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PÄÄKIRjOITUS

ERMO HAAVISTO, 
johtajaylilääkäri

Tulevaisuus koskettaa meitä kaikkia, aika ja muutokset me-
nevät väistämättä eteenpäin. Oleellista on keskittyä rakenta-
maan huomisesta nykyistäkin parempi. Meillä Satakunnan 
sairaanhoitopiirissä valmistaudutaan hyvissä ajoin sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen, eli Satasoteen, 
ja siihen olennaisena osana liittyvän Satakunnan keskus-
sairaalan uudistamiseen.

valinnat, joita tehdään tänään, tulevat vaikuttamaan useiden 
ihmisten palveluihin ja palvelukokemuksiin tulevaisuudessa. 
Kyseessä on tähän asti suurimpia hallinnon ja toimintatapojen 
uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Toiminnan kehittäminen 
ulottuu sairaanhoitopiirin kaikkiin toimintoihin, eri yksiköihin 
ja niiden sisällä oleviin palveluprosesseihin. Tarkastelun kes-
kiössä on parhaillaan Satakunnan keskussairaalan toiminnan 
ja palveluiden kehittäminen asiakasnäkökulmasta – oleellista 
on selvittää, miten voimme palvella satakuntalaisia paremmin 
tulevaisuudessa. Tämän lehden artikkelissa ”Tulevaisuutta 
rakentamassa” pureudumme uudistamishankkeen lähtökoh-
tiin, moniammatilliseen kehittämistyöhön, sekä selvitämme 
millaisia vaikutuksia muutoksilla tavoitellaan. 

Tulevaisuuden suunnittelun ohella monet kehitystyön hedelmis-
tä voidaan ottaa käyttöön jo ennen varsinaisten hankkeiden 
valmistumista. Esimerkiksi digitalisaatio mahdollistaa nykyi-
selläänkin lukuisia asioita aina asiakaslähtöisestä ajanvara-
uspalvelusta yhä tarkempaan diagnostiikkaan ja leikkauksiin. 

Uusia työkaluja valjastetaan käyttöön sitä mukaa, kun niiden 
on todettu palvelevan tarkoitustaan. Tässä numerossa tutustu-
taan sairaanhoitopiirin eri yksiköiden toimintaan ja kerrotaan 
ajankohtaisia uutisia. 

Edelläkävijyys koskettaa meitä monella eri tapaa. Aktiivisen 
professorityön myötä meillä on käytössämme aina alan uusin 
tieto. Sen vaikutukset ovat monitahoisia ja auttavat meitä 
jatkuvasti kehittymään. Myös opetussairaalatoiminta on inves-
tointi tulevaisuuden osaajiin. 

Sairaanhoitopiirissämme työskentelee tuhansia eri alojen huip-
puammattilaisia. Asiakkaidemme lisäksi haluamme pitää myös 
heidän hyvinvoinnistaan ja osaamisestaan hyvää huolta. 
Sen vuoksi olemme asettaneet yhdeksi tulevaisuuden tavoit-
teistamme olla Suomen paras työpaikka. On selvää, että 
paremman huomisen tekevät ihmiset yhdessä. 
Me olemme täällä sinua varten.

RAKENNETAAN 
HUOMINEN YHDESSÄ!
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SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPALVELUIDEN TULEVAISUUTTA SUUNNITELLAAN TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ SATAKUNNAN 
SAIRAANHOITOPIIRIN EDUSTAjIEN LISÄKSI PERUSTERVEYDENHUOLLON jA SOSIAALIPALVELUjEN EDUSTAjIEN KANSSA. 

SATASOTE-UUDISTUSHANKKEEN TAVOITTEENA ON ASIAKKAIDEN PALVELEMINEN ASIAKASLÄHTÖISEMMIN jA ENTISTÄ 
KOKONAISVALTAISEMMIN. PAREMPAA TULEVAISUUTTA RAKENNETAAN jO TÄNÄÄN. 

MUUTAMAN VUODEN KULUTTUA MEILLÄ ON 
SATASOTE jA SATASAIRAALA. 

ARTIKKELI jATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

SAIRAANHOITAjAT MARKUS ALA-KORPELA, EEVA VIRTANEN jA NIINA KARLSSON 
TYÖSKENTELEVÄT UUDISTETUISSA TILOISSA.
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SOTEN YTIMESSÄ 

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia 
hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, 
mitä Suomessa on tehty. Muutos koskee 
kaikkien kansalaisten palveluja ja lisäksi 
myös satojentuhansien ihmisten työtä. 
Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestäminen ja muita alueellisia 
tehtäviä siirtyy maakunnille tammikuussa 
2019. Satakunnan osalta se tarkoittaa, että 
kaikki 18 kunnan sosiaali- ja terveyspal-
velut ovat yhtä kokonaisuutta: sosiaali- ja 
terveydenhuolto, perusterveydenhoito ja 
erikoissairaanhoito. Toimintatapojen ja 
prosessien uudistamisen ohella muutokset 
koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
rahoitusta ja verotusta. 

Satakunnassa uudistus on nimetty Sa-
tasoteksi. valmistelussa ovat mukana 
kaikki Satakunnan kunnat sekä Pohjois-
Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-
tayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri 
ja Satakuntaliitto. valmistelun lähtökohtana 
on Satakunnan yhteinen tavoite kehittää 
palvelurakenne, joka vahvistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon alueellista yhdistämistä 
ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Näin 
varmistetaan, että asiakkaat saavat tarvit-
semansa palvelut osaavan henkilökunnan 
tuottamana oikea-aikaisesti, kokonaisvaltai-
sesti ja tarvittaessa ympärivuorokautisesti. 

