

1980 toinen Oulunsuun sairaalan röntgenlääkärin viroista muutettiin neurolo-
gierikoislääkärin viraksi toteuttamaan neurologista konsultaatiotoimintaa laajem-
minkin Oulunsuun sairaalassa. Virkaan nimitettiin Mauri Reunanen, joka toimi 
tässä virassa vuodet 1981–1984.  

Oulunsuun sairaalan tultua 1988 yliopistollisen keskussairaalan osaksi ja 1991 
sen Psykiatrian klinikaksi, loppui tämän neurologisen osaston toiminta 1991. 
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4.5.3 Neurologian osasto- ja poliklinikkapotilaiden oma tietorekisteri 

Klinikan palvelukyvyn kehittämiseksi tarvittiin myös monenlaista tietoa alueen 
väestön neurologisesta sairastavuudesta ja palvelutarpeesta. Koska 1970-luvun 
puolivälissä ei käytössämme vielä ollut tähän soveltuvia tietokonepohjaisia mene-
telmiä, käynnistettiin manuaaliseen neulakorttitekniikkaan perustuva tietojen 
yhtenäinen tiedonkeruu kaikista vuodeosastoilla tutkituista ja myös osasta poli-
klinikalla tutkituista klinikan potilaista. Tietojen koodauksen neulakorteille suoritti 
kunkin yksikön vastuuseniori tarkistaessaan ja allekirjoittaessaan potilaan hoito-
yhteenvedon. Näin klinikassa oli jatkuvasti käytettävissä laaja tietomäärä kaikista 
neurologian klinikan osastoilla tai poliklinikalla tutkituista potilaista, kuten diag-
noosi- ja ikäjakaumasta, tautihistoriasta ja hoitoratkaisuista sekä siitä, missä kun-
nassa, terveyskeskuskuntainliitossa ja keskussairaalapiirissä heidän kotipaikkansa 
on.  

Klinikan oman toiminnan seurannan lisäksi tiedostoa hyödynnettiin myös 
oman sairaalapiirimme jäsenkuntien käyttämien palvelujen ja tapahtuneiden 
muutosten tarkastelussa. Klinikan johdon oman piirinsä alueen terveyskeskuksiin 
tekemien neuvottelukäyntien materiaalina näistä tiedoista oli molemmille osapuo-
lille kiistatonta hyötyä. Yliopistosairaalan erityisvastuualueeseen kuuluneiden 
keskussairaaloiden kanssa säännöllisesti vuosittain käytäviä yhteistoiminta-
neuvotteluja varten saatiin näin myös hyödyllistä lisäaineistoa.  

Tätä varsin työlästä koodausmenettelyä jatkettiin usean vuoden ajan. Kertynyt 
kokemus osoitti kuitenkin pian, että klinikan seniorilääkäreiltä kulunut työpanos ei 
ollut oikeassa suhteessa saatuun hyötyyn verrattuna, joten tiedoston ylläpito lope-
tettiin. Myöhemmin kehitetyt uudet alueelliset ja valtakunnalliset seurantarekisterit 
karttapohjaisine tulostusohjelmineen ovat laadultaan ja sisällöltään ylivoimaisina 
korvanneet nämä alkuvaiheen työläät tiedonkeruumenetelmät.  

4.5.4 Säännölliset konsultaatiokäynnit Pohjois-Suomen muissa 
keskussairaaloissa 

Hoitovastuualueen muiden keskussairaaloiden johdolle lähetettiin OYKS:n neu-
rologian klinikasta vuodesta 1974 alkaen toistuvasti vuosittaisia käyttötilastoja 
näiden keskussairaaloiden alueelta olevien potilaiden tutkimuksesta ja hoidosta 
OYKS:n neurologian klinikassa.  

Neurologisen toiminnan käynnistämiseksi vastuualueen muissa keskussai-
raaloissa aloitettiin niihin OYKS:n neurologian klinikan lääkärien säännölliset 



 36 

konsultaatiokäynnit jo pian 1970-luvun puolivälissä. Kainuun keskussairaalassa 
konsultoi Sakari Hernberg 1974–1976 ja päätyi sitten sinne vakinaiseksi neurolo-
gian ylilääkäriksi. Konsultaatiokäyntejä Länsi-Pohjan keskussairaalaan suorittivat 
1977 alkaen Tapani Kallanranta ja Uolevi Tolonen sekä 1979 lähtien Veli 
Ala-Hurula, josta sitten tuli sinne vakinainen neurologian ylilääkäri. Lapin kes-
kussairaalan neurologiset konsultaatiot Oulusta aloitti Mauri Reunanen. Kes-
ki-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa kävi konsultoimassa Rita Nikiforow 
sekä myöhemmin satunnaisesti myös muita neurologeja.  

Neurologian klinikan ylilääkäri kävi lisäksi säännöllisesti kerran vuodessa 
kussakin keskussairaalassa neuvottelemassa keskussairaalan johdon ja neurologian 
yksikön johdon kanssa neurologisen toiminnan kehittämisen näkökohdista sekä 
myös neurologian yksikön henkilökunnan kanssa koulutuksellisista ym. tarpeista. 
Ylilääkärin mukana näillä käynneillä oli usein myös neurologian ylihoitaja. 
Käyntien aikana onnistuttiin yleensä tapaamaan myös kyseisen keskussairaalan 
johtava ylilääkäri ja johtava ylihoitaja, usein myös talous/hallintojohtaja ja toisi-
naan jopa liittohallituksen puheenjohtajakin. Erikoisalan suunnittelu, kehittämisen 
painopisteet, hoidonporrastuksen pulmakohdat, koulutukselliset tarpeet ja monet 
muuta tärkeät asiat käytiin yhdessä läpi. Säännöllisesti toistuvana tätä päivää 
osattiin odottaa ja etukäteen hyvin valmistella. Hyöty on aina todettu yhteisesti 
merkittäväksi. Ylilääkärin ja myös ylihoitajan säännölliset käynnit kussakin kes-
kussairaalassa jatkuivat yli 1980-luvun puoliväin. Näissä keskussairaalan johdon 
kanssa käydyissä neuvotteluissa saattoi tulokseen ehkä olla positiivisesti vaikut-
tamassa myös se, että Oulun neurologian professori/ ylilääkäri oli 1976–1981 
samalla myös OYKS:n johtajaylilääkäri ja sitten 1981–1987 OYKS-kuntainliiton 
liittohallituksen varapuheenjohtaja.  

Vähitellen kukin keskussairaala sai omat vakinaiset neurologinsa ja poti-
lasyksikkönsä, Kajaani 1976 (Sakari Hernberg), Rovaniemi 1977 (Ilkka Rauta-
korpi), Kemi 1980 (Veli Ala-Hurula) ja vihdoin Kokkola 1982 (Seppo Tuisku). 
Toiminta alkoi aina ensin polikliinisena ja konsultaatiotoimintana. Neurologisia 
sairaansijoja saatiin myös pian käyttöön jokaisessa näistä keskussairaaloista, 
Kokkolassa tosin varsin niukasti. Vastaavasti OYKS:n neurologian klinikan käyttö 
merkittävästi pieneni, erityisesti poliklinikan osalta.  

Kliinisen neurofysiologian toimintojen osalta konsultaatiotoiminta Oulusta 
käsin jatkui koko nyt käsiteltävän ajan. Pohjois-Suomen eri yksiköissä suoritettu-
jen EEG-rekisteröintien lausunnot annettiin Oulussa ja toisaalta alan erikoislääkärit 
alkoivat 1980-luvulla tehdä myös ENMG-tutkimuksia konsultaatiokäynneillään 
pohjoisen Suomen muissa laitoksissa. Konsultaatiokäynteihin liittyi myös mer-
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kittävää paikallisen henkilökunnan kouluttamista. Konsultit huolehtivat myös 
yksiköiden laitekantojen ajan tasalla pysymisestä. Ensimmäinen knf-ylilääkärin 
virka tuli 1988 Kainuun keskussairaalaan, seuraava 1994 Lapin keskussairaalaan ja 
Kokkolaan 2000-luvun alussa. Kemin keskussairaala (myöhempi Länsi-Pohjan 
keskussairaala) hankkii kliinisen neurofysiologian palvelut edelleen konsultaatio-
toimintana. Kaikki Pohjois-Suomen keskussairaaloiden kliinisen neurofysiolo-
gianylilääkärin virat on saatu perustetuiksi konsultaatiopalkkioiden muuttamisella 
alan ylilääkärin viroiksi – ja tämä menettelytapa on hyvin tuttu monessa muussakin 
maamme keskussairaalassa.  

Kuva 12. Hokkanen neuvottelemassa Kajaanissa 1976 (KaKS:n joht. lääkäri Antti 
Apajalahi ja Sakari Hernberg). 

4.5.5 Neurologian erikoislääkäreiden alueellinen täydennyskoulutus 

Neurologian klinikan aloittaessa syksyllä 1969 oli koko sen erityisvastuualueella 
eli Suomen pohjoisen puoliskon alueella vain yksi neurologian erikoislääkäri yli-
opiston neurologian professorin lisäksi. Kymmenen vuotta myöhemmin 
1980-lukua aloitettaessa oli alueella jo 13 neurologian erikoislääkäriä, ja erikois-
lääkärijohtoiset neurologiset yksiköt toimivat Oulun lisäksi myös Kajaanin, Kemin 
ja Rovaniemen keskussairaaloissa. Vuonna 1988 oli Pohjois-Suomen hoitovastuu-
alueen sairaaloissa jo 17 neurologian erikoislääkäripätevyyttä edellyttävää virkaa.  

Spesialistimäärän lisääntyminen teki aiheelliseksi vastuualueen erikoislääkä-
reiden täydennyskoulutuksesta huolehtimisen, samalla varmistaen hyvän yhteis-
toiminnan jatkumisen.  
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1980-luvun alussa alkoi kahdesti vuodessa (maalis–huhtikuu ja syys–lokakuu) 
toistuvien 2-päiväisten täydennyskoulutustilaisuuksien sarja, järjestämispaikkaa 
vaihtaen (Kuusamon Rukahovi, Sodankylän Luosto, Saariselkä, Sotkamo, Pudas-
järven Iso-Syöte, Kalajoen Rantakalla, OYKS jne.) ja useimmiten myös oman 
alueen ulkopuolisia asiantuntijoita kouluttajiksi hankkien. Täydennyskoulutuksen 
kustannukset onnistuttiin kattamaan ulkopuolisten tukijoiden avulla, sillä sai-
raanhoitopiirin kuntainliitto tai yliopisto ei ollut valmis ammatillisen täydennys-
koulutuksen korvaamiseen.  

Aihekokonaisuudet valittiin oman hoitovastuualueen neurologisen toiminnan 
ja yhteistyön kannalta tärkeiksi koetuista teemoista: neurokirurgia, lastenneurolo-
gia, neurologian ja psykiatrian raja-alueet erityisesti päivystysalueella, neuropa-
tologia, kuntoutus, työkyvyn arviointi, kehitysvammalääketiede, neuromuskulaa-
riset sairaudet, epilepsia, neurogenetiikka, neuro-oftalmologia, neurotraumatologia 
jne. Mukaan oli aina kutsuttu hoitovastuualueen kaikki neurologian ja myös klii-
nisen neurofysiologian erikoislääkärit. Osallistujat saattoivat vaikuttaa toteutetta-
vien koulutustilaisuuksien aihevalintaan ja luonnollisesti aivan erityisesti yhteis-
työkysymysten teemoihin ja ongelmien esille nostamiseen. Keskustelu oli aina 
hyvin vilkasta ja avointa ja se johti yleensä aina myös alueellisten ja sairaalakoh-
taisten ratkaisumallien läpikäyntiin ja korjauksiin.  

Kuva 13.  Jatkokoulutusta 1985 (kouluttaja Leo Jarho, Mauri Reunanen ja Kyösti 
Sotaniemi). 

Erikoislääkärien osallistumiseen virkaan kuuluvana täydennyskoulutuksena 
onnistuttiin saamaan kunkin keskussairaalan johdon suostumukset, ja näin osal-
listumisprosentti olikin aina varsin korkea. 1980-luvun lopulla siirryttiin kahdesti 



 39 

vuodessa toistuvista kokoontumisista kerran vuodessa järjestettyyn toimintamal-
liin.  

OYKS:n neurologian klinikan erikoislääkärikoulutukseen kuuluneet kahdesti 
viikossa järjestetyt koulutustilaisuudet tuottivat viikoittain kulloiseenkin koulu-
tusteemaan liittyvät luentomonisteet. Näiden etukäteen valmistettujen monisteiden 
ja muun materiaalin jakelun piiriin kuuluivat myös hoitovastuualueen muut neu-
rologian yksiköt. Tämän säännöllisesti saapuvan koulutusmateriaalin merkitystä 
arvostettiin alueen muissa keskussairaaloissa hyvin korkealle.  

4.5.6 Sairaanhoitajien neurologiset koulutustilaisuudet 

Myös sairaanhoitajien työn kehittämiseen panostettiin. Lääkäreiden valtakunnal-
listen koulutuspäivien yhteyteen liitettiin vastaavaa koulutusta myös sairaanhoita-
jille. Vuodesta 1978 alkaen ryhdyttiin OYKS:n neurologian klinikan aloittamana ja 
jatkossakin tukemana järjestämään vuosittain neurologian alan valtakunnallisia 
koulutuspäiviä (v. 1978 Oulussa, 1979 Helsingissä, 1980 Turussa, 1981 Kuopios-
sa). Neurologisen hoitotyön kehittämisen ohella koulutuspäivillä käsiteltiin myös 
neurologisen sairaanhoidon suunnitteluun liittyviä kysymyksiä, ja osa neurologian 
klinikoiden hallinnosta vastaavia ylihoitajia osallistuikin aina näihin koulutuspäi-
viin ja niihin liittyneisiin yhteisneuvotteluihin. Neurologisen sairaanhoidon kou-
lutustilaisuuksia ryhdyttiin muutoinkin järjestämään ja tukemaan – valtakunnalli-
sesti, alueellisesti ja paikallisesti.  

Klinikan ylilääkäri ja ylihoitaja olivat myös vahvasti mukana Sairaalaliiton 
käynnistämässä ja ohjekirjajulkaisuksi valmistuneessa valtakunnallisessa kirjalli-
sen hoitosuunnitelman kehittämistyössä, ylilääkäri työryhmän puheenjohtajana ja 
ylihoitaja sen jäsenenä. Työn tuloksena julkaistiin kirjallisen hoitosuunnitelman 
ohjekirjanen.  

Neurologian klinikka osallistui aktiivisesti WHO:n eurooppalaiseen hoitotyön 
kehittämisohjelmaan.  

4.5.7 Potilaspalautteet ja niiden hyödyntäminen 

Potilaspalautteiden järjestelmällistä keräämistä sekä tulosten analysointia ja jat-
kokäsittelyä toteutettiin klinikassa 1979–1981. Klinikassa yhteistyönä suunnitellun 
ja laaditun kyselylomakkeen avulla kerättiin 2–3 viikon pituisilta jaksoilta 2–3 
kertaa vuodessa osastoilla tutkittujen ja hoidettujen potilaiden mielipiteitä saa-
mastaan kohtelusta sekä heidän käsityksiään henkilökunnan toiminnasta, suorite-
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tuista tutkimuksista ja annetusta hoidosta. Kunkin tutkimusjakson aloitushetki tuli 
yksiköille aina ilman ennakoivaa ilmoitusta tai ”varoitusta”.  

Yhteenvedot potilaiden näkemyksistä tuotiin aina palautteina klinikan ja yk-
siköiden johdon sekä koko henkilökunnan käyttöön toiminnan kehittämistyössä 
huomioitavaksi.  

Pysyvämpää vakinaista käytäntöä tästä potilaspalautteiden keräämistavasta ei 
kuitenkaan muodostunut.  
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5 Opetustoiminta 

Yliopistosairaalan lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia yliopistollisesta tutki-
muksesta ja opetuksesta sekä sairaanhoidon järjestämisestä. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi yliopisto, Tamperetta lukuun ottamatta, oli voimassa olleen yli-
opistosairaalalain mukaisesti myös osaltaan alueen yliopistosairaalan omistaja ja 
yliopistosairaalassa toimivien yliopiston kliinisten laitosten toiminnan rahoittaja. 
Yliopiston täysimääräisesti palkkaamat opettajat suorittivat tehtäviään näissä 
sairaalaan sijoitetuissa yliopiston laitoksissa ja samalla myös merkittävää kliinistä 
työtä yliopistosairaalan kuntainliiton sairaalayksiköissä. Tampereen keskussai-
raalan muututtua myöhemmin yliopistolliseksi sairaalaksi kehitettiin sinne yli-
opiston osallistumisesta oma erilainen mallinsa.  

Kuva 14. E. Toivakan EEG-opetusta  

Oulussa lääketieteen kandidaattien neurologian perusopetus tapahtui prope-
deuttisen alkukoulutuksen osalta 1. kliinisellä kurssilla ja varsinainen neurologian 
perusopetus 3. kliinisellä kurssilla. Opiskelijoiden määrä kullakin kurssilla luku-
kausittain on vuosina 1949–1989 vaihdellut rajoissa 40–60. Neurologian kliiniseen 
kurssiin on sisältynyt myös opetusta kliinisessä neurofysiologiassa, neuropsyko-
logiassa ja neuroradiologiassa. Lisäksi aloitettiin syyskaudesta 1981 lähtien opis-
kelijoille valinnainen neurologian ja kliinisen neurofysiologian syventävä opetus, 
jonka 3–4 lukukautta kestäneeseen koulutukseen on kerrallaan osallistunut 7–8 
kandidaattia.  
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Neurologian luento-opetukseen ovat 1980-luvulla osallistuneet soveltuvin osin 
myös Oulun yliopiston logopedian opiskelijat. Heille on myös järjestetty oma 
suppeampi sovellettu neurologian luentojakso, ja he ovat osallistuneet harjoittelu-
aikanaan neurologian kliinisiin potilasdemonstraatioihin.  

Erikoislääkäritutkintoon johtava jatkokoulutus lääkäritutkinnon suorittaneille 
on neurologiassa tapahtunut klinikan kliinisissä yksiköissä (2 vuodeosastoa ja 
poliklinikka) sekä osittain myös OKMS:n neurologisella osastolla neurologian 
professorin pitäessä siellä jokaviikkoiset opetuskiertonsa. Kliinisen neurofysiolo-
gian erikoislääkärikoulutus on tapahtunut klinikan neurofysiologisella tutkimus-
osastolla ja yksikön muissa työpisteissä. Oulussa koulutettujen valmistuneiden 
neurologian ja myös kliinisen neurofysiologian erikoislääkäreiden nimet on esi-
tetty oheisessa luettelossa.  

Valmistuneiden erikoislääkäreiden sijoittumista alan tehtäviin omalla hoito-
vastuualueella ja muualla Suomessa on myös jatkuvasti seurattu. Pohjois-Suomen 
alueen erikoislääkärivirat onkin yleensä saatu 1980- ja 1990-luvuilla varsin hyvin 
täytetyiksi, ja heihin on kyetty myös ylläpitämään hyvää yhteyttä täydennyskou-
lutustarpeiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi.  

Tieteellinen jatkokoulutus on kohdistunut lähinnä väitöskirjatyötä tekeville.  
Pohjois-Suomen hoitovastuualueella toimivien erikoislääkäreiden kliininen 

täydennyskoulutus käynnistettiin OYKS:n neurologian klinikan toimesta 
1980-luvun alussa. Läpi koko 1980-luvun jatkunut täydennyskoulutusten sarja 
sisälsi kahdesti vuodessa järjestetyt kaksipäiväiset koulutustilaisuudet alueen eri 
keskussairaalapiirien alueella sijaitsevia koulutuskeskuksia hyödyntäen. Koulut-
tajiksi onnistuttiin yleensä hyvin saamaan paitsi oman alueen osaajia myös Poh-
jois-Suomen ulkopuolisia asiantuntijoita. Erikoislääkäreiden osallistuminen täy-
dennyskoulutustilaisuuksiin oli hyvin säännöllistä. Tilaisuudet antoivat myös 
erityisen hyödylliseksi koetun mahdollisuuden käsitellä ja ratkoa kulloinkin esille 
nousevia hoitovastuualueen sisäisiä yhteistyökysymyksiä.  

Oulussa säännöllisesti järjestetty vuosittainen koulutuspäivä Pohjois-Suomen 
hoitovastuualueen kaikkien neurologisia potilaita hoitavien yksikköjen ja osastojen 
eri henkilöstöryhmille vakiintui osaksi säännöllistä koulutus- ja työnohjaustoi-
mintaa.  

Klinikka osallistui myös WHO:n keskipitkän aikavälin 1979–1983 tutkimus- 
ja kehittämisohjelmaan sairaanhoitotyön kehittämistyössä. Omahoitajajärjestel-
män monipuolistamiseen on panostettu. Neurologian klinikan ylilääkäri ja ylihoi-
taja olivat myös vahvasti mukana Sairaalaliiton käynnistämässä valtakunnallisessa 
kirjallisen hoitosuunnitelman kehittämistyössä.  
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6 Tieteellinen toiminta 

Professori Konrad von Baghin jo heti 1940/1950-lukujen vaihteessa keskusmie-
lisairaalassa käynnistämä neurologinen vuodeosastotoiminta jatkui keskeytyksettä 
Oulun yliopistosairaalan yksiköissä, ensin Hermo- ja mielitautien klinikassa ja 
sitten Neurologian klinikassa. Neurologisiin aiheisiin suuntautunut tieteellinen 
tutkimustoiminta pääsi kuitenkin alkuun vasta yliopiston klinikkojen saapumisen 
myötä.  

Professori Tienarin ohjauksessa käynnistyi Hermo- ja mielitautien klinikassa 
neurologian koulutuksessa olevien apulaislääkäreiden kolme väitöskirjatyötä, 
joista viimeinen valmistui Neurologian klinikan toimittua jo neljä vuotta.  

Neurologian klinikan piirissä suoritettu tutkimustyö on suuntautunut tärkeim-
pien neurologisten sairauksien patogeneesin, hoidon ja kuntoutuksen selvittelyyn. 
Erityisesti tutkimuskohteina ovat olleet aivoverenkiertohäiriöt, migreeni ja muut 
päänsäryt, Parkinsonin tauti, Multippeli skleroosi sekä epilepsia ja muut tajun-
nanhäiriöt. Samoin on pyritty hyödyntämään jatkuvasti kehitettyjä ja monipuolis-
tuvia neurofysiologisia tutkimusmenetelmiä soveltamalla ja yhdistämällä niitä 
neurologian ja neurokirurgian tieteellisissä tutkimusprojekteissa sekä sitten myös 
käytännön kliinisessä toiminnassa.  

Neurologian klinikan ulkopuolisina yhteistyökumppaneina ovat olleet erityi-
sesti OYKS:n kliinisen laboratorion eri yksiköt, OYKS:n neurokirurgian klinikka 
ja kirurgian klinikka (verisuonikirurginen yksikkö), Oulun yliopiston farmakolo-
gian, mikrobiologian, kliinisen kemian ja lääketieteellisen kemian sekä anatomian 
laitokset, Kansanterveyslaboratorion Oulun aluelaboratorio, Turun yliopiston 
virusopin laitos, Tampereen yliopiston biolääketieteen laitos sekä Jyväskylän 
yliopiston solubiologianlaitos. Ulkomaisista yhteistyökumppaneista on erityisesti 
muistettava Varsovan Lääketieteellisen Akatemian neurologian klinikka, jonka 
kanssa Oulun yliopiston neurologianklinikalla oli Puolan ja Suomen valtioiden 
väliseen tiede- ja kulttuuriyhteistyösopimukseen liittyvä 1976 allekirjoitettu viral-
linen yhteistyösopimus vuosiksi 1976–1978. Kliinisen neurologian aluetta koskeva 
yhteistyösopimus Unkarin ja Suomen välillä vuosina 1984–1985, osana valtioiden 
välistä laajaa yhteistyösopimusta, johti Oulun ja Budapestin yliopistollisten neu-
rologian yksiköiden yhteistyön kehittämiseen. 
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Kuva 15. Vilho Myllylä. 

Kuva 16. Professori Johan Aarli Bergenistä vierailemassa klinikassa. 

Tärkeimpiä tutkimusalueita ovat olleet  

– Pään alueen kiputiloja käsittelevät tutkimusprojektit kohdistuen erityisesti 
päänsäryn alueelliseen esiintyvyyteen ja sosiaaliseen merkitykseen Poh-
jois-Suomessa sekä käytettävien lääkkeiden kliiniseen farmakologiaan ja 
farmakokinetiikkaan. 

– Verenkiertohäiriöt neurologiselta ja myös neurokirurgiselta kannalta, selvit-
telykohteina sydänleikkauspotilaiden keskushermostofunktiot, aivoveren-
kiertohäiriöiden diagnostiikan kehittämismahdollisuudet erityisesti kliinisen 
neurofysiologian uusin menetelmin. 

– Neuromuskulaaristen tautien tutkimusprojekti, kohteena kollageeniaineen-
vaihdunta ja lihaskudoksen vauriomekanismien kartoitus. 
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– Neurofysiologiset kvantitatiiviset tutkimusprojektit aivosähkötoiminnan, 
hermoratojen ja lihasten sähköisen toiminnan sekä erilaisten herätevasteiden 
tutkimuksen osalta.  

– Autonomisen hermoston tutkimusprojekti kartoittaen autonomisen hermoston 
toimintahäiriöitä neurologisilla potilailla. 

– Multippeli skleroosin (MS) immunologinen tutkimusprojekti. 

1980-luvun loppuvuosina tutkimusalueet monipuolistuivat edelleen.  

Kuva 17. Ylilääkäri Frank Clifford Rose Lontoosta tutustumassa Oulun toimintamalliin 
1983. 

Vuosina 1968–1990 julkaistut neurologiset väitöskirjat on esitetty oheisessa 
luettelossa. Tutkimustulosten raportointi kansainvälisissä kongresseissa ja muissa 
tutkijoiden tilaisuuksissa sekä tieteellisissä alan lehdissä ja julkaisuissa on ollut 
runsasta.  

Osallistuminen neurologian ja kliinisen neurofysiologian kotimaisiin ja ul-
komaisiin tieteellisiin tapahtumiin ja kongresseihin on ollut vilkasta. Erityisesti on 
syytä mainita yhteistyö Varsovan Lääketieteellisen Akatemian neurologian klini-
kan kanssa sekä monet vierailut ja yhteydet Oulun ja Varsovan välillä 1970- ja 
1980-luvuilla. Päänsärky- ja migreenitutkimuksen kansainvälisten tiedeyhteisöjen 
ja tutkijoiden kanssa on yhteistyö myös ollut runsasta ja läheistä. Oltuaan perus-
tamassa päänsärkytutkijoiden kansainvälistä organisaatiota (International Hea-
dache Society) Eero Hokkanen valittiin organisaation toimivan johtoryhmän jä-
seneksi (Executive committee, 1983–1987) ja edelleen organisaation presidentiksi. 
Neurologian alan laajimman kansainvälisen organisaation, World Federation of 
Neurologyn useihin tutkimusryhmiin (Research Group- järjestelmä) ja johtoeli-
miin on ollut aktiivinen yhteistyösuhde. British Neurological Association ja Suo-
men Neurologinen yhdistys järjestivät kesäkuussa 1987 Savonlinnassa erittäin 
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menestyksekkään yhteiskokouksen, jonka kokouksen alustavan sopimisen ja al-
kuvalmistelun suorittivat BNA:n edustajat (John Walton ja Frank Clifford Rose) ja 
Suomen oululainen edustaja (Eero Hokkanen), erityisesti F. Clifford Rosen Ou-
lun-vierailujen yhteydessä.  

Kuva 18. Prof. John Walton tutustumassa toimitiloihin 1973 ja 1987. 

Vt. professori Vilho Myllylän kaudella 1987–1990 kansainväliset yhteydet 
monipuolistuivat ja kehittyivät edelleen.  
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7 Sairaanhoitotoiminta 

Sairaanhoidon osalta yliopistollisen keskussairaalan lakisääteisenä tehtävänä on 
antaa erikoissairaanhoitoa oman keskussairaalapiirinsä asukkaille sekä lisäksi 
erityistason sairaanhoitoa oman hoitovastuualueensa muidenkin keskussairaala-
piirien asukkaille. Yliopistosairaalan tuli myös kehittää, yhteistyössä asianomais-
ten keskussairaaloiden kanssa, koko hoitovastuualueensa erikoissairaanhoitoa. 
Toimintansa alkuvuosina OYKS:lla ei kuitenkaan vielä ollut riittäviä voimavaroja 
näiden tehtäviensä täysimittaiseen hoitamiseen.  