SATASOTE KESKUSSAIRAALAN UUDISTUKSEN 
LÄHTÖLAUKAISIjANA

Satasoteen liittyy olennaisena osana myös 
Satakunnan keskussairaalan toiminnan 
ja tilojen uudistaminen, jotta se pystyisi 
paremmin palvelemaan alueen asukkaita 
tulevaisuudessa. Päivystyssairaalan laajen-
nuksen toiminnallista suunnittelua varten 
on perustettu ohjausryhmä, jonka puheen-
johtajana toimii johtajaylilääkäri Ermo 
Haavisto. Ohjausryhmässä on Satakunnan 
sairaanhoitopiirin edustajien lisäksi muka-
na myös perusterveydenhuollon edustajia.  
”Satasairaalaan tehdään parhaillaan 
toiminnallista suunnitelmaa, jonka pohjalta 
lähdetään myöhemmin suunnittelemaan 
sairaalan tiloja. Kaikessa suunnittelussa 
pohditaan juuri nyt kiivaasti sitä, minkälais-
ta hoito tulevaisuudessa on. Tarkastellaan 
myös mitä palveluita voidaan viedä lähi-
palveluina sotekeskuksiin, mitä viedä kotiin 
ja mitä asiakas voi itse tehdä. Digitekniikka 
mahdollistaa paljon uusia hoitokäytäntöjä, 
esimerkiksi lääkärin etäkonsultaation, jotta 
potilaan ei tarvitse fyysisesti tulla paikalle.” 

Haaviston mukaan Satakunnan keskus-
sairaalalla on käytännössä kaikki edelly-
tykset nykyisellään toimia ympärivuorokau-
tisena 24/7-yksikkönä. 
”Pystymme tarjoamaan alueen väestölle 
kaikki kriittiset palvelut, joita päivystys-
tilanteissa tarvitaan. Se tarkoittaa noin 

10-12 erikoisalaa, joissa takaamme 
ympärivuorokautisen päivystyksen. Tämä 
onnistuu, sillä toteutamme laaja-alaisesti 
vaativia erikoissairaanhoidon tutkimus- ja 
hoitopalveluita yhteispäivystysperiaatteel-
la. Uudistusten keskiössä on kokonaisvaltai-
nen asiakasnäkökulma, jota koko toimin-
nan tulee palvella. Tämä vaatii meiltä 
uudenlaista ajattelua ja kokonaisvaltaista 
toimintamallien muutosta”, kertoo Haavisto.

TULEVAISUUDEN VISIONA 
PAREMPI PALVELU

Satasairaalan palvelujärjestelmän toi-
mintaa suunnitellaan niin, että asiakas- ja 
palveluprosessit eivät ole ainoastaan 
sairaalan sisällä olevia prosesseja, vaan 
ne alkavat potilaan kotoa ja etenevät sieltä 
tarvittaessa sotekeskusten kautta sairaa-
laan ja jälleen takaisin kotiin. Toimivat 
palveluketjut edellyttävät uusia avauksia: 
hyvinvointiasemia, liikkuvia palveluita, 
sähköisiä ja ennaltaehkäiseviä palveluita 
sekä itsehoitomahdollisuuksia. 

Satasairaalan suunnittelun ohella on 
ehdotettu, että yksi maakunnan tulevai-
suuden sotekeskuksista sijoitettaisiin sai-
raalan yhteyteen samalle alueelle. Näin 
kaikki asioinnin kannalta keskeiset palvelut 
sijaitsisivat lähellä. 
”Esimerkiksi suunhoidon yksikkö on sijain-
nut peruspalveluiden osalta 

SATASAIRAALAN TOIMINNALLISEN SUUNNITTELUN HANKEjOHTAjANA 
TOIMII VASTUUALUEjOHTAjA EIjA VAULA.
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VIISI KESKEISTÄ TEESIÄ SATASOTEEN:

terveyskeskuksissa ja meillä on erikoissai-
raanhoidon yksikössä leuka- ja suukirur-
gia. Usein asiakkaat tarvitsevat molempien 
yksiköiden tuottamia palveluita ja nykyisel-
lään joutuvat kulkemaan eri toimipisteiden 
välillä. Olisi paljon tehokkaampaa, että 
kaikki keskeiset palvelut sijaitsisivat lähellä 
toisiaan”, Haavisto tiivistää. 

ISO PALVELUKESKUS, jOKA ON ENEMMÄN 
KUIN PELKKÄ SAIRAALA

Uudistuksen yhteydessä digitaaliset 
etäpalvelut ulotetaan potilaisiin. Sairaalan 
sisäänkäynnin yhteyteen on kaavailtu isoa 
ajanvarauspoliklinikkaa, hyvää neuvon-
tapistettä, itseilmoittautumispäätteitä sekä 
apteekkia. Satasairaalan toiminnallisen 
suunnittelun hankejohtaja Eija vaula avaa 
Satasairaalan valmistelutyön lähtökohtia. 

”visiona on tulevaisuuden hyvinvointikes-
kus, joka ei ole ainoastaan rakennus vaan 
kokonaisvaltaisesta asiakastarpeen tunnis-
tamisesta lähtevä palvelu. 
Hankkeen nimi oli aluksi 
päivystyssairaala, mutta 
matkan varrella tuli esiin, 
että käymme läpi myös 
koko sairaalan muut toiminnot. Hankkeen 
aikana yhteistyötä tehdään myös Satasote-
työryhmien kanssa, ettemme epähuomiossa 
tee toisistaan poikkeavia päätöksiä”, kertoo 
vaula. Toiminnan suunnittelussa on hyö-
dynnetty viittä keskeistä periaatetta, jotka 
ohjaavat suunnittelutyötä.