Oulun yliopiston neurologian klinikan aloittaessa Oulun lääninsairaalan yk-
sikkönä toimintaansa 1969 olivat Lapin keskussairaala ja Kemin keskussairaala jo 
toiminnassa keskussairaaloina. Myös Kokkolassa alkoi Keski-Pohjanmaan kes-
kussairaala toimintansa vuonna 1969. Kainuussa toiminta sijoittui vielä Kajaanin 
yleiseen sairaalaan, joskin uuden keskussairaalan rakennustoiminta oli jo 1965 
aloitettu ja varsinainen keskussairaalayksikkö sinnekin pian käynnistettiin.  

Neurologian klinikan siirtyminen uuden keskussairaalan tiloihin syksystä 
1974 alkaen antoi klinikalle ratkaisevasti paremmat mahdollisuudet toteuttaa 
yliopistollisen sairaalan velvoitteet oman keskussairaalapiirin ja myös hoitovas-
tuualueen erikoissairaanhoidossa. Toimintakenttänä oli 1976 oman keskussairaa-
lapiirin 251 000 asukasta ja vaativan erityistason sairaanhoidon osalta kaikkien 
viiden keskussairaalapiirin n. 662 000 asukasta. Vuoden 1986 vastaavat väestö-
pohjat olivat OYKS-piirissä 280 316 ja koko hoitovastuualueella yhteensä 703 724 
ja vuonna 1990 vastaavasti 360 000 ja 720 000. Vaikka Pohjois-Suomen hoito-
vastuualueen asukasmäärä oli vain n. 14 % koko Suomen väestöstä, kattoi sen alue 
48 % koko Suomen pinta-alasta merkiten tietenkin vähäistä asukastiheyttä ja pitkiä 
etäisyyksiä monine yhteydenpito-ongelmineen. Valtakunnan terveydenhuollon 
tavoitteena oli palvelujen tasa-arvoisen saatavuuden varmistaminen Suomen kai-
kissa osissa, myös harvaan asutussa Pohjois-Suomessa.  

Neurologisen toiminnan rakentaminen ja kehittäminen pohjoisen Suomen 
kaikkien viiden keskussairaalan aluetta ja väestöä koskevaksi nähtiin OYKS:n 
neurologian klinikassa erittäin tärkeänä tavoitteena. Oman yliopistoklinikan pal-
velujärjestelmän luomisen rinnalla paneuduttiin neurologisten toimintojen käyn-
nistämiseen myös alueen muissa keskussairaaloissa, syntyneiden uusien keskus-
sairaalayksiköiden ja Oulun välisen saumattoman yhteistyön rakentamiseen ja 
kehittämiseen, alueelle koulutettujen ja sinne siirtyneiden neurologian ja kliinisen 
neurofysiologian spesialistien säännöllisestä alueellisesta täydennyskoulutuksesta 
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huolehtimiseen, alalla toimivan sairaanhoitohenkilöstön koulutuksen järjestämi-
seen jne.  

OYKS:n neurologian klinikan toiminta oli vuoden 1975 alkaessa käynnisty-
mässä jokseenkin täysimääräisenä.  

Käytettävissä oli yhteensä 50 sairaansijaa ja poliklinikka. Lisäksi keskusmie-
lisairaalan neurologinen osasto (42 ss.) toimi edelleenkin, ja se helpotti omalta 
osaltaan potilaspainetta. Neurologian lääkärinvirat oli keskussairaalassa saatu 
täytetyiksi, vuonna 1975 viroista neljä myös erikoislääkäripätevyyden omaavilla. 
Klinikan muut kuin lääkärivirat oli nekin onnistuttu varsin hyvin täyttämään. 
Lisäksi OYKS:n neurokirurgian klinikka oli 1975 jo aloittelemassa toimintaansa 
kun Suomen ensimmäinen neurokirurgian varsinainen professori oli tullut hoita-
maan virkaansa.  

Klinikan lääkärimäärä oli 1970-luvun puoliväliin mennessä saavuttanut sen 
vahvuuden, joka sillä sitten oli koko tässä käsitellyn kauden: Oulun yliopiston 
virkoina professori, apulaisprofessori ja kaksi apulaisopettajaa, sekä sairaalan 
virkoina apulaisylilääkäri (1983 alkaen hallinnollinen apulaisylilääkäri), erikois-
lääkäri ja viisi apulaislääkäriä. Lisäksi kliinisen neurofysiologian erikoisalalla oli 
klinikassa osastonylilääkäri, erikoislääkäri ja yksi apulaislääkäri.  

Mutta hoitovastuualueen muissa keskussairaaloissa ei vielä tuolloin ollut 
neurologeja, ja se näkyi klinikan toiminnassa vuosien ajan.  

Neurologian klinikan oma vuodeosastotoiminta oli siis laajentunut OKMS:n 
vuokratilojen 42:sta sairaansijasta 50:een. Kertyneiden hoitopäivien muutos ei 
kuitenkaan aluksi ollut kovin suuri: 14 184 nettohoitopäivää 1970 (92,5 %:n 
kuormituksella), 15 221 nettohpv. 1975 (kuormitus 83,4 %). Hoitojaksojen luku-
määrän kehitys oli selvä: 679 / v. 1970 – 1287 / v. 1975 – 1529 / v. 1982 – 1740 / 
v. 1986. Keskimääräisen hoitojakson pituudessa muutos oli samoin tuntuva: 20,9 
vrk. / v. 1970 – 11,6 vrk. / v. 1975 – 10,5 vrk. / v. 1982 – 8,7 vrk. / v. 1986. (Tau-
lukko 1.)  
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Taulukko 1. Neurologian klinikka, suoritelukuja. 

OKMS OYKS  

1970 1975  1980 1985 1988 1990 

Avohoito       

Käynnit yht. 2 949 8 539 9 746 9 059 7 046 6 206 

Ensikäynnit  4 052 3 270 1 891 1 889 1 839 

Uusintakäynnit  3 335 3 327 4 232 4 761 4 281 

Vuodeosastohoito       

Hoitojaksot 

lkm 

679 1 320 1 264 1 558 1 819 2 059 

Hoitopäivät 14 184 15 221 16 446 14 752 14 361 14 449 

Hoitojakson 

pituus vrk 

20,9  11,6  13,3  9,5 7,9  7,0 

Sairaansijat 42 50 50 50 50 50 

Hoitopäivistä oli vuonna 1975 puolet OYKS-piirin potilaiden käyttämiä ja puolet 
hoitovastuualueen neljän muun keskussairaalapiirin alueelta. Poliklinikalla tut-
kittujen potilaiden osalta vastaava osuus oli tuolloin 2/3 ja 1/3. Nämä suhteet 
luonnollisesti muuttuivat radikaalisesti alueen muiden keskussairaaloiden oman 
neurologisen toiminnan käynnistyttyä: vuonna 1990 oli hoitopäivistä 82,9 % ja 
pkl-käynneistä 89,0 % Oulun oman sairaanhoitopiirin käyttämiä. Yliopistosairaa-
lan klinikkaan ei siis enää tullut pohjoisen Suomen kaikkien keskussairaalapiirien 
erikoissairaanhoidon ”normaaleja” neurologisia potilaita vaan se oli siirtynyt 
vastaamaan laajemman hoitovastuualueensa erityistason vaativammasta sairaala-
hoidosta. (Taulukot 2. ja 3.)  
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Taulukko 2. OYKS Neurologian klinikka. Poliklinikkatoiminta. Potilaiden %-jakauma 
kotipaikan KS-piirin mukaisesti. 

 1975 1978 1981 1984 1986 

OYKS-piiri 66,6 75,5 84,4 86,4 89,7 

K-PKS-piiri 5,8 6,6 8,1 7,5 5,8 

KAKS-piiri 8,2 3,7 1,7 2,8 1,9 

L-PKS-piiri 8,3 8,8 2,1 1,1 0,9 

LKS-piiri 10,9 5,1 0,9 0,8 0,5 

Hva yhteensä 99,8 99,7 97,2 98,6 98,8 

Muualta 0,2 0,3 2,8 1,4 1,2 

Kaikki 100 100 100 100 100 

Taulukko 3. OYKS Neurologian klinikka. Vuodeosastotoiminta. Potilaiden hoitopäivien 
%-jakauma kotipaikan KS-piirin mukaisesti  

 1975 1977 1979 1981 1983 

OYKS-piiri 47,7 53,8 63,5 62,1 71,4 

K-PKS-piiri 10,0 10,7 13,0 18,4 10,8 

KAKS-piiri 13,8 7,5 6,8 10,4 8,9 

L-PKS-piiri 12,4 13,2 14,1 4,6 4,1 

LKS-piiri 14,5 14,0 2,0 2,1 3,8 

Hva yhteensä 98,4 99,2 99,4 97,6 99,0 

Muualta 1,6 0,8 0,6 2,4 1,0 

Kaikki 100 100 100 100   100 

Pohjois-Suomen keskussairaaloiden neurologisten yksikköjen käynnistyminen 
luonnollisesti mahdollisti tämän kehityksen. 1988 oli Oulun neurologian yksiköllä 
käytettävissään polikliinisen toiminnan lisäksi 50 ”omaa” vuodepaikkaa sekä 
lisäksi 23 sairaansijaa Oulunsuun sairaalan neurologisella osastolla. Alueen muissa 
keskussairaaloissa oli poliklinikkojen lisäksi tuolloin yhteensä 60 neurologian 
sairaansijaa ja 11 neurologian erikoislääkärin virkaa.  

Koko Suomen tilanteeseen peilattuna Pohjois-Suomen neurologian toiminta-
edellytykset olivat 1980-luvun loppupuolella jo melko hyvät. 1987 toimi hoito-
vastuualueella 2,4 neurologian erikoislääkäriä 100 000 asukasta kohti kun koko 
Suomessa vastaava luku oli 2 neurologia / 100 000 asukasta. Neurologian sai-
raansijoja sairaaloissa oli Pohjois-Suomessa 22,1 vuodepaikkaa 100 000 asukasta 
kohden kun vastaava luku Suomen osalta oli 15,4 ss. / 100 000 asukasta.  

OYKS:n neurologisilla vuodeosastoilla hoidetuista potilaista yleisimpänä po-
tilasryhmänä olivat koko kauden ajan aivoverenkiertohäiriöpotilaat, toiseksi ylei-
simpänä epilepsia ja konvulsiot. Kolmanneksi yleisin potilasryhmä 1970-luvun 
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puolivälissä oli pään alueen kiputiloista kärsivät, mutta 1980-luvulla ryhmän osuus 
väheni sijalle 6. Seuraavilla yleisyyssijoilla olivat perifeeristen hermojen häiriöt ja 
ekstrapyramidaalisairaudet.  

Poliklinikkapotilaista yleisimmät ryhmät muodostivat pään alueen kiputiloista 
kärsivät ja epilepsiapotilaat. Seuraavista 1970-luvulla varsin tasaväkisistä ryhmistä 
– ääreishermoston sairaudet, huimaus- ja tasapainohäiriöt, aivoverenkiertohäiriöt – 
nousivat aivoverenkiertohäiriöt pian selvästi yleisimmäksi ryhmäksi.  

Oulun neurologian klinikan piirissä 1980-luvulla suoritettu oma vahva tutki-
mustyö ja osallistuminen kansainväliseen aivoverenkiertohäiriötutkimukseen 
johtivat 1980-luvun jälkipuoliskolla aivoverenkiertohäiriöiden akuuttihoidon 
kehittämistyön aktivoitumiseen ja hankkeeseen erityisen hoitoyksikön muodos-
tamiseksi. Tämän kehittämistyön tuloksena saatiin 1991 rakennetuksi neljän sai-
raansijan akuuttihoitoyksikkö (”stroke unit”), jonka toiminta osoittautui alusta 
alkaen tuloksekkaaksi. Tämä yksikkö oli järjestyksessä maan toinen – Tampereella 
oli hieman aiemmin käynnistynyt samantyyppinen yksikkö. Oulun yksikön käyn-
nistämisen myötä toteutettiin myös mittava alueellinen perusterveydenhuollon 
koulutusohjelma aivoverenkiertohäiriöistä.  

Tekninen edistyminen sairauksien diagnosoinnissa ja uusien hoitomenetel-
mien kehittyminen johtivat merkittäviin muutoksiin erikoissairaanhoidossa 
yleensä ja siten myös neurologiassa. Kuvantamismenetelmien, erityisesti tietoko-
nekerroskuvaus- (1970-luvulla) ja magneettikuvatekniikkojen (1980-luvulla) 
tuomat mahdollisuudet nopeuttivat ja tarkensivat diagnostiikkaa ja hoidon tulok-
sellisuuden seurantaa. Samaan suuntaan vaikuttivat tehokkaasti myös kliinisen 
neurofysiologian tutkimusmenetelmien kehittyminen ja monipuolistuminen. Hoi-
toajat osastoilla lyhenivät ja polikliinisen toiminnan edellytykset paranivat suuresti. 
Kuntoutusyksiköiden kehittyminen ja pitkäaikaishoitoa tarvitsevien sijoituspaik-
kojen muodostuminen mahdollisti potilaiden siirtymisen yliopistosairaalasta oi-
keaan hoitopaikkaan.  

7.1 Kuntoutustoiminta 

Kuntoutus on Suomessa aina ymmärretty neurologisen potilaan kokonaishoidon 
olennaisen tärkeäksi osaksi, joka usein vaatii omille toimintasektoreilleen eri-
koiskoulutettujen osaajien monipuolista työryhmää. Neurologian klinikan lääkä-
reiden ja hoitohenkilökunnan omat asenteet hoitoratkaisuissa ja niiden toteutta-
misessa ovat luonnollisesti ratkaisevan tärkeitä.  
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Neurologian klinikalla oli vanhastaan vankat yhteydet Oulussa jo kauan toi-
mineeseen Merikosken Työklinikkaan. Neurologikoulutuksessa olleet lääkärit 
olivat usein toimineet sen lääkäreinä ja johtajina ja siten hankkineet lisäpätevyyttä 
erityisesti epilepsiapotilaiden kuntouttamisessa (Heikki Hakkarainen, Tapani 
Kallanranta, Vilho Myllylä ym.). Myös sota-aivovamman saaneet potilaat saivat 
paikalliset neurologipalvelut tätä kautta.  

Neurologian klinikan potilaiden tarvitsemaa fysioterapiaa toteuttivat klinik-
kaan sijoitetut fysiatrian osaston fysioterapeutit sekä toimintaterapeutti. Omia 
erityistyöntekijöitä olivat kuntoutusohjaaja, puheterapeutti, kaksi neuropsykologia 
sekä tietenkin neurologian klinikan tarpeisiin osoitettu sosiaalityöntekijä.  

1980-luvulla ryhdyttiin kuntoutettaville potilaille järjestämään vuosittain eril-
lisiä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja.  