”Kokonaisuudessaan uudistamisessa pai-
notetaan asiakas- ja hoitoprosesseja sekä 
jätetään taka-alalle perinteinen organi-
saatiolähtöinen jaottelu erikoisalojen ja 

yksiköiden välille. Muutos tulee olemaan iso 
ja se vaatii rohkeutta. Esimerkiksi sairaalan 
vuodepaikkoja tulisi vähentää 350:een. 

Samanaikaisesti päivys-
tysosaston paikkoja tulisi 
lisätä 16 paikasta 40:een. 
Meidän tulee myös ottaa 
käyttöön päiväsairaala, 

jossa voidaan antaa potilaalle erilaisia 
lääkeinfuusioita, solusalpaajahoitoja ja 
tarvittaessa valmistella potilasta toimenpi-
teisiin sekä suorittaa esimerkiksi tähystysten 
jälkeistä seurantaa. Uuden päivystysasetuk-
sen myötä Satasairaalaan voisi tulla myös 
perusterveydenhuollon kiirevastaanotto 
iltaisin tai viikonloppuisin.” 
”On selvää, että hankkeen tuloksena on 
sairaala, joka palvelee satakuntalaisia 
asiakaslähtöisesti ja täydellä sydämellä”, 
Eija vaula kertoo.

Tilat ja palveluprosessi suunnitellaan 
potilasta ja heidän läheisiään varten. Se 
tarkoittaa, että koko hoitopolku on laadukas 
ja asiointi helppoa sekä esteetöntä. Potilaan 
omatoimisuutta tuetaan, heitä rohkaistaan 
osallistumaan ja heitä kuunnellaan. Lisäksi 
taataan myös kaikkien yksityisyys ja yksilöl-
lisyys. Lähtökohtana on hoitaa asiakas niin 
sanotusti kerralla kuntoon. yhteen käyntiin 
yritetään ladata mahdollisimman paljon eri-
laisia asioita ja toimintoja, jotka palvelisivat 
potilasta mahdollisimman hyvin.

Pidämme tärkeänä, että henkilöstö osallis-
tuu toiminnan suunnitteluun ja henkilöstöä 
kuunnellaan suunnittelussa. Tämä tarkoittaa 
muutoksia myös johtamisessa. Meidän 
tulee kuunnella työyhteisön pieniä hiljaisia 
signaaleja, sillä arjen työntekijöiden parista 
kumpuavat usein parhaat ideat. Tavoitteena 
on, että Satasairaala on tulevaisuudessa 
Suomen paras työpaikka.

Tavoite on, että mahdollisimman paljon pystyttäisiin tulevaisuudessa 
tarjoamaan erilaisia palvelumuotoja suoraan potilaan kotiin erityisesti 
ikäihmisten hoidossa. Tämän toiminnan tarkastelun suhteen olemme 
ottaneet myös ketterän kehittämisen periaatteet eli Lean-hankkeet 
käyttöön. Käymme hoitopolkuja ja hoitoprosesseja tarkasti läpi. 
Tavoitteena on, että ammattilainen ja tieto liikkuu entistä tehokkaammin. 
Tarkoituksena on vähentää hukkaa ja turhia prosesseja. 

2

4

Moni haluaa saada tietoa ja palveluita kotiin, jottei kaikista ongelmista 
tarvitse lähteä sairaalaan. Meidän täytyy rohkeammin lähestyä uusia 
innovaatioita sekä saada uusia hankkeita mukaan. Pitkän aikavälin 
digitalisaatiosuunnitelma tulee myös laatia ja toteuttaa.

1

Entistä enemmän ihmistä ja potilasta tarkastellaan kokonaisuutena. Sen 
vuoksi tiimityötä pitää tehdä paitsi eri ammattiryhmien kesken, niin myös 
eri erikoisalojen kesken. Samalla tulee ottaa käyttöön uusia toimintatapoja. 

POTILAS ENSIN -AjATTELU TURVALLINEN jA TEHOKAS TOIMINTA, HOITOPOLKUjEN LUOMINEN KOTOA KOTIIN

DIGITALISAATIO TOIMINNAN jA PALVELUN EDISTÄjÄNÄ

MONIAMMATILLINEN TIIMITYÖ

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA

3

5

”MEILLÄ ON HUIKEAT 
MAHDOLLISUUDET MUUTTAA 

VANHOjA MALLEjA!”
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Uuden sairaalahankkeen myötä on ollut 
perusteltua ottaa asiakaskokemuksen 
kehittämiseen uusia menetelmiä. 
Satasairaala-hankkeen kantavana 
teemana on ”potilas ensin”. 
Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan 
näkökulma on mukana jokaisen 
uudistettavan kohteen suunnittelu- ja 
arviointityössä. Uudistukset halutaan 
asiakkaiden hyödynnettäviksi mah-
dollisimman nopeasti ja siksi kehitystyö 
on aloitettu jo ennen Satasairaalan 
valmistumista.