1980-luvulle siirryttyä OYKS:aan perustettiin koko sairaalaa palveleva Kun-
toutustutkimusyksikkö, jonka johtoon valittiin neurologi Tapani Kallanranta. Yk-
siköstä ja siihen kuuluvasta apuvälinekeskuksesta tuli luonnollisesti merkittävä 
apu Neurologian klinikan kuntoutustoiminnalle.  

Neurologisen sairaalatoiminnan laajeneminen 1970-luvulla osoitti pian kun-
toutusmahdollisuuksien riittämättömyyden. 1975 alkaen käytiin lukuisia neuvot-
teluja uusien kuntoutusyksiköiden aikaansaamiseksi neurologisia potilaita varten 
Oulussa tai sen lähiympäristössä olemassa olevien sairaaloiden tiloihin. Näitä 
neuvottelukohteita olivat erityisesti Oulun Diakonissalaitos ja Päivärinteen sairaala 
mutta myös Rokuan kuntoutuslaitos.  

1988 käynnistynyt Oulun Diakonissalaitoksen vaativan kuntoutuksen osasto 
merkitsi tärkeää askelta eteenpäin. Yksikkö oli Diakonissalaitoksen omistama, 
mutta neurologian klinikka osti sieltä tarvitsemiaan kuntoutuspalveluja. Neurolo-
gin kiertoja tuolla osastolla suoritti neurologian vt. ylilääkäri Vilho Myllylä ja 
kuntoutusosaston lääkärinä toimi sittemmin fysiatriksi erikoistunut Marja-Liisa 
Kauhanen. Neurologisten potilaiden käyttöön oli varattu 12 paikkaa.  

1990-luvun lopulla kuntoutusmahdollisuudet paranivat edelleen, kun Oulun 
yliopistosairaalaan perustettiin 1999 Lääkinnällisen kuntoutuksen vastuualueelle 
kuntoutusosasto. Neurologian klinikan ostopalveluina muualta hankkimat kun-
toutuspalvelut vastaavasti vähenivät. Vaativaa kuntoutusta vaativat potilaat hoi-
dettiin Oulun Diakonissalaitoksella ja Käpylän kuntoutuslaitoksella. Päivärinteen 
sairaalan ja Rokuan kuntoutuslaitoksen osuus jäi neurologisten potilaiden kun-
toutuksessa hyvin vähäiseksi.  

Samat tavoitteet tulivat pian ajankohtaiseksi myös vastuualueen muissa kes-
kussairaaloissa. Rovaniemellä aloitti 1984 toimintansa Invalidiliiton Kuntoutus-
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keskus, jonka toiminnasta oli suuri apu erityisesti Lapin keskussairaalan neurolo-
gian yksikölle sekä myös Kainuun ja Länsi-Pohjan keskussairaaloiden neurologian 
yksiköille. Kokkolan naapurissa Pietarsaaressa sijaitsevan Östanlidin sairaalan 
kuntoutusosasto auttoi osaltaan Keski-Pohjanmaan neurologisia kuntoutuspotilai-
ta.  

7.2 Kliininen neurofysiologia 

Kliinisen neurofysiologian tutkimusosaston toiminnassa merkittävä uuden aika-
kauden alku liittyi Ilmar Sulgin siirtymiseen eläkkeelle OYKS:n palveluksesta ja 
uuteen työsuhteeseen Tromssan yliopistosairaalaan Norjaan. Hänen seuraajakseen 
osastonylilääkärinä nimitettiin vuonna 1984 Uolevi Tolonen, Oulun neurologian 
klinikassa ensin neurologiksi erikoistunut ja sitten knf-erikoislääkäriksi koulut-
tautunut osaaja. Erkki Toivakka siirtyi puolestaan erikoislääkärin virastaan eläk-
keelle 1989, ja häntä seurasi virassa Oulussa koulutettu Tero Kovala. 1987 aloitti 
knf-apulaislääkärinä Veijo Lesonen.  

Kuva 19. Ilmar Sulgin lähtiäistilaisuus 1982. 

1970-luvun loppuvuosista alkaen tutkimuslaboratorion suoriteluvut EEG:n ja 
ENeMG:n osalta pysyivät lukumääräisesti varsin tasaisina, mutta niiden vaati-
vuustaso ja monipuolisuus lisääntyi erittäin merkittävästi. Herätevastetutkimusten 
määrä lähes kolminkertaistui vuodesta 1979 vuoteen 1985. Erilaisten kvantitatii-
visten rekisteröintien määrä kasvoi. Osallistuminen neurokirurgisten uusien leik-
kaustekniikoiden kehittämiseen ja valvontaan kysyi runsaasti osaamista ja aikaa.  
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1980-luvulla alkoi siirtyminen signaalikäsittelyssä analogisesta digitaaliseen 
maailmaan. Se vaati ei vain tietokonepohjaisten laitteiden hankkimista sekä myös 
teknisen henkilökunnan lisäämistä osastolle. Sairaalafyysikon virka saatiin 1989 
muuttamalla yksi perushoitajan virka fyysikon viraksi, jälleen ammattiyhdistys-
neuvottelujen jälkeen. Menetelmien kehittämistyössä ylläpidettiin edelleen hen-
kilökohtaisia yhteyksiä Varsovan Lääketieteellisen Akatemian tämän sektorin 
tutkijoihin ja fyysikoihin.  

Kuva 20. Uolevi Tolonen, uusi osaston ylilääkäri. 

1980-luvulla EEG-tutkimusten määrä (lapset ja aikuiset yhdessä) laski aikai-
semmasta yli 7000 vuosittaisesta tutkimuksesta lähes puoleen ja myöhemmin vielä 
tasolle 2000–2500 tutkimusta/vuosi, erityisesti röntgenosaston kuvantamismene-
telmien (tietokonetomografia ja magneettitutkimukset) monipuolistumisten myötä. 
Rakenteellisia aivosairauksia ei enää tarvinnut tutkia rutiininomaisesti EEG:llä, 
vaan EEG:n rooli keskittyi toiminnallisten häiriöiden, erityisesti epilepsian tutki-
miseen. Tältä osin tapahtui tosin myös rekisteröintien lisääntymistä erityisesti 
teho-osaston statusepilepticusmonitorointien osalta. Toisaalta käsikirurgian kehit-
tyminen ja magneettitutkimuksissa saatujen poikkeavien löydösten runsaus lisäsi 
voimakkaasti ENMG:n käyttöä.  

1980-luvun puolivälistä alkaen aloitettiin knf-tutkimusosastolla orgaanisten 
unihäiriöiden tutkiminen polygrafioilla, ja menetelmiä kehittämällä päädyttiin 
oman digitaalisen unipolygrafialaitteiston kehittämiseen. Knf-tutkimusosastolla oli 
merkittävä rooli myös OYKS:n orgaanisten unihäiriöiden tutkimus- ja hoitoket-
jujen luomisessa Knf-osaston osastonylilääkärin toimiessa ensimmäisenä ja pit-
käaikaisena sairaalan unihäiriötyöryhmän vetäjänä. OYKS:n neurologian klinikan 
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knf-tutkimusosasto järjesti myös ensimmäisen orgaanisten unihäiriöiden sektion 
Pohjolan Lääkäripäivillä 1989.  

Taulukko 4. OYKS Neurologian klinikka. Kliinisen neurofysiologian tutkimusosasto. 
Suoritelukuja. 

 1975 1979 1981 1983 1985 

EEG-tutkimukset yhteensä 2 684 4 445 4 329 4 186 3 513 

tavallinen EEG  3 974 3 671   

erikoisaktivaatioita -elektrodeja  17 15   

kvantitatiivinen EEG  215 352 333 216 

uni-EEG  111 74   

pitkäaikais EEG-valvonta  - 35   

Herätevastetutkimukset (EP) yhteensä - 315 547 620  837 

visuaaliset ja silmän verkkokalvo EP  142 96 103  129 

selkäytimen ja somatosensorinen EP  173 451 503  516 

BAEP  - - 14  192 

Ääreishermojen ja lihaksiston tutkimukset 

yhteensä 

531 1 185 1 128 1 143 1 160 

tietokoneanalyysit  62 89 29 13 

syyvärinätutkimukset (S-F EMG)  73 82 57 40 

Ultraäänitutkimukset 1 550 866 792 172 26 

Kaikki yhteensä 4 765 6 859 6 796 6 121 5 765 

1980-luvun loppuvuosina tuli myös välttämättömäksi knf-toiminnan laajentaminen 
yksityiselle sektorille, jotta oman alueen ja laajempaakin neurofysiologian tutki-
mustarvetta voitaisiin paremmin tyydyttää. Oulussa aloitti 1988 yksityissektorilla 
toimiva Pohjois-Suomen EMG-laboratorio, jonka toimitusjohtajaksi kirjattiin 
Veijo Lesonen. Erityisesti ENMG-tutkimusten kysynnän raju kasvu johti siihen, 
että ENMG-jonot OYKS:n neurologian klinikan knf-osastolle kasvoivat pahim-
millaan lähelle puolta vuotta. Tähän on yksityinen knf-toiminta tuonut helpotusta 
tekemällä alansa tutkimuksia suoraan monille julkisenkin terveydenhuollon yksi-
kölle.  

Yksityinen Pohjois-Suomen EMG-laboratorio on sittemmin 1990-luvulla 
huomattavasti laajentanut toimintaansa perustamalla alayksiköt Jyväskylään ja 
Helsinkiin sekä antamalla telelääketieteen yleistyttyä EEG-konsultaatioita eri 
sairaaloille ympäri Suomen. Tässä yhteydessä on syytä muistaa Ilmar Sulgin pio-
neerityötä Suomessa, kun OYKS:n neurologian klinikan knf-yksikkö toteutti jo 
1970/1980-lukujen vaihteessa EEG:n siirtoa puhelinlinjaa pitkin oman keskussai-
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raalan eri yksikköjen välillä (neurokirurgian klinikka – knf-osasto neurologian 
klinikassa).  

Seuraavassa vaiheessa kliininen neurofysiologia erosi 1992 neurologian yh-
teydestä. Ensin yksikkö, johon tuolloin yhdistyi myös lastenklinikan EEG-toiminta, 
oli suoraan OYS:n johtavan lääkärin alaisena itsenäisenä yksikkönä muutaman 
vuoden, sitten 1990-luvun puolivälistä kliinisen kemian yksikön alaisuudessa. 
1990/2000 vaihteessa hallinnolliset järjestelyt johtivat siihen, että kliinisen neu-
rofysiologian laboratorio tuli kuulumaan Oulun yliopistosairaalan Diagnostiik-
ka-yksikköön.  

Monista erilaisista hallinnollisista järjestelyistä huolimatta knf-yksikön tilat 
ovat edelleen samoissa huonetiloissa, joihin muutettiin neurologian klinikan yh-
tenä yksikkönä uuden yliopistosairaalan valmistuessa 1974. Lisätiloina ovat ai-
noastaan Lastenklinikan EEG-laboratorion tilat.  
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8 Neurologian kehitysvaiheet 
hoitovastuualueen muissa 
keskussairaaloissa 

Ennen keskussairaaloiden ja niiden neurologisten yksiköiden aikaa sairaalahoitoon 
joutuneita neurologisia potilaita hoidettiin tuolloin olemassa olleissa terveyden-
huollon laitoksissa, lähinnä yleissairaaloiden sisätautien ja kirurgian yksiköissä 
sekä hermo- ja mielitautien sairaaloissa.  

Neurologian alkaessa saavuttaa itsenäistä asemaa Helsingin lisäksi myös Tu-
run ja Oulun yliopistoissa ja niiden klinikoissa kasvoi myös muualla ymmärrys 
neurologisen toiminnan käynnistämisen tarpeellisuudesta lisääntyä.  

Ratkaiseva askel oli Lääkintöhallituksen 22.7.1970 kirjaama kannanotto, joka 
lähetettiin kaikille Yliopistollisten keskussairaalaliittojen liittohallituksille sekä 
Keskussairaalain kuntainliittojen liittohallituksille. Tämän kannanoton mu-
kaan ”kuhunkin keskussairaalaan on perustettava neurologinen osasto sitä mukaa 
kuin neurologien valmistuminen tekee sen mahdolliseksi”. Tässä pääjohtaja Noron 
ja toimistopäällikkö Hongiston allekirjoittamassa kirjeessä edellytettiin liittohal-
litusten lähettävän 15.12.1970 mennessä Lääkintöhallitukseen suunnitelman siitä, 
miten asia kussakin piirissä aiotaan toteuttaa.  

Pohjois-Suomen alueella keskussairaaloiden neurologisen toiminnan käyn-
nistivät Oulun neurologian klinikan neurologit säännöllisesti toistuvilla konsul-
taatiokäynneillään. Oma neurologinvirka perustettiin ensimmäisenä Kokkolaan 
1974 (ei saatu kuitenkaan täytetyksi ja virka siirtyi muuhun käyttöön), Kajaaniin 
1976, sitten Kokkolaan ja Rovaniemelle 1977, Kemiin 1980 ja uudelleen ja nyt 
ylilääkärinvirkana Kokkolaan 1982.  

OYKS:n neurologian klinikka pyrki olemaan apuna tässä kehittämistyössä. 
Uusien neurologian yksiköiden ylilääkäreiden ilmoituksen mukaan erityisesti 
kolme tärkeää asiaa on tässä nostettava yli muiden yhteistä työtä tehdessämme:  

Ensimmäisenä korostetaan neurologian professorin eri keskussairaaloissa te-
kemiä vuosittain säännöllisinä toistuneita käyntejä (”piispantarkastukset”, Ilkka 
Rautakorven ilmaus), joilla oli suuri merkitys alan kehittämisessä ja suunnitelmien 
läpimenossa.  

Toisena tärkeänä asiana mainitaan erikoislääkäreiden täydennyskoulutusti-
laisuudet, yhteiset syys- ja kevätkoulutukset, joissa saatiin paitsi tärkeää tietoa 
myös keskustella yhteisistä ongelmistamme, suunnitelmistamme ja tilanteestam-
me.  
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Kolmantena asiana nousee esille muissa keskussairaaloissa ja siten ”periferi-
assa” toimineille suoritettu jakelu OYKS:n viikkomeetingien monisteista ja 
muusta koulutusmateriaalista.  

8.1 Kainuun keskussairaalan neurologian yksikkö 

Oulun hoitovastuualueen keskussairaaloista Kajaani sai ensimmäisenä neurologi-
sen toimintansa käynnistymään.  