ASIAKASLÄHTÖISYYS 
UUDISTUSTEN PERUSTANA 

“Haluamme tuntea potilasasiakkaamme 
mahdollisimman hyvin ja ymmärtää 
heidän tarpeitaan. Näin pystymme 
tarjoamaan tarpeisiin sopivia palvelu-
ja. On mahdotonta kehittää palveluja 
asiakaslähtöiseksi, ellei ole ymmärrystä 
asiakkaan ajatuksista ja käyttäytymises-
tä. Esimerkiksi Satasairaalan suunnittelu-
työtä tukee asiakasraati, joka on saanut 
arvioitavakseen useita erilaisia kehitys-

ideoita. viime aikoina raadilta on kysytty 
mielipidettä muun muassa sähköisistä 
palveluista, kutsukirjeistä ja opaskar-
toista. Lisäksi asiakasraati on päässyt 
tutustumaan päivystykseen ja ottamaan 
kantaa odotustilojen viihtyvyyteen ja 
verkkosivuihin”, kertoo Mari viljanen-
Peuraniemi, joka aloitti asiakaspalvelu-
päällikön tehtävissä helmikuussa 2017.

Asiakasraati on vain yksi tapa osallistaa 
asiakkaita ja lisätä asiakasymmärrystä. 
“Raadin lisäksi kokemusasiantuntijuus on 

TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA SUOMESSA ON KORKEALAATUISTA, TURVALLISTA jA VAIKUTTAVAA. KORKEALUOKKAISEN 
OSAAMISEN MYÖTÄ ASIAKASPALVELUSTA ON TULLUT TÄRKEÄ KILPAILUTEKIjÄ MYÖS TERVEYDENHUOLLOSSA. 
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN UUSI ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ MARI VILjANEN-PEURANIEMI KERTOO, 
KUINKA ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMISEEN PANOSTETAAN SATAKUNNASSA.

HYVÄSTÄ PALVELUKOKEMUKSESTA VALTTIKORTTI

”ASIAKASLÄHTÖISEN TOIMINTAMALLIN 
RAKENTAMINEN ON MEILLE TÄRKEÄÄ”
- ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ MARI VILjANEN-PEURANIEMI.

”ASIAKASPALVELUTYÖ ON ANTOISAA jA TÄRKEÄÄ, 
SILLÄ OLEMME USEIN ASIAKKAAN ENSIKONTAKTI 
SAIRAALAAN SAAPUESSA.”, KERTOO MARjU AALTONEN.
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yksi asiakasosallisuutta tukeva toiminnan 
muoto. Satakunnan sairaanhoitopiiri on 
myöntänyt tämän vuoden Hyvä palvelu 
-palkinnon psykiatrian kokemusasiantunti-
jatoiminnalle. Kyseessä on toiminta, jossa 
kokemusasiantuntija toimii hoitohenki-
lökunnan ja potilaan välisenä tulkkina.” 
”Toiminta on ollut merkittävää ja jatkos-
sa kokemusasiantuntijoita toivottavasti 
hyödynnetään myös muilla erikoisaloilla. 
Tämän lisäksi olemme teettäneet kattavan 
asiakastutkimuksen. Saimme vastauksia 
1506 potilaalta. vastausten perusteella 
löydämme ne kohdat palveluketjussa, 
joihin asiakkaat toivovat parannusta. 
Keräämme palautetta myös päivittäisestä 
toiminnastamme. Sen antamiseen on mon-
ta väylää: verkkosivut, tekstiviestit tai aula-
tilojen mobiililaitteet. Sähköisten kanavien 
lisäksi palautetta voi antaa perinteisellä 
palautelomakkeella tai kasvotusten”, 
viljanen-Peuraniemi luettelee.

KEHITYKSESSÄ AjAN HERMOLLA

Asiakastiedon rinnalla sairaalamaailman 
trendien seuraaminen on tärkeää. Toi-
minnan kehitys tapahtuu uuden tiedon ja 
palveluiden yhdistämisessä asiakastarpei-
siin. Esimerkiksi sähköiset asiointipalvelut 
tarjoavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia.
“Uusia innovaatioita ovat vaikkapa 
sähköinen ilmoittautuminen kotoa käsin, 

erilaiset mobiilisovellukset, itseilmoit-
tautuminen tai mahdolliset etäkontaktit, 
joista esimerkkinä pilotointivaiheessa 
oleva Noona-järjestelmä, jonka kautta 
potilas tai läheinen voi ottaa etäyhtey-
den, lähettää kysymyksiä, kuvia tai pitää 
päiväkirjaa. Tulevaisuuden tavoitteena 
onkin vähentää 70% puhelinliikenteestä”, 
viljanen-Peuraniemi kertoo.

vaikka digitaaliset palvelut kehittyvät 
jatkuvasti ja niiden tarjoamat mahdolli-
suudet halutaan hyödyntää, ei ihmisten 
kohtaamista ja perinteisiä palvelukana-
via kuitenkaan unohdeta Satakunnan 
keskussairaalassa. Henkilökohtainen ja 
ihmisläheinen asiakaspalvelu on edellytys 
laadukkaalle toiminnalle ja sitä asiakkaat 
myös arvostavat. Tavoitteena on ennen 
kaikkea parantaa asiakaspalvelua koko-
naisuudessaan.

“Kilpailu asiakkaista kovenee myös tervey-
denhuollossa, kun sote-uudistuksen tuoma 
valinnanvapaus toteutuu. Haluamme olla 
sairaanhoitopiiri, jonka potilaat valitsevat 
ensisijaisesti hoitopaikakseen”, 
viljanen-Peuraniemi kertoo.
Sairaanhoitopalveluiden vertailun helpot-
tamiseksi on nettiin luotu esimerkiksi uusi 
TripAdvisor-tyyppinen esairaala.fi -sivusto, 
jossa voi verrata ja arvioida terveyden-
huollon palveluja. Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitoksella (THL) on oma Palveluvaaka.fi 
-sivusto, jossa voi myös tehdä vertailua eri 
sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. 
“yksi tavoitteistamme onkin lisätä palaut-
teiden määrää ja saada arvosteluja julki-
siin kanaviin”, viljanen-Peuraniemi toteaa.

HYVIN SUUNNITELTU PALVELUPOLKU LUO 
ONNISTUNEEN ASIAKASKOKEMUKSEN

“Asiakaskokemus muodostuu kaikkien 
kohtaamisten yhteisvaikutuksena, joista 
ensikontakti on tärkein käyntikorttimme. 
Ensikontakti tapahtuu yleensä jo kotoa 
käsin, kun asiakas hakee sairaalasta tietoa 
tai ottaa puhelinyhteyden sairaalaan. 
Hyvän asiakaskokemuksen syntyyn 
vaikuttaa kokonaisuudessaan onnistunut 
palvelupolku. Se muodostuu selkeästä 
opastuksesta, sairaalan fyysisestä 
ympäristöstä, laadukkaasta hoidosta 
sekä ystävällisestä ja kohtaavasta 
henkilökunnasta”. 

“Asiakkaan palvelupolun pitää olla niin 
selkeä, että potilaalla on kokoajan tieto 
siitä mikä on hänen hoitonsa seuraava 
vaihe. Tällaisella tavalla toimivan sairaalan 
me haluamme toteuttaa”, Mari viljanen-
Peuraniemi päättää, ja kehottaa kaikkia 
potilaita antamaan palautetta itselleen 
sopivimmalla tavalla. Palautteen avulla 
kehitys osataan ohjata oikeaan suuntaan. 

”KILPAILU ASIAKKAISTA KOVENEE 
TERVEYDENHUOLLOSSA, KUN 
SOTE-UUDISTUKSEN TUOMA 
VALINNANVAPAUS TOTEUTUU. 
HALUAMME OLLA SAIRAANHOITOPIIRI, 
jONKA ASIAKKAAT VALITSEVAT 
ENSISIjAISESTI HOITOPAIKAKSEEN”.

MARI VILjANEN-PEURANIEMI, ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ

ASIAKASKOKEMUS MUODOSTUU KAIKKIEN 
KOHTAAMISTEN YHTEISVAIKUTUKSENA.
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OLETKO jO TUTUSTUNUT OMAKANTAAN 
– HENKILÖKOHTAISEEN TERVEYSTILIISI?

Omakannasta pääset seuraamaan omaa 
terveys- ja 
sairaushistoriaasi, 

minkä lisäksi näet 
sinulle annetut lääkärinlausunnot ja toimenpiteet. Näet myös 
sinulle määrätyt lääkkeet ja voit esimerkiksi tehdä resepteistäsi 
uusintapyynnön. Omakanta mahdollistaa terveydentilasi 
seurannan ja tietojen siirtymisen asiantuntijalta toiselle itse 
määrittelemässäsi laajuudessa. 

Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen perustuu aitoon 
vuorovaikutukseen. Sairaanhoitopiirille voi antaa palautetta 
sähköisten kanavien kautta, perinteisellä paperilomakkeella 
sekä asioimalla suoraan henkilökunnan kanssa.

LISÄÄ TIETOA OMAKANNASTA SAAT VERKKO-OSOITTEESTA kanta.fi

KOKEMUSASIANTUNTIjUUS

PALAUTTEEN 
KERÄÄMINEN

ASIAKASRAATI

• verkkosivut 
• tekstiviestit 

• aulatilojen mobiililaitteet
• perinteiset palautelomakkeet

• henkilökohtaisesti

Raati arvioi sairaanhoi-
topiirin uudistuksia. 
Toiminnan myötä 

asiakasymmärrys 
lisääntyy.

Toimintaa, jossa kokemusasiantuntija 
toimii hoitohenkilökunnan ja 

potilaan välisenä tulkkina.

“HALUAMME TOTEUTTAA SAIRAALAN, jOSSA 
POTILAALLA ON AINA TIEDOSSA HÄNEN 
PALVELUPOLKUNSA SEURAAVA VAIHE.”

MARI VILjANEN-PEURANIEMI, ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ

UUTEEN AKUUTIN HOIDON RAKENNUKSEEN SIjOITTUU 
MUUN MUASSA PÄIVYSTYS- jA LEIKO-OSASTOT, PALjON 
ASIAKASVIRTOjA SISÄLTÄVIÄ POLIKLINIKOITA SEKÄ AIVO-
HAVERI- jA TRAUMAPOTILAIDEN VAATIVA KUNTOUTUS. 

SUUNNITELMIEN MUKAAN S- jA 
L-RAKENNUKSET PURETAAN jA TILALLE 
RAKENNETAAN UUDET PSYKIATRIAN 
TILAT. TILOjEN KÄYTTÖÖNOTTOARVIO 
ON VUODEN 2022 PUOLIVÄLISSÄ.

ARTIKKELI jATKUU EDELLISELTÄ SIVULTA

vanhojen rakennusten purkamiset uusien tieltä 
aiheuttavat osastojen siirtoja rakennusten välillä. 
Seuraa sairaalan uutisointia tilamuutoksista 
kutsukirjeiden mukana tulevasta ohjeistuksesta 
sekä verkkosivuiltamme osoitteesta:

www.satshp.fi

02 627 71
NEUVOA SAAT MYÖS PUHELIMITSE 
ASIAKASPALVELUSTAMME NUMEROSTA:
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VANHA H-RAKENNUS 
ON PURETTU jA TILALLE 
RAKENNETAAN UUSI 
APTEEKKIKOKONAISUUS. 
RAKENNUKSEN 
KÄYTTÖÖNOTTO 2018-2019 
VUOSIEN VAIHTEESSA.