Oulussa erikoistumassa apulaislääkärin virassa vuodesta 1973 alkaen ollut 
Sakari Hernberg kävi vuosina 1975–1976 säännöllisesti 1–2 kertaa kuukaudessa 
Kainuun keskussairaalassa tutkimassa neurologisia ongelmapotilaita. Hän sai 
erikoislääkärin pätevyyden syyskuussa 1976. Hernberg oli tuolloin toiminut 
KaKS:n sisätautien klinikassa loppukesästä 1976 alkaen. Sairaalan fysiatrian 
ylilääkärin virka oli vapautunut eikä sen täyttämisen mahdollisuuksia ollut näkö-
piirissä. Virka muutettiinkin neurologian ylilääkärin viraksi, ja virallisesti neuro-
logian yksikkö aloitti 1.10.1976 Hernbergin tultua valituksi ylilääkärin virkaan, 
ensin lyhyeksi ajaksi vt:nä. Ylilääkärin virassa hän sitten toimi syyskuun loppuun 
1989. Neurologian ylilääkärinä toimi sitten 1989 lähtien Ari Saarinen.  

Kuva 21. Ylilääkäri Sakari Hernberg, Kajaani. 

Aluksi neurologian yksikkö käsitti ylilääkärin lisäksi yhden ”lainahuoneen” 
sisätautien pkl:lla sekä yhden ”laina-apuhoitajan”. Lastenklinikan varastosta löytyi 
käyttämätön pieni EEG-laite ja päivystyspkl:lla oli vanha ultraäänilaite kallon-
sisäisten keskiviivasiirtymien etsintään. Neurofysiologiseen toimintaan saatiin 
1983 uusi sairaanhoitajan virka.  
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Röntgenosasto suoritti pään alueen verisuonikuvauksia, mutta radiologeilla ei 
ollut vakituista päivystystä. Tietokonekerroskuvauksia saatiin rajoitetusti ostetuksi 
OYKS:sta, ja oman laitteiston hankinta KaKS:aan toteutui 1988.  

Neurologisen yksikön alkuunlähtöä auttoi huomattavasti se, että sairaalan 
kokeneet kirurgit ja sisätautilääkärit olivat vanhastaan pitkälle hoitaneet neurolo-
gisetkin potilaat. Hoitovastuu siis siirtyi neurologille vähitellen, varsinkin kun 
omaa neurologista osastoa ei ollut vielä vuosiin. Neurologisia, lähinnä päivystys-
luonteisia potilaita sijoiteltiin vaihtelevasti sisätautien ja kirurgian osastoille, ja 
myöhemmin säännöllisemmin silmätautien osastolle. Vuodepaikkoja oli näin 
käytössä aluksi 3, myöhemmin 9.  

Neurologian yksikön toinen lääkärinvirka, osastonlääkärin virka saatiin 1982, 
ja virkaan valittiin Ari Saarinen. Hän oli ollut 1976 alkaen koulutuksessa 
OYKS:ssa, tullut erikoislääkäriksi 1980, ja toiminut välillä 1980–1982 Kaak-
kois-Suomessa Rauhan sairaalan neurologisen osaston osastonlääkärinä.  

Muitakin lisäyksiä saatiin: laajentuneisiin pkl-tiloihin saatiin hoitajan ja 
osastosihteerin virat, ja 1985 myös omia neurologisia osastopaikkoja. Hoitohen-
kilöstön niukkuuden vuoksi neurologisen osaston kapasiteetista voitiin kuitenkin 
käyttää yleensä vain 12–15 sairaansijaa kerrallaan. 30–50 % potilaista tuli osastolle 
päivystysluonteisina. Poliklinikkakäyntien määrä on 1980-luvulla ollut n. 3 000 
vuodessa.  

Uudet EEG- ja ENMG-laitteet saatiin 1986. Konsultteina Oulusta käsin toi-
mivat Uolevi Tolonen, Veijo Lesonen ja Tero Kovala. Knf-ylilääkärin virka saatiin 
1988, virkaa hoitamassa Tero Kovala ja Jouko Siivola. Herätevastetutkimukset 
(VEP, BAEP, SEP) aloitettiin 1987, unipatja-polygrafiatutkimukset hiukan myö-
hemmin.  

Tammikuun alkaessa 1986 Kainuun keskussairaalapiirin väestömäärä oli 
99 265. Valtakunnallisiin vuositilastoihin kirjattiin v. 1986 Kainuun neurologian 
yksikölle 17 sairaansijaa vuodeosastolla ja 2 lääkäriä, sekä 3 540 pkl-käyntiä, 513 
vuodeosaston hoitojaksoa ja 3 515 hoitopäivää. Vastaavat luvut 1988 olivat lääkä-
rimäärän nousu kolmeen, 3 331 pkl-käyntiä sekä vuodeosastolla 540 hoitojaksoa ja 
3 758 hoitopäivää.  

Neurologian yksikköön tulleiden potilaiden lähetediagnooseista yli 60 % 
muodostui tajuttomuuskohtauksista, halvausoireista, aivovammoista ja TIA 
-tyyppisistä aivoverenkiertohäiriöistä, ja lähes puolet potilaista kuului ikäryhmään 
15–40 vuotta. Polikliinisen toiminnan painotusalueina olivat jatkuvasti epilepsia, 
MS-tauti, Parkinsonin tauti, aivohalvausten ja aivovammojen jälkitilat, demens-
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situtkimukset sekä potilaiden ja omaisten neuvonta sairauksiin liittyvissä ongel-
missa.  

Kuntoutusta järjestettiin KaKS:n neurologisille potilaille pääosin sairaalan ja 
terveyskeskusten omin voimin. Käytettävissä sairaalassa oli yksi fysioterapeutti 
sekä myös neuropsykologisesti orientoitunut psykologi. Kuntoutusjaksoja ostettiin 
Rokuan kuntoutuslaitokselta, Siilinjärven kuntoutuslaitokselta, Oulun Diakonis-
salaitoksen kuntoutusyksiköstä ja Lapin Kuntoutuskeskuksesta, jossain määrin 
myös Vaajasalon epilepsiasairaalasta.  

Yhteydenpito keskussairaalapiirin terveyskeskuksiin oli järjestelmällistä. 
Neurologiylilääkäri kävi 1983 kaikissa keskussairaalapiirin terveyskeskuksissa 
sopimassa hoidonporrastuksen ja työnjaon kysymyksistä. Täyttämättömänä olleita 
keskussairaalan virkoja voitiin myös käyttää alueen terveyskeskuslääkäreiden 
toimimiseen 6–10 kk. kerrallaan väliaikaisina osastonlääkäreinä neurologian yk-
sikössä. Tämä keskussairaalapiirin yli 20 terveyskeskuslääkärin saama kokemus 
hyödytti suuresti hoidonporrastuksen ja hoitoketjun varmistamisessa alueella.  

OYKS:n neurologian klinikan aloittamia ja kahdesti vuodessa järjestämiä 
Pohjois-Suomen neurologian täydennyskoulutustilaisuuksia pidettiin erittäin tär-
keinä hyvin painotetun koulutuspanoksen sekä vilkkaan ja ”selkokielisen” kes-
kustelun osalta, joka vapaa keskustelu kohdistui myös sairaalakohtaisiin ratkai-
sumalleihin ja yhteistyöproblematiikkaan. Tilaisuudet ylläpitivät ”ulaanihenkeä” 
(S. Hernberg) ja lisäsivät yrittämisen motivaatiota ja yhteenkuulumisen tunnetta.  

Syksyllä 1989 Sakari Hernberg siirtyi hakemaansa Kainuun Erityishuoltopiirin 
avohoitolääkärin virkaan, ja muutti sitten kaksi vuotta myöhemmin Rovaniemelle 
Lapin Keskussairaalan kuntoutusylilääkärin virkaan..  

Neurologian yksikön ylilääkäriksi siirtyi osastonlääkärinä vuodesta 1982 toi-
minut Ari Saarinen.  

8.2 Lapin keskussairaalan neurologian yksikkö 

Lääkintöhallituksen 1970 lähettämän kannanoton sekä eri suunnilta tulleiden 
aloitteiden jälkeen Lapin keskussairaalan omassa toimintasuunnitelmassa 1974 
edellytettiin perusteellisten tarveselvitysten tekemistä ja esitettiin jo alustavasti 
neurologin viran perustamista 1977. Konkreettinen suunnittelu myös käynnistyi.  

Lapin keskussairaalapiirin alueelta olevien potilaiden osuus Oulun neurolo-
gian klinikan potilaista oli 1970-luvun alkuvuosina merkittävä. 1975 oli vuode-
osastopotilaista LKS:n alueelta 17,2 % ja poliklinikkapotilaista 10,9 %. Vuotta 
myöhemmin osuudet olivat 2 797 hoitopäivää ja n. 450 pkl-käyntiä. Oulun neu-
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rologian klinikan neurologi (Mauri Reunanen) kävi Rovaniemellä suorittamassa 
neurologisia konsultaatioita.  

Vuoden 1977 toimintasuunnitelman mukaisesti aloitettiin konkreettinen val-
mistelu neurologian yksikön käynnistämiseksi. Tilat ja henkilökunta neurologialle 
suunniteltiin varattavaksi Lapin mielisairaanhoitopiirin Muurolan sairaalasta, 
vaikka sen etäisyys keskussairaalasta todettiinkin ongelmalliseksi. Neurologian 
ylilääkärin virka laitettiin myös haettavaksi. Virkaa haki ja siihen myös nimitettiin 
Taisto Siirtola, joka ei sitten kuitenkaan ottanut virkaa vastaan. Sen jälkeen virkaan 
nimitettiin Turussa erikoistunut neurologi Ilkka Rautakorpi, joka otti viran vastaan 
1.8.1977. Ensimmäiset kaksi osastonhoitajaa valittiin Muurolan sairaalan henki-
lökunnasta. Muurolan sairaalasta varattuihin tiloihin alettiin suunnitella tiloja uutta 
neurologian poliklinikkaa ja osastoa varten sekä myös tarvittavia laitehankintoja. 
Myös muu henkilökunta saatiin lainavirkoina Muurolan sairaalasta, ja osa siitä 
perehtyi OYKS:ssa neurologisen potilaan hoitoon ja tutkimuksiin.  

Kuva 22. LKS:n neurologiylilääkäri Ilkka Rautakorpi, Muurolan tiloissa. 

Neurologian yksikön toiminta perustui siis suuressa määrin yhteistyöhön 
Muurolan sairaalan kanssa, jonka ylilääkäri Veikko Meriläinen oli jo koulutus-
vaiheessaan psykiatrian erikoislääkäriksi prof. Konrad von Baghin alaisena 
OKMS:ssa tottunut näkemään neurologian ja psykiatrian yhteistyön toimivuutta.  

Alkuvaiheen neurologinen potilastoiminta syksyllä 1977 rajoittui poliklinikka- 
ja konsultaatiotoimintaan, jota varten tilat järjestettiin keskussairaalan patologian 
osaston toimistotiloihin. Muurolan sairaalan neurologian osastolle ja poliklinikalle 
tulivat ensimmäiset potilaat tammikuun puolivälissä 1978, jolloin siis neurologian 
yksikön varsinainen sairaanhoidollinen toiminta alkoi.  
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Neurologian osaston sairaansijamäärä oli 18, joista kaksi oli ensiapua ja val-
vontaa varten varustetussa ”tehohuoneessa”. Osaston tarkoituksena oli toimia 
lähinnä tutkimus-, hoito- ja kuntoutusosastona. Akuuttia ja päivystysluonteista 
neurologista tutkimusta, hoitoa ja valvontaa vaativat potilaat hoidettiin edelleen 
LKS:n kantasairaalassa eri osastoryhmien osastoilla. Osaston koko henkilökunta 
oli Muurolan sairaalan työntekijöitä: apulaislääkäri (Lotta Vapaavuori), osaston-
hoitaja (Tuulikki Levä) ja kolme muuta sairaanhoitajaa, 5 mielisairaanhoitajaa, 3 
sairaala-apulaista ja osastoavustaja.  

Neurologian poliklinikka toimi lähete- ja ajanvarauspoliklinikkana neljänä 
päivänä viikossa. Päivystyspotilaat hoidettiin kantasairaalan päivystyspoliklini-
kalla. Poliklinikan henkilöstön muodosti Ilkka Rautakorven lisäksi Muurolan 
sairaalan lainavirkoina osastonhoitaja (Ulla Uusitalo, myöhemmin Anneli Hiltunen 
ja v:sta 1985 Iiris Kestilä), kaksi muuta sairaanhoitajaa sekä ½-päivätoiminen 
osastonavustaja. Myös neuropsykologin, lääkintävoimistelijan ja sosiaalihoitajan 
palvelut ostettiin Muurolan sairaalasta.  

Neurologian ylilääkäri hoiti poliklinikkaa neljänä päivänä viikosta, vuode-
osastoa apulaislääkärin toimintaa ohjaten yhtenä päivänä sekä kantasairaalan 
neurologisia toimintoja ja konsultaatioita yhtenä päivänä viikosta.  

Kliinisen neurofysiologian EEG-, EMG- ja Echolaitteistot olivat sijoitettuna 
Muurolan sairaalan tiloihin ja neurologian pkl:n henkilökunta suoritti tutkimukset. 
Lausuntoja saatiin postitse OYKS:sta ja lisäksi knf-erikoislääkäri Erkki Toivakka 
kävi OYKS:n neurologian klinikasta suorittamassa konsultaatiotutkimuksia kerran 
kuukaudessa. Muurolaan aluksi sijoitettu gammakamera siirrettiin 1978 kantasai-
raalan tiloihin laboratorioylilääkärin viran siellä täytyttyä.  

Kantasairaalan neuroradiologisia valmiuksia parannettiin ja Oulunsuun sai-
raalan neuroradiologian erikoislääkäri Kauko Saarelainen kävi tarvittaessa suorit-
tamassa tutkimuksia. 1978 Mehiläisen sairaalaan hankittua tietokonetomogra-
fialaitteistoa päästiin harvakseltaan hyödyntämään, joskin tutkimusten kalleus 
rajoitti lukumäärää enintään muutamaksi kymmeneksi vuodessa (v. 1982 vielä 
ainoastaan 50 tutkimusta).  