Laajan päivystyksen opetussairaalan varmistuminen Satakuntaan 
aiheuttaa tarpeen tilojen laajentamiselle. Uusilla toimintapro-
sesseilla ja tiloilla edesautetaan palveluiden parempaa laatua, 

nopeutetaan potilaan hoitoa ja lisätään potilasturvallisuutta. 
Samalla toiminta tehostuu ja aikaansaadaan käyttökustannus-
säästöjä. Muutoksia tehdään portaittain vuoteen 2022 saakka. 

SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN MATKA SATASAIRAALAKSI 
EDELLYTTÄÄ USEITA UUDISTUKSIA jA MUUTOKSIA SAIRAALA-ALUEELLA. 

TUTUSTU SUUNNITTEILLA OLEVIIN UUDELLEENjÄRjESTELYIHIN
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SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ ON VIISI ERI LÄÄKETIETEEN PROfESSUURIA, jOTKA EDUSTAVAT SISÄTAUTIEN, 
KIRURGIAN, YLEISLÄÄKETIETEEN, PSYKIATRIAN jA HOITOTIETEEN ALOjA. TÄMÄN ANSIOSTA SAIRAANHOITOPIIRILLÄ jA 
SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALALLA ON KIINTEÄ YHTEYS YLIOPISTOMAAILMAAN jA SITÄ KAUTTA ALAN VIIMEISIMPÄÄN 

TUTKIMUSTIETOON. MUTTA MITÄ KAIKKEA PROfESSORI SAIRAALASSA OIKEIN TEKEE? 

OSAAMISEN MYÖS TULEVAISUUDESSA
  Professorityö varmistaa korkealaatuisen 

TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA ROOLI
 
Professori on yliopiston ylimmän tason 
opetus- ja tutkimusviran haltija ja on perin-
teisesti tuttu näky maan yliopistosairaaloissa. 
vuodesta 2005 alkaen myös Satakunnan 
keskussairaala on tehnyt yhteistyötä Turun 
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
kanssa tarjoamalla työpaikkoja eri alojen 
professoreille. Heidän keskeisinä tehtävinään 
on tuoda uutta tietoa sairaalan käytäntöihin 
ja antaa opetusta erityisesti lääketieteen 
opiskelijoille ja oman alansa erikoistuville 

lääkäreille. Professorin tehtäviin kuuluvat 
oleellisena osana myös tutkimustyö ja erilai-
set asiantuntijatehtävät.

Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkä-
rin, professori Hannu Järveläisen mukaan 
professuurista saatavia hyötyjä voidaan 
tarkastella monitahoisena asiana. 
“Tulevaisuuden hoitomenetelmät perustuvat 
aina olemassa olevaan, tutkittuun 
tietoon. Professorien kuuluu toimia 
oman alansa etulinjassa. Akateemisuus 
sairaalamaailmassa edesauttaa uuden 

tiedon ja taidon leviämistä sekä uusien 
hoitomuotojen kehittämistä palvellen eri 
sidosryhmiä aina potilaisiin saakka.”

TUTKIMALLA jA VERKOSTOITUMALLA 
UUTTA TIETOA 

Professorin työpäivät koostuvat ensisijai-
sesti opetuksen antamisesta ja tieteellisestä 
tutkimuksesta. Työhön sisältyy myös paljon 
erilaisia asiantuntijatehtäviä ja opetukseen 
liittyviä hallinnollisia tehtäviä. 
“Työ on erittäin monipuolista ja haasteellista. 
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ON TÄRKEÄÄ, 
ETTÄ KLIINISEEN 
TYÖHÖN TULEE HYVÄ 
KOSKETUSPINTA 
jO ENNEN 
VALMISTUMISTA.

SISÄTAUTIEN jA ENDOKRINOLOGIAN PROfESSORI HANNU jÄRVELÄINEN 
LUOTSAA OPISKELIjOIDEN KÄYTÄNNÖN HARjOITTELUA.

Tehtävien hoidossa on jatkuvasti opeteltava 
uutta ja tunnettava erinomaisesti oma tutki-
musalansa myös kansainvälisesti.”

Järveläinen kuuluu muun muassa Euroopan 
lääkeviraston diabetes- ja endokrinologian 
asiantuntijaryhmään, joka kokoontuu aika 
ajoin Lontoossa. Tiiviin asiantuntijaryhmän 
edustajana ja professorien verkostossa toi-
miessaan hän saa usein etukäteen tietoonsa 
sellaisia asioita, joita kliinisessä työssä ei 
vielä tunneta. Professorin ammatissa Järve-
läinen pitää opetus- ja tutkimustyön ohella 
erittäin tärkeänä jatkuvaa kiinnostusta hank-
kia uutta tietoa. Myös tutkimusinnon herättä-
minen muissa lääketieteen parissa toimivien 
keskuudessa on keskeistä. 

BIOPANKKITOIMINTA MAHDOLLISTAA 
SAIRAUKSIEN TUTKIMISEN 

Satakunnassa tehdään erilaisia lääketie-
teellisiä tutkimuksia. vuodesta 2015 lähtien 
Järveläinen on toiminut aktiivisesti Satakun-
nan sairaanhoitopiirin biopankkitoimintaan 
osallistumisen puolesta. Auria Biopankki 
on Turun yliopiston sekä varsinais-Suomen, 
vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien 
perustama, lain edellyttämä näyte- ja tieto-
pankki. Sinne kerätään ihmisten suostumus-
ten perusteella veri- ja kudosnäytteitä sekä 
virtsa- ja ulostenäytteitä. 