1979 alusta perustettiin toinen neurologin virka poliklinikalle. Virkaan valittiin 
Matti Junes, joka alkoi näin erikoistumisensa neurologiaan ja sai OYKS:n neuro-
logian klinikan koulutusvaiheensa jälkeen erikoislääkäripätevyyden 1985. Tämän 
uuden viran myötä polikliininen toiminta kasvoi merkittävästi, varsinkin kun 
Muurolan sairaalasta neurologisella osastolla lainassa olleen lääkärinviran käyttö 
jatkui edelleen. Poliklinikkakäyntien määrä kasvoi vuoden 1978 luvusta 1002 
(ensikäyntejä 603, konsultaatioita 200) vuoden 1980 määrään 1978 (ensikäynnit 
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1221 ja konsultaatiot 200). Vuodeosaston hoitojaksojen määrän kasvu vuodesta 
1978 vuoteen 1980 oli 339 → 456 ja hoitopäivien määrä vastaavasti 3 126 → 3 326. 
Seuraavina vuosina poliklinikkakäynnit vakiintuivat 2 000–2 628 käyntiin ja 
osaston hoitopäivät n. 3 000–3 990 hoitopäivään vuodessa. Poliklinikan hoitajat 
tekivät vuosittain 1 100–1 274 EEG-rekisteröintiä ja 300–472 johtonopeustutki-
musta, jonka lisäksi neurofysiologi teki konsultaationa 100–161 ENMG 
-tutkimusta.  

1984 aloitti keskussairaalan naapuritontille rakennettu Invalidiliiton Kuntou-
tuskeskus ILKK (”Ilkka”) toimintansa. Se oli neurologisten potilaiden kuntou-
tuksen kannalta erittäin tärkeä ja lyhensi myös luonnollisesti neurologisen vuo-
deosaston hoitoaikoja.  

Kuntoutuskeskuksen palveluja käyttivät muutkin pohjoisen Suomen keskus-
sairaalapiirit, erityisesti Kainuun ksp.  

Oman neurologisen toiminnan käynnistyminen Rovaniemellä merkitsi luon-
nollisesti myös Oulun yliopistosairaalan käytön vähenemistä. Poliklinikkakäyntien 
määrät OYKS:ssa vuosina 1975 – 1978 – 1980 olivat 349, 206 ja 93. OYKS:n 
hoitopäiviä vuodeosastolla kertyi vastaavina vuosina 2 797, 1 017 ja 1 021.  

1980-luvun alkuvuosia väritti uuden keskussairaalan rakennushankkeen 
käynnistyminen. Rakentaminen aloitettiin joulukuussa 1983, ja syyskuussa 1988 
vietettiin uuden keskussairaalan vihkiäisjuhlaa. Uusi sairaala valmistui jo keväällä 
1988, jolloin myös neurologian muutto tapahtui ja sen toiminta siirtyi näin muiden 
erikoisalojen yhteyteen. Samalla koko päivystysneurologia siirtyi neurologian 
vastuulle. Myös kolmas neurologin virka perustettiin. Samalla muutettiin aikai-
semmat hoitohenkilökunnan ja sosiaalihoitajan Muurolan sairaalan lainavirat 
keskussairaalan viroiksi. Neurologian osasto säilyi 18 sairaansijan suuruisena ja 
poliklinikalle oli varattu tilat sisätautipoliklinikan yhteydessä. Neurofysiologia sai 
uudet tilansa laboratoriosta, tutkimukset teki edelleen neurologian pkl:n henkilö-
kunta ja lausunnot sekä neurofysiologiset konsultaatiot saatiin OYKS:n neurolo-
gian klinikan neurofysiologeilta. Röntgeniin hankittiin tietokonetomografialaite ja 
angiografialaitteisto uusittiin. Tarvittavia neuropsykologisia tutkimuksia suoritti 
yleissairaalapsykiatrian poliklinikan psykologi. Invalidiliiton Kuntoutuskeskuk-
sesta (ILKK) ostettiin fysioterapia- ja osin puheterapiapalvelut. Seuraavan vuosi-
kymmenen alussa 1991 täytettiin myös Lapin keskussairaalan kuntoutusylilääkärin 
virka, johon virkaan valittiin neurologi Sakari Hernberg Kajaanista. Neurologian 
suoriteluvut luonnollisesti kasvoivat uusiin tiloihin siirtymisen myötä.  

Tammikuun alussa 1986 Lapin keskussairaalapiirin väestömäärä oli 117 092. 
Valtakunnallisiin vuositilastoihin kirjattiin 1986 voimavaroina 18 sairaansijan 
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käyttö ja kolme lääkäriä sekä suoritteina kaikkiaan 3 133 poliklinikkakäyntiä, 604 
vuodeosaston hoitojaksoa ja 3 731 hoitopäivää. Vastaavat luvut vuodelta 1988 
olivat lääkärien määrän kasvu neljään sekä 3 521 pkl-käyntiä, 735 vuodeosaston 
hoitojaksoa ja 4 402 hoitopäivää. 1989 oli polikliinisten käyntien määrä 2 843 
(ensikäyntejä 601 ja konsultaatioita 250), vuodeosaston hoitojaksoja kertyi 884 ja 
hoitopäiviä 4 961.  

Seuraava merkittävä vaihe oli 1994, jolloin neurologian yksikkö sai keskus-
sairaalassa uuden sijoituksen. Vuodeosasto tuli nyt olemaan 16-paikkainen ja sen 
läheisyyteen tulivat myös neurologian poliklinikka, neurofysiologia ja kuntoutus-
tila. Lähelle tulivat myös neuropsykologi ja sosiaalihoitaja. Lisäksi 1994 perustet-
tiin myös neurofysiologian ylilääkäri. Näin muodostui rakenteellisesti ja toimin-
nallisesti yhtenäinen kokonaisuus.  

Rovaniemen neurologinen yksikkö on ollut aktiivinen myös tieteellisellä 
sektorilla. Ylilääkärinä elokuussa 1977 Rovaniemellä aloittanut Ilkka Rautakorpi 
kirjoitti 1978 valmistuneen väitöskirjansa (Essential tremor. Turun yliopisto 1978) 
lopputekstit Rovaniemellä. Saman aiheen ympäriltä syntyi sitten 1980-luvulla 
seitsemän kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ilmestynyttä julkaisua. Ja 
1990-luvulla osallistuminen tieteelliseen toimintaan työryhmien jäsenenä jatkui 
edelleen.  

8.3 Länsi-Pohjan keskussairaalan neurologinen yksikkö 

Lapin läänin kahdesta sairaanhoitopiiristä pienempi, Kemin/Länsi-Pohjan kes-
kussairaalapiiri on väestömäärältään yksi Suomen pienimmistä, asukasluvultaan 
vajaa 84 000 v. 1985. Yleissairauksien erikoissairaanhoidosta vastaa alueen kes-
kussairaala ja hermo- ja mielitautien hoidosta Keroputaan sairaala.  

Kemin keskussairaala aloitti toimintansa sairaalarakennuksessa, jonka en-
simmäinen osa rakennettiin jatkosodan aikana saksalaisten sotasairaalaksi, yhtenä 
niistä todella harvoista julkisista rakennuksista joihin maamme ylsi sotaponniste-
lujen aikana. Sodan jälkeen sairaalaa toki kunnostettiin tulevaan rauhanaikaiseen 
toimintaansa.  

Ennen oman neurologisen toiminnan aloittamista tutkittiin ja hoidettiin neu-
rologiset potilaat sisätautien ja osin kirurgian poliklinikalla ja vuodeosastolla. 1975 
oli OYKS:n neurologian klinikassa tutkituista ja hoidetuista vuodeosastopotilaista 
12,4 % (121 hoitojaksoa) ja poliklinikkapotilaista 8,3 % (267 pot.) Kemin keskus-
sairaalapiirin alueelta tulleita potilaita.  
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1976 avattiin Kemin keskussairaalan sisätautien yksikössä kuntoutusosasto 
erityisesti toispuolista halvausta sairastavien potilaiden kuntoutusta tehostamaan. 
1977 sairaalan nimi muuttui Länsi-Pohjan Keskussairaalaksi.  

Säännölliset OYKS:n neurologian klinikan neurologiset konsultaatiot Kemiin 
Länsi-Pohjan Keskussairaalaan aloitettiin 1977. Aluksi niistä huolehtivat Oulun 
neurologit Tapani Kallanranta ja Uolevi Tolonen ja sitten kesästä 1979 alkaen Veli 
Ala-Hurula. Vuoden 1979 kuntainliittosuunnitelmaan myös kirjattiin neurolo-
gia-yleissairaalapsykiatrian osaston perustaminen.  

Kuva 23. LPKSn neurologiylilääkäri Veli Ala-Hurula. 

Veli Ala-Hurula aloitti työt keskussairaalan neurologian ylilääkärinä 1.4.1980. 
Neurologian poliklinikka käynnistettiin ensin, ja hiukan myöhemmin myös vuo-
deosastotoiminta. Käyttöön saatiin kahdeksan vuodepaikkaa silloiselta sisätautien 
vastaanotto-osastolta. Eeg-tutkimukset aloitettiin heti ja lausunnot saatiin OYKS:n 
neurologian klinikan neurofysiologeilta (Erkki Toivakka ja sitten Uolevi Tolonen). 
Myös karotisangiografiat käynnistyivät hyvin (röntgenylilääkäri Georg v. Hellens). 
Neurologisen potilaan hoitotyön kehittäminen aloitettiin samoin heti sekä polikli-
nikalla että vuodeosastolla.  

1983 neurologia sai omat poliklinikkatilat sekä oman vuodeosaston, jossa oli 
22 sairaansijaa. Tässä vaiheessa osasto muuttui myös selkeästi neurologian vuo-
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deosastoksi, ilman yleissairaalapsykiatrian osuutta siinä. Oulun yliopistosairaalasta 
saatiin myös oma tietokonekerroskuvausten kiintiö ostopalveluina hankittavia 
tutkimuksia varten.  

Alueen ainoan neurologin toimintakapasiteetti sairaalan poliklinikalla oli 
luonnollisesti rajallinen. Avopalvelujen lisäämiseksi Ala-Hurula aloitti myös pie-
nen yksityisvastaanottotoiminnan omana vapaa-aikanaan. 

Kuva 24. Veli Ala-Hurula takanaan osastonylilääk. Anu Toikka (takana) sekä 
neurologian työryhmä, Kemi. 

1985 sairaalaan saatiin oma ENMG-laitteisto, ja tutkimuksia kävi tekemässä 
neurofysiologi Uolevi Tolonen Oulusta.  

1986 aloitettiin vammaisrekisterin keruu ja aivohalvauspotilaiden ensitieto-
kurssit. Myös sairaalan neuropsykologi aloitti työnsä, ja samalla hän perusti myös 
neurologiselle henkilökunnalle tarkoitetun ryhmäohjaustoiminnan ongelmapoti-
laiden kohtaamisen helpottamiseksi. Sairaalan oma tietokonetomografialaitteisto 
saatiin 1988.  

Vuodet 1988–1989 toivat tullessaan uusia ongelmia neurologian yksikön ka-
pasiteetille. Ylilääkäri Veli Ala-Hurula oli silloin sairaalan johtajaylilääkäri ja siten 
mukana sairaalan johtoryhmässä ja yleishallinnossa. Poliklinikkaa hoiti hyvin 
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työnohjattu erikoissairaanhoitaja ylilääkäriä ahkerasti konsultoiden. Vuodeosas-
tolla työskenteli tuolloin yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä, joiden kanssa 
Ala-Hurula piti joka-aamuiset perusteelliset ”paperikierrot”. Yhden lääkärin eri-
koisala pienessä keskussairaalassa osoitti näin haavoittuvuutensa, mutta välttäviä 
ratkaisuja oli silloinkin improvisoitava. Kaikesta huolimatta suoriteluvut pysyivät 
kuitenkin varsin tasaisina.  

Länsi-Pohjan keskussairaalapiirin väestöpohja tammikuun alussa 1986 oli 
83 832. Vuoden 1986 poliklinikkakäyntejä kirjattiin 1 999, vuodeosaston hoito-
jaksoja 626, hoitopäiviä 6 914. Vastaavat suoriteluvut v. 1988 olivat 1 235 
pkl-käyntiä, vuodeosastolla 666 hoitojaksoa ja 6 639 hoitopäivää.  

1980-luvulla koetettiin Kemissä olla mukana myös neurologian tieteellisellä 
rintamalla. Oltiin mukana julkaisemassa koko maailmantasolla ensimmäisinä 
eräitä geneettisesti määriteltyjä neurologisia tautivariantteja sekä myös osallistu-
massa kansallisesti merkittävän uuden polyneuropatiamuodon raportointiin Kemin 
toiminta-alueelta löytyneiden tapausten tutkijana.  

Lisää muutoksia tuli 1990-luvulle siirryttäessä.  
1990 aloitti keskussairaalan neurologiylilääkärinä Hannele Havanka (ent. Havan-
ka-Kanniainen), jonka kautta kesti 2000-luvulle saakka päätyen sitten hänkin 2001 
alkaen Länsi-Pohjan keskussairaalan johtajaylilääkäriksi. Veli Ala-Hurula toimi 
koko tämän ajan neurologian osaston osastonlääkärinä. Kaksipaikkainen Stroke 
-unit käynnistettiin 1994, MS-taudin immunomodulatiiviset hoidot aloitettiin 1996, 
oma muistihäiriöpoliklinikka perustettiin samoin 1996. Vuodeosastohoito toteu-
tetaan 22 sairaansijan osastolla, josta 12 vuodepaikkaa on neurologien käytössä ja 
10 sisätautien käytössä.  

Keskussairaalan oma MRI-laitteisto saatiin 2002.  

8.4 Keski-Pohjanmaan keskussairaalan neurologinen yksikkö 

Ensimmäiset erikoisalojensa ylilääkärit kiinnitettiin keskussairaalaan Kokkolassa 
1969, ja toiminta alkoi vuoden loppupuolella. Neurologia itsenäisenä yksikkönä ei 
tuolloin vielä ollut vuorossa, vaan sitä varten perustettiin 1974 erikoislääkärin 
pätevyyttä edellyttävä osastonlääkärin virka sisätautien yksikköön. Virkaa ei kui-
tenkaan tällaisena saatu täytetyksi ja virka siirrettiinkin muuhun käyttöön. Neu-
rologisia potilaita hoidettiin Kokkolassa lähinnä sisätautiosastolla. Aivoveren-
kiertohäiriöiden osalta tämä käytäntö jatkui neurologisen yksikön perustamisen 
jälkeenkin 1990-luvun alkupuolelle asti, erityisesti neurologian käytössä tuolloin 
olleiden voimavarojen vähäisyyden vuoksi.  
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Keski-Pohjanmaan alueelta olleita potilaita tutkittiin 1975 Oulun neurologian 
klinikan poliklinikalla 187, vastaten 5,8 % kokonaismäärästä, ja v. 1978 kaikkiaan 
265 eli 6,6 % kaikista. Oulun neurologian klinikan vuodeosastoilla hoidetuista 
potilaista oli Keski-Pohjanmaan alueelta olevia 10,0 % v. 1975, 11,7 % v. 1978 
(1 846 hoitopäivää) ja 16,8 % v. 1980 (2 627 hp.). Oulusta kävi neurologisia kon-
sultaatioita Kokkolassa suorittamassa kuukausittain Rita Nikiforow, ja 1980-alku-
vuosina satunnaisesti myös muita neurologeja.  

Uusi alku oman neurologisen toiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi 
saatiin Kokkolassa perustamalla 1981 keskussairaalaan neurologian ylilääkärin 
virka. Virkaa haki Tampereella erikoislääkärikoulutuksensa saanut Seppo Tuisku, 
joka myös nimitettiin ylilääkäriksi 1.1.1982 alkaen.  

Kuva 25. Ylilääkärit Ilkka Rautakorpi ja Seppo Tuisku jatkokoulutuspäivillä 

Seuraava askel neurologisen toiminnan varmistamiseksi otettiin kun Oulun 
neurologian klinikalla koulutuksensa täydentänyt Sinikka Ingo sai erikoislääkäri-
pätevyytensä 1981 ja asettui hoitamaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan neu-
rologian osastonlääkärin virkaa 1982–1988. Työ oli polikliinista ja konsultaatio-
toimintaa. Ingo toimi lisäksi konsultoivana neurologina Vaasan ja Kes-
ki-pohjanmaan keskussairaalapiirien rajapinnassa toimivissa Östanlidin sairaalassa 
ja Malmin aluesairaalassa. Hänet nimitettiin 1988 Pietarsaaren sairaalan neurolo-
giylilääkäriksi ja hänen konsultaatiotoimintansa Malmin ja Östanlidin sairaaloissa 
jatkui.  



 69 

Ingon jälkeen tuli 1988 Kokkolan neurologian yksikön osastonlääkärin vir-
kaan Oulussa koulutettu neurologi Heikki Lidström.  

Neuropsykologin konsultaatiokäynnit aloitti OYKS:n neuropsykologi Helinä 
Mononen 1985. Myöhemmin on tähän toimintaan saatu oma virka.  

Toiminta Kokkolassa perustui koko 1980-luvun ajan edelleen pääosin poli-
kliiniseen ja konsultaatiotoimintaan. Omia sairaansijoja oli käytettävissä silmä-
tautien osastolla vain 3 vuodepaikkaa.  

Keskussairaalan neurologian poliklinikan osastonhoitajaksi valittiin 
1980-luvulla Marjatta Saari, joka näin siirtyi OYKS:n neurologian poliklinikan 
osastonhoitajan virasta Kokkolaan. Myöhemmän oman vuodeosaston osastonhoi-
tajaksi valittiin Eeva Polso.  

EEG-laitteisto oli keskussairaalassa jo 1970-luvun alussa ja lausuntoja ostet-
tiin useilta neurofysiologeilta. Oulusta lausunnonantajana toimi Erkki Toivakka, 
myöhemmin 1980-luvulla Uolevi Tolonen sekä lisääntyvässä määrin Johan Krause. 
Keskussairaalan perustamisvaiheessa oli sinne myös hankittu ENMG-laitteisto, 
joka oli saanut olla käyttämättömänä mutta onnistuttiin huoltojen jälkeen saamaan 
toimintakuntoiseksi. Johan Krause Oulusta aloitti sitten 1983 ENMG-konsultaa-
tiokäynnit Kokkolassa ja näin tutkimuksia tehtiin 1980-luvulla 100–200 vuosittain.  

Kuva 26. Sinikka Ingo (oik.) ja Hannele Havanka 

Neuroradiologinen toiminta Kokkolan keskussairaalassa on ollut aktiivista ja 
korkeatasoista. Angiografioita on tehty jo 1970-luvulta lähtien. Oma tietokone-
tomografialaitteisto hankittiin 1986. Karotisendarterektomioita suorittavat oman 
sairaalan verisuonikirurgit.  
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Keski-Pohjanmaan keskussairaalan neurologian yksikön kooksi oli 
1980-luvun puolivälin jälkeen vakiintunut: poliklinikka, 3 vuodepaikkaa, kaksi 
neurologispesialistia ja yksi oma sairaanhoitaja. Suoritteet olivat samoin vakiin-
tuneet määrältään: poliklinikkakäyntejä 2 673 v. 1986 ja 2 772 v. 1988. Vuode-
osastolla oli hoitojaksoja 101 ja hoitopäiviä 777 v. 1986 ja vastaavasti hoitojaksoja 
114 ja hoitopäiviä 830 v. 1988. Keski-Pohjanmaan keskussairaalapiirin väestö-
määrä vuoden 1986 alkaessa oli 123 219.  

Pietarsaaressa sijaitsevan Östanlidin sairaalan 56 sairaansijan suuruinen kun-
toutusosasto oli Keski-Pohjanmaan keskussairaalan toiminnalle ja erityisesti sen 
pienelle neurologian yksikölle tärkeä, kuuluivathan Kokkolan kaupunki ja Kruu-
nupyy myös Östanlidin kuntainliittoon sen omina jäsenkuntina. Kokkolan neuro-
logian yksiköllä oli omassa käytössään kaksi fysioterapeuttia. Oma toimintatera-
peutti, kuten myös neuropsykologi, saatiin sitten 1990-luvulla.  

Neurologierikoislääkäreiden ja myös alan sairaanhoitajien osallistuminen 
hoitovastuualueen täydennyskoulutusohjelmiin toteutui ongelmitta, samoin muu 
alueellinen yhteistyö.  

OYKS:n neurologian klinikan kahdesti vuodessa järjestämät koulutustilai-
suudet koettiin Kokkolassa erittäin hyödyllisenä korkeatasoisena ammatillisena 
jatkokoulutuksena ja mahdollisuutena puida asioita kollegojen kanssa.  

Professori Hokkanen vieraili klinikkansa ylihoitajan kanssa vuosittain Kok-
kolan keskussairaalan neurologian yksikössä. Tämä antoi hyvän mahdollisuuden 
puhua sairaalan johdolle neurologian kehittämisestä ja viedä asiaa myös professo-
rin arvovallalla eteenpäin.  

Eteenpäin myös päästiin ja 1990-luvulle tultaessa neurologian yksikön toi-
minta laajeni ja monipuolistui merkittävästi.  

Keskussairaalan laajennusta oli ryhdytty suunnittelemaan jo 1980-luvulla, ja 
sen toteutumisen myötä 1990 myös neurologian yksikkö sai oman 22-vuode-
paikkaisen osastonsa, josta tosin vuosien kuluessa vähitellen muodostui eräänlai-
nen sekaosasto. Saatiin kolmas neurologierikoislääkärin virka (virassa 1992 alkaen 
Oulussa koulutettu Jouni Ranua) ja samalla aivoverenkiertohäiriöiden hoitovastuu 
siirtyi kokonaan neurologeille. Myös neurofysiologian erikoislääkärin virka pe-
rustettiin 2000 (virka täytettiin 2001). Sairaalan MRI-laitteiston hankinta oli vuo-
rossa 1997.  

Neurologian yksikön henkilökunnan lukumäärä on jo lähes 40.  
Tieteelliseen työhönkin on neurologian yksikön aktiviteettia ja osaamista riit-

tänyt, ja sen tuloksia on vuodesta 1997 alkaen vuosittain raportoitu kansainväli-
sissä tieteellisissä julkaisuissa.  
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9 Muutoksen tuulia 

1980-luvun loppupuoli toi tullessaan monia muutoksia, jotka vaikuttivat suorasti 
tai epäsuorasti myös Oulun neurologian klinikan toimintaan.  

1980-luvun alusta lähtien työskenteli Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton 
asettama työryhmä tutkimassa alueella toimivia monia eri sairaalakuntainliittoja 
yhdistävän vapaaehtoisen sairaanhoitopiirin perustamismahdollisuuksia Poh-
jois-Pohjanmaalla. Oulun yliopiston edustajana oli professori Hokkanen tuon 
työryhmän jäsen koko sen työskentelyn ajan. Työryhmän laatiman ratkaisuehdo-
tuksen tultua hyväksytyksi päädyttiin lyhyen erillisen toimikuntavalmistelun jäl-
keen 1987 uuden suurkuntainliiton perustamiseen, ja 1.1.1988 uusi Poh-
jois-Pohjanmaan yliopistollinen sairaanhoitopiiri aloitti toimintansa. Näin kaikki 
alueella toimineet erilliset sairaalakuntainliitot ja sairaalat tulivat siirtymään saman 
yhtenäisen sairaanhoitopiirin kuntainliiton alaisiksi.  

Jatkoa seurasi pian 
Erikoissairaanhoidon hallintoa ja toimintoja maan 20 sairaanhoitopiirissä suuresti 
muuttanut uusi erikoissairaanhoitolaki hyväksyttiin eduskunnassa 1989. Uusi laki 
muutti monin tavoin erikoissairaanhoidon rakennetta ja toimintamalleja, sairaala-
laitoksessa yleisesti ja erityisesti yliopistosairaaloissa. Itsenäisten sairaalakuntain-
liittojen lukumäärä supistui Suomessa viidesosaan aikaisemmasta, nyt 21 sairaan-
hoitopiiriin. Samalla saatettiin koko maassa päätökseen erikoissairaanhoidon 
hallinnon yhtenäistäminen ns. yleissairauksien ja tartuntatautien lisäksi myös 
psyykkisten sairauksien osalta. Kunnan merkitys korostui erikoissairaanhoidon 
järjestämisestä vastuullisena perusyksikkönä.  

Muutokset koskivat luonnollisesti myös yliopistosairaaloita, joiden kuntain-
liittojen nimestä putosi osa ”yliopistollinen” nyt pois. Entinen klinikoiden ylilää-
käreinä toimineista professoreista muodostunut sairaalahallitus muuttui nyt sup-
peammaksi ylilääkäritoimikunnaksi, johon liittohallitus valitsi nimittämistään 
yliopistosairaalan ylilääkäreistä 7–15 jäsentä ja valitsi samoin nimittämänsä joh-
tajaylilääkärin puheenjohtajaksi sekä tälle varamiehen. Ylilääkäritoimikunnan 
tekemät päätökset voitiin haluttaessa nyt myös siirtää liittohallituksen tutkittavaksi 
ja uudelleen päätettäväksi. Toisaalta yliopistoyksiköiden ja myös lääketieteellisten 
tiedekuntien toimintakenttää täsmennettiin ja myös laajennettiin oman sairaan-
hoitopiirin ja laajemman erityisvastuualueensa tutkimus- ja kehittämistyön oh-
jaamisessa ja koulutuksesta huolehtimisessa.  
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Oulussa sairaalan uusi johtosääntö astui voimaan 1990 muuttaen viranhalti-
joiden toimintavaltuuksia ja toimintamalleja, sekä koko keskussairaalan tasolla että 
sen yksiköissä.  

Myöhemmin vuosituhannen vaihteessa oli sitten vielä vuorossa suuri organi-
saatiomuutos, joka mullisti klinikoiden hallintokäytännöt todella voimakkaasti: 
siirryttiin hyvin keskitettyyn uuteen hallintomalliin. Oulun yliopistosairaala jaettiin 
13 tulosyksikköön, jotka sitten jakautuivat vastuualueisiin, ja kullekin tulosyksi-
kölle ja vastuualueelle määrättiin omat uudet johtajansa. Neurologia sijoitettiin 
Kuntoutus-nimiseen tulosyksikköön ja kliininen neurofysiologia Diagnostiik-
ka-yksikköön.  

Erikoisalojen yliopistollisesta opetuksesta ja tutkimuksesta yhä edelleen vas-
tuullisten kliinisten alojen professorien rooli opetussairaalan oman erikoisalansa 
klinikassa oli merkittävästi muuttunut.  
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10 Ylilääkäri vaihtuu 

Keväällä 1987 Tasavallan Presidentti nimitti neurologian klinikan ylilääkäri pro-
fessori Eero Hokkasen Lääkintöhallituksen sairaalaosaston päällikkönä toimivaan 
lääkintöneuvoksen virkaan 1.8.1987 lähtien. Oulun yliopiston neurologian pro-
fessuuri tuli siis auki, ja se julistettiin haettavaksi.  

Kuva 27. Eero Hokkasen lähtöseremonioita 1987. 

Vaikka Hokkasen ura tästä eteenpäin jatkui valtion keskusviraston (Lääkin-
töhallitus ja sitä seurannut Sosiaali- ja terveyshallitus) sekä Sosiaali- ja terveys-
ministeriön tehtävissä, osallistui hän kuitenkin neurologisen tiedeyhteisön kan-
sainväliseen toimintaan Suomen neurologian ja erityisesti Oulun neurologian 
edustajana. Neurologian kansainvälisen yhteistyöelimen World Federation of 
Neurologyn tärkeimpiin kuuluvan pysyvän komitean, organisaation ylimmän 
johdon kokoonpanoa ja toimikausien vaihtuessa tapahtuvia henkilömuutoksia 
valmistelevan nimityskomitean (Nomination Committee) puheenjohtajana Hok-
kanen toimi kaksi nelivuotiskautta 1990–1997 sekä sen jälkeen vielä koko orga-
nisaation toimintaa ja kehitystä ohjaavan komitean (Steering Committee) jäsenenä 
1998–2001. Tällä tavoin ja monien muiden kansainvälisten yhteyksiensä avulla 
Hokkanen piti Oulun yliopiston ja yliopistosairaalan neurologiaa edelleen vahvasti 
esillä, Oulun varsinaisten viranhaltijoiden ja edustajien apuna.  
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Kuva 28. Eero Hokkasen muotokuva (Pekka Partanen 1981). 

10.1 Vt. Professori Vilho Myllylän kausi 1987–1990 neurologian 
klinikan johdossa 

Yliopisto nimitti avoimeksi tulleen viran väliaikaiseksi hoitajaksi neurologian 
apulaisprofessori Vilho Myllylän, joka oli yksi viran hakijoista. Myllylä hoiti 
neurologian professorin ja klinikan ylilääkärin virkaa 2½ vuotta, vuoden 1990 
alkuun, jolloin valituksi tullut uusi neurologian professori Matti Hillbom otti viran 
vastaan.  

Apulaisprofessori Myllylän siirryttyä hoitamaan neurologian professorin vir-
kaa nimitettiin vt. apulaisprofessoriksi hallinnollinen apulaisylilääkäri Kyösti 
Sotaniemi ja vastaavasti vt. apulaisylilääkäriksi Mauri Reunanen, molemmat siis 
kaudeksi 1987–1990.  