Biopankki eroaa perinteisistä tutkimusnäyte-
kokoelmista siten, että biopankkiin ei kerätä 
näytteitä vain yhtä tiettyä tutkimusta varten, 
vaan myös erilaisiin tuleviin tutkimustarpei-

siin. Tavoitteena on selvittää eri sairauksien 
syitä sekä sairauksien hoitoon käytettyjen 
lääkkeiden ja toimenpiteiden tehoa ja täten 
edistää väestön terveyttä. 
“Lääketieteellistä tutkimusta ja diagnostiikkaa 
varten on kautta lääketieteen historian koottu 
erilaisia näytteitä. Niitä voidaan hyödyntää 
etenkin syöpä- ja diabetestutkimuksessa sekä 
sydän- ja verisuonitautien tutkimuksessa. 
Olen ilahtunut, että tämän biopankkitoimin-
nan ansiosta monet lääkärit ovat innostuneet 
tutkimaan sairauksia. Tutkimuksen kautta 
voimme kehittää hoitomenetelmiä yhä yksi-
löllisemmiksi ja tehokkaammiksi”, Järveläinen 
tiivistää.

OPETUSSAIRAALATOIMINTA INVESTOINTINA 
TULEVAISUUDEN OSAAjIIN

Professuurien myötä Satakunnan keskus-
sairaala toimii myös opetussairaalana, 
jossa hoitotyön ja lääketieteen eri vaiheiden 
opiskelijat suorittavat opintojensa käytännön 
harjoittelua. Professori Järveläinen vertaa 
sisätautien opetusta perinteiseen mestari-
kisälli tyyppiseen toimintaan, jossa opetusta 
sovelletaan suoraan käytäntöön. 

”Opiskelijat pääsevät näkemään ja koke-
maan, millaista lääkärin työ on todellisessa 
elämässä. Harjoittelu tosielämän tilanteissa 
oikeiden potilaiden kanssa tuo myös vastuu-
ta”. Opiskelijoiden suorittamat tutkimukset ja 
toimenpiteet tapahtuvat aina pätevän lääkä-
rin tai hoitajan valvonnassa, jolloin toiminta 
on turvallista ja miellyttävää myös potilaalle.
“Useimmiten potilaat pitävät opiskelijoista, 

sillä opiskelijat heittäytyvät uuteen tilan-
teeseen hyvin intensiivisesti. Opiskelijoilla 
on myös tavallista enemmän aikaa kullekin 
potilaalle, koska opetustilanteet eivät ole 
niin tiiviisti aikataulutettuja kuin valmiiden 
lääkäreiden vastaanotot. Potilaat puolestaan 
kokevat, että juuri heidän sairauteensa ja sen 
hoitoon perehdytään erittäin huolellisesti”, 
Järveläinen kertoo. 

KÄYTÄNNÖN HARjOITTELU TUO 
MIELENKIINTOA jA VARMUUTTA

Opiskelija Perttu Liuskalla on kolmas kan-
divuosi meneillään. Hän opiskelee Turun 
yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja 
suorittaa käytännön harjoittelua Satakunnan 
keskussairaalassa professori Järveläisen ki-
sällinä. Liuska kuvailee harjoittelua tärkeäksi 
osaksi lääkärikoulutusta.

“Monipuoliset toimenpiteet ja opetustilanteet 
tekevät opinnoista hyvin mielenkiintoisia. 
Aidot potilastilanteet yhdessä professorin 
ohjauksessa ovat juuri niitä hetkiä, jotka 
valmistavat ja kannustavat meitä opiskelijoita 
tulevaisuuden haasteisiin. vaikka kirjas-
ta lukisi jonkun asian, voi se silti näyttää 
käytännössä hyvinkin erilaiselta. On tärkeää, 
että kliiniseen työhön tulee hyvä kosketus-
pinta jo ennen valmistumista. Lisäksi tule-
vaisuuden työpaikan valinnan kannalta on 
mukava päästä ”testaamaan” työskentelyä 
eri sairaaloissa, jolloin omat urahaaveet 
kirkastuvat usein jo opiskeluaikana. Olen 
viihtynyt erittäin hyvin täällä Satakunnassa”, 
päättää Liuska.
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HYVIÄ HOITOTULOKSIA AIVOjEN 
MAGNEETTISTIMULAATIOHOIDOLLA

Aivojen magneettistimulaatiohoito on 
kolmessa vuodessa kasvanut merkittä-
väksi osaksi keskussairaalan kliinisen 
neurofysiologian (KNF) toimintaa. 
Transkraniaalinen magneettistimulaa-
tio on menetelmä, jota hyödynnetään 
aivojen ja liikeratojen toiminnan 
tutkimisessa sekä neurologisten ja 
psykiatristen sairauksien hoitamises-
sa. Masennuksen ja hermoperäisen 

kivun hoidossa magneettistimulaatio-
hoidolla (rTMS) on saavutettu paras 
mahdollinen näytönaste. Uusimmissa 
tutkimuksissa rTMS hoidon on todettu 
lievittävän hermoperäistä kipua mer-
kittävästi. Keskivaikean masennustilan 
hoidossa teho yltää masennuslääkkei-
den asteelle. KNF:n tiloja on laajen-
nettu yhdellä uudella hoitohuoneella 
rTMS toiminnan lisäämiseksi. 