Ylilääkärin vaihtumisesta huolimatta neurologian klinikan toiminnan perus-
linjat jatkuivat näinä 1980-luvun loppuvuosina ilman kovin suuria mullistuksia. 
Käytännön toiminnassa ja työnjaossa oli luonnollisesti muutoksia. Neurologian 
palveluyksiköt ja sairaanhoito olivat tässä vaiheessa jo saatu vakiinnutettua Poh-
jois-Suomessa, eikä suurempia ongelmia henkilökunnastakaan ollut. Erikoislää-
käreitäkin alkoi jo olla riittävästi. Toisaalta toimivat ja vuosien saatossa rakennetut 
koulutusrakenteet koettiin hyviksi ja toimiviksi ja ne haluttiin säilyttää, tosin niitä 
edelleen kehittäen ajan tarpeiden mukaan.  
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Kuva 29. Prof. Vilho Myllylä. 

Merkittävä askel eteenpäin oli jo aikaisemmin mainittu vaativan kuntoutuksen 
osaston avaaminen 1.3.1988 Oulun Diakonissalaitoksella. Vt. professori Vilho 
Myllylä suoritti neurologin kierrot osastolla, jolla 12 paikkaa oli varattu Neurolo-
gian klinikan ostopalveluja varten.  

Vuosina 1988–1990 toteutettiin Lääkintöhallituksen sairaalaosaston käynnis-
tämää Erikoissairaanhoito 2000-projektia Suomen neljässä pilottipiireiksi valitussa 
sairaanhoitopiirissä, jotka olivat Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kan-
ta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit. Oulu oli siis projektityöskentelyssä 
mukana ainoana yliopistollisena sairaanhoitopiirinä. Yleisenä tavoitteena oli toi-
mintojen kehittäminen nimenomaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon 
ja sosiaalihuollon palvelujärjestelmien yhteistoimintaa korostaen. Kussakin nel-
jässä sairaanhoitopiirissä saatuja kokemuksia käytettiin sitten laajasti hyväksi sekä 
alueellisessa että valtakunnallisessa kehittämistyössä. 

Oulussa projektin työ koski luonnollisesti myös neurologian klinikan toimin-
taa, ja se sisälsi runsaasti elementtejä, joita klinikka oli pyrkinyt kehittämään ja 
toteuttamaan jo parin vuosikymmenen ajan..  
Näiden 1980-luvun loppupuoliskon parempi lääkäritilanne salli myös aikaisempaa 
huomattavasti suuremman panostamisen tutkimukseen.  

1980–90-lukujen vaihde merkitsi neurofarmakologisen ja molekulaarisen tut-
kimuksen vahvistumista, monine kansainvälisine yhteyksineen, kuten yhteyksiä 
USA:ssa Harvardin yliopistoon ja National Institute of Health´iin sekä moniin 
eurooppalaisiin huippuyliopistoihin. Erityisen maininnan ansaitsevat autonomisen 
hermoston, mitokondriosairauksien ja epilepsian ja hormonijärjestelmän yhteyksiä 
selvittäneet tutkimushankkeet, jotka edelleen laadultaan edustavat kansainvälistä 
huippua. Ne ovat merkinneet myös hyvää ja tuloksekasta kautta esim. väitöskir-
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jojen suhteen klinikassa ja näin klinikka on entistä selkeämmin profiloitunut myös 
aktiivisen tutkimuksen yksiköksi ja kokoluokassaan Oulun yliopiston lääketie-
teellisessä tiedekunnassa erottuu tieteellisesti parhaana klinikkana.  
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11 Valtakunnalliset muutokset ja mullistukset 
jatkuvat 

Valtakunnan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hallinnossa oli 1990-luvun puo-
lelle tultaessa toteutumassa todella suuria ratkaisuja, jotka aiheuttivat sitten mer-
kittäviä muutoksia myös yksittäisten sairaaloiden ja niiden erikoisalojenkin toi-
mintaan.  

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon korkein hallinto muuttui voimalla. Sosi-
aali- ja terveysministeriö uudisti omaa rakennettaan ja hallintojärjestelmäänsä 
syksyllä 1990.  

Ministeriön alaiset keskusvirastot Lääkintöhallitus ja Sosiaalihallitus lopetet-
tiin keväällä 1991. Samalla kumoutuivat kaikki Lääkintöhallituksen antamat 
yleiskirjeet ja ohjekirjeet, joilla oli ollut todella merkittävä tehtävä Suomen koko 
terveydenhuollon säätelyssä, ohjauksessa ja laadun arvioinnissa. Valtionhallinnon 
ote terveydenhuollon kehittämisessä ja valvonnassa keveni muutoinkin merkittä-
västi.  

Lääkärien koulutusta ja toimintaa säätelevä erityislaki lääkärintoimen har-
joittamisesta kumottiin, ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä astui voimaan 
1994. Sosiaali- ja terveysministeriö luopui osasta vaikutusvaltaansa lääkärien 
koulutuksen ja toiminnan säätelyssä, ja ratkaisuvaltaa siirrettiin Opetusministeri-
ölle.  

Läntisten teollisuusmaiden yleistä kehityssuuntaa seuraten siirryttiin Suo-
messakin vuoden 1993 alusta uuteen valtionosuusjärjestelmään. Uuden järjestel-
män mukaan maksetaan käyttökustannuksiin tuleva, suuruudeltaan laskennallisesti 
määräytyvä valtionosuus suoraan kunnille. Se on lopullinen ja tulee kullekin 
kunnalle niiden vapaan harkinnan mukaan käytettäväksi mihin tahansa kunnan 
tärkeäksi katsomaan tarkoitukseen, siis ilman etukäteen ilmoitettua ”korvamer-
kintää”. Poikkeuksena oli kuitenkin sairaanhoitopiireille tuleva yliopistosairaa-
loiden erityisvaltionosuus, se kuitenkin merkittävästi muutetussa muodossa. 
Suunnittelumekanismi keveni myös suuresti. Valtion tavoittelema ja myös tehok-
kaan resurssiohjauksen avulla toteutettu vaikuttaminen terveyspalvelujen alueel-
lisen saatavuuden tasa-arvoiseen turvaamiseen valtakunnan kaikissa osissa jäi nyt 
taka-alalle.  

Muutos oli todella suuri. Aikaisemmin valtion vahvalla säätelyllä kaikkialle 
Suomeen rakennettu ja ylläpidetty sairaala- ja terveyskeskusverkosto monipuo-
lisine toimintoineen siirtyvät täysimääräisesti Suomen 455 kunnan itsenäiseen 
hoitoon. Näin oli tehty ”maailmanennätys” päätösvallan delegoinnissa valtion 
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kontrollista pienempiin yksiköihin päin – Suomessahan oli silloisten 455 kunnan 
joukossa kahdeksan alle 500 asukkaan kuntaa ja enintään 4 000 asukkaan kuntia 
peräti 42 % Suomen kaikista kunnista. Monenlaisia ongelmia tiedettiin siis olevan 
odotettavissa runsaasti – ja niitä myös tuli. Toisaalta edessä oli myös monia uu-
denlaisia mahdollisuuksia maan terveydenhuollon kehittämiseksi.  

Samanaikaisesti oli useista syistä johtuen kehittymässä suuren luokan talou-
dellinen lama, joka johti myös terveydenhuollon palvelumahdollisuuksien vahvaan 
supistumiseen heti 1990-luvun alkuvuosina. Säästökohteiden etsintä ja meno-
leikkurien käyttö tulivat päivittäiseksi toiminnaksi sekä valtion että varsinkin 
kuntien taloudenhoidossa ja toimintojen suunnittelussa, ja niin kävi myös sai-
raanhoitopiireissä, sairaaloissa sekä läpi koko terveydenhuollon laajan kentän.  

Julkisen terveydenhoidon toiminta- ja kehitysmahdollisuuksien kaventuessa 
alkoi yksityisen sektorin vahva kehittyminen yhä merkittävämmäksi tekijäksi.  

1990-luvun alku merkitsi siis aikakauden vaihtumista Suomen terveyden-
huollon ja siihen kuuluvan erikoissairaanhoidon toimintakentässä.  
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Liite 1 Oulun neurologian klinikan henkilökuntaa 

Lääkärit 

Professori/Ylilääkäri 
 Eero Hokkanen 1971–1972, 1973–1987  
 (Vilho Myllylän pitkä vt. nimitys 1987–1990)  
 Matti Hillbom 1990–.  

Apulaisprofessori 
 Martin Panelius 1974–1977 (virkavapaa 1975–1977)  
 (Vilho Myllylän pitkä vt. nimitys 1975–1981) 
 Vilho Myllylä 1981–(virkavapaa 1987–1990)  
 (Kyösti Sotaniemen pitkä vt. nimitys 1987–1990)  

Apulaisylilääkäri 
 Heikki Hakkarainen 1970–1972 (pitkäaikaisin vt. nimityksin) 
 Mauri Reunanen 1974–1977 (pitkäaikaisin vt. nimityksin) 
 Kyösti Sotaniemi 1981–1982  

Hallinnollinen apulaisylilääkäri 
 Kyösti Sotaniemi 1983– (1999, hallinn. osaston ylil. 2000–) 

Erikoislääkäri (neurologia) 
 Rita Nikiforow 1972–1982  
 Mauri Reunanen 1984– 
 (M.R. oli Oulunsuun sairaalan neurologierik.lääkärinvirassa 1981–1984)  

Apulaisopettajat (2 virkaa) 
 Vilho Myllylä 1973–1981 (josta virkavapaa apul.prof. varten 1977–1981) 
 Tapani Kallanranta 1980–1984  
 Hannele Havanka-Kanniainen 1981–1987  
 Jukka Turkka 1984–1992  
 Jouko Isojärvi 1987– 

KNF-osaston osastonylilääkäri 
 Ilmar Sulg 1975–1982 
 Uolevi Tolonen 1984– 

KNF erikoislääkäri 
 Erkki Toivakka 1975–1989 
 Tero Kovala 1989–1991 
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Muuta henkilökuntaa 

OKMS:n vuokratiloissa 

Ylihoitaja:  Eila Peltomäki (Oulun lääninsairaalan/OYKS:n sisätautien ylihoitaja) 

Osastonhoitajat 
 Os.20:  Maija Hautanen 
 Pkl:   Mirja Knuuti 
   Marja Nuutinen 

Psykologi:  Eeva-Liisa Helkala 

Lisäksi OKMS:n viroissa 
 Knf-ylilääk.  Johan Krause 
 Rtg.-ylilääk.  Kauko Saarelainen, myöh. 1970-luvulla myös Simo Hyyppä  

Uusissa OYKS-tiloissa 

Sairaanhoitajat 
 Ylihoitaja:   Eila Peltomäki –30.6.1975  
    Sirkka Järvikivi 1.7.1975– 
Osastonhoitajat: 
 Osasto 31:   Leena Jatkola, Numminen 1974–1983  
    Anneli Paukkonen 1984  
    Anneli Hiltunen 1985– (eläkk. 2003)  
 Osasto 33:  
    Liisa Mörsäri 1975–1981 
    Tuula Heikkinen 1982– 
 Pkl:    Sisko Saarinen 1974–1978  
    Tuula Heikkinen 1979–1982  
    Leena Järvimäki 1982– 
  Knf:   Marjatta Saari 1974–1979  
    Tytti Hyvärinen 1979–(2000)  
Erityistyöntekijät 
 Neuropsykologi:  Eeva-Liisa Helkala 1974–1976  
    Helinä Mononen 1977– 
    Satu Winqvist 1987– 
 KNF-osaston fyysikko: Kalervo Suominen 1989– 
 Puheterapeutti:  Pirjo Puusniekka 1975–1981  
    Eila Jansson-Liimatta 1981–1984  
    Raili Toppi, Määttä (1982–1984) 1984– 
 Kuntoutusohjaaja:  Taina Vallivaara  
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Neurologian klinikkaan osoitettuja muiden yksiköidentyöntekijöitä 

Sosiaalihoitaja:   Irja Kurtti 
    Raili Hjelt 
    Briitta Saarinen 

Toimintaterapeutti: Eri henkilöitä (fysiatrian osaston työntekijöitä) 

ATK-suunnittelija: Pekka Mattila 1976– (vaihteleva järjestely, 1981– ATK-os:n kautta)  

Kemisti:    Kyösti Juujärvi (projektipalkkaus)  

OYKS:n Röntgen-osasto 

Neuroradiologia:  Juhani Laitinen  
    Juhani Pyhtinen  

OYKS:n Silmätautien klinikka 

Neuro-oftalmologia: Eila Mustonen 

Oulun yliopistosairaalassa neurologian erikoislääkärikoulutuksessa olleet 

Hermo- ja mielitautien klinikassa 

Arto Nuutila 1965–, el. 1968 
Heikki Hakkarainen 1965–, el. 1969 
Simo Huusko 1966–, el. 1969 

Neurologian klinikassa 

Dietrich Karsten 1970–, el. 1971 
Mauri Reunanen 1969–, el. 1974 
Tapani Kallanranta 1971–, el. 1976 
Vilho Myllylä 1971–, el. 1976 
Sakari Hernberg 1973–, el. 1976 
Riitta Tokola 1972–, el. 1978 
Uolevi Tolonen 1974–, el. 1978 
Kyösti Sotaniemi 1975–, el. 1979 
Veli Ala-Hurula 1976–, el. 1980 
Ari Saarinen 1976–, el. 1980 
Sinikka Ingo 1979–, el. 1981 
Seppo Kovalainen 1976–, el. 1981 
Outi Satomaa 1977–, el. 1982 
Anu Anttinen 1978–, el. 1982 
Heikki Teirmaa 1981–, el. 1983 
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Marianne Ruotsalainen 1979–, el. 1983 
Hannele Havanka-Kanniainen 1980–, el. 1984 
Irene Ruuskanen 1981–, el. 1985 
Matti Junes 1983–, el. 1985 
Riitta Rinne 1981–, el. 1986 
Heikki Lidström 1982–, el. 1987 
Matti Nikkanen 1984–, el. 1987 
Helena Laurila 1983–, el. 1989 
Merja Koivu 1984–, el. 1989 
Jukka Turkka 1982–, el. 1990 
Jouko Isojärvi 1984–, el. 1990 
Christine Hedman 1989–, el. 1990 
Pekka Lohikoski 1987–, el. 1991 
Kari Majamaa 1987–, el. 1991 
Jouni Ranua 1989–, el. 1992 
Tarja Haapaniemi 1988–, el. 1995 

Kliinisen neurofysiologian erikoislääkärikoulutuksessa olleet 

Jouko Siivola 1976–, el. 1980 
Uolevi Tolonen 1978–, el. 1981 
Johan Krause, el. 1983 
Marketta Pitkänen 1981–, el. 1985 
Tero Kovala 1984–1987, el. 1988 
Veijo Lesonen 1987–, el. 1991 
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