Magneettistimulaatio on kivuton ja turvallinen 
hoitomenetelmä. Pään pinnalle asetettavalla 
kelalla tuotetaan nopeasti muuttuvia voimakkaita 
magneettipulsseja, jotka synnyttävät aivokuorella 
hermosoluja aktivoivia sähkövirtoja. Hoito toteu-
tetaan sarjahoitona yleensä päivittäin ja hoidon 
kesto on noin puoli tuntia. 

vuonna 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiriin 
hankittiin navigoiva magneettistimulaatiolait-
teisto, joka Suomen keskussairaalatasolla oli 
ensimmäinen laatuaan. Laitteisto on herättänyt 
laajaa kiinnostusta Satakunnan ja myös valta-
kunnan terveydenhuollon toimijoiden tasolla. 
Tutustumiskäynneillä ovat vierailleet sairaanhoi-
topiirin omien toimijoiden lisäksi eri yliopisto- ja 
keskussairaaloiden edustajia, sekä myös oppilai-
tosten henkilöstöä. 

Lasten- ja naistentalossa tavoitellaan vauvamyönteisyys-sertifi-
kaattia vuoden 2018 loppuun mennessä. Se merkitsee hoitokäy-
täntöjen optimoimista ja henkilöstön tietotaidon syventämistä. 
Sertifikaatin saavuttamiseksi on käynnistetty SATAvAMy-hanke, 
jonka avulla halutaan sisäistää vauvamyönteiset ja perhelähtöiset 
hoitokäytännöt osaksi imetystä edistävää hoitokulttuuria.   

Kansainvälinen vauvamyönteisyys (Baby Friendly Hospital Initia-
tive) on Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Unicefin vuonna 
1991 käynnistämä toimintaohjelma. Sen tavoitteena on imetyksen 
suojeleminen, edistäminen ja tukeminen. Ohjelman tarkoituksena 
on mahdollistaa hyvä alku imetykselle synnytyssairaalassa ja 
tukea kuuden kuukauden täysimetystä. Lisäksi halutaan edesaut-
taa imetyksen jatkumista kiinteiden ruokien ohella ainakin vuoden 
ikään saakka. 

Ohjelman ytimenä on “kymmenen askelta imetyksen edistämi-
seksi”, jotka käsittävät hyväksi todettuja hoitokäytäntöjä, kuten 
ihokontakti, vierihoito, vauvan viestien mukainen imetys ja lisä-
maidon käyttö vain silloin, kun se on tarpeellista lääketieteellisistä 
syistä. Sairaala hoitaa kaikkia vauvoja, äitejä ja perheitä vauva-
myönteisesti syöttämismenetelmästä riippumatta.

edistää vauvamyönteisyyttä
SATAVAMY-HANKE
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HAMMAS-, SUU- jA LEUKASAIRAUDET 
UUSISSA TILOISSA N2:LLA
Hammas-, suu- ja leukasairauksien 
yksikkö toimii Satakunnan keskus-
sairaalassa operatiivisen vastuualueen 
osana. vuoden 2017 alussa yksikkö 
muutti N2:een, joka ennen toimi 
sairaalan henkilöstöhallinnon käytössä. 
”Uusien tilojen myötä suupolin toimintaa 
pystytään kehittämään ja tarjoamaan 
satakuntalaisille yhdenvertaista ja 
korkeatasoista erikoisalan hoitoa muuhun 
Suomeen verrattuna”, kertoo suupolin 
ylihammaslääkäri Matti Niemi.

Uudet tilat edustavat valtakunnan 
huipputasoa. Suupolin käytössä on neljä 
hoitohuonetta aiemman kolmen sijaan. 
Jokaiseen huoneeseen on lisäksi asennet-
tu modernit kuvantamislaitteet. Uutena 
laitteena on suukamerat, joita voidaan 
laajasti hyödyntää hammasdiagnos-
tiikassa. Niillä seurataan esimerkiksi 
limakalvomuutoksia vuosikontrolleissa. 
Sairaalaan on lisäksi hankittu KKTT-laite, 
jolla pystytään kuvantamaan hampais-
toa ja leukoja kolmiulotteisesti ja erittäin 
tarkasti. Kuvan ottamisen yleisiä syitä 
ovat esimerkiksi alaleuan tuntohermon 
kulku poistettavaan viisaudenhampaa-
seen nähden, leukamurtumat, leukojen 
alueen kasvaimet, laajojen implanttihoi-
tojen suunnittelu leukoihin sekä hampaan 
murtuman diagnosointi. Uudet puitteet 
lisäävät olennaisesti potilaiden viihtyvyyt-

tä sekä henkilökunnan työturvallisuutta 
ja käytännöllisyyttä. 
”Kunnolliset odotustilat ovat viihtyisäm-
mät. Samoin esilääkittyjen potilaiden 
seuranta voidaan toteuttaa asianmukai-
sesti. yhden työhuoneen lisäys mah-
dollistaa erikoistumiskoulutuksen. Siellä 
henkilökunta suunnittelee esimerkiksi 
röntgenohjelmien avulla tulevia hoitoja, 
leuansiirtoleikkauksia sekä tekee esitel-
miä. Mahdollista on myös katsella video-
välitteisesti eri asiantuntijasemi-naareja”, 
kertoo suu- ja leukakirurgi Matti Niemi.

MIHIN MENNÄ KUN HAMMASTA KOLOTTAA?
Hammassärky tai hammastapaturma tulee 
usein odottamatta. Kun särky alkaa illalla 
tai viikonloppuna, jolloin omalle hammas-
lääkärille ei pääse, päivystysvastaanotolta 
saa tarvittavan ensiavun. Perustervey-
denhuollon iltapäivystys eli virka-ajan 
ulkopuolinen päivystys palvelee päivystys-
yksikössä päivittäin kello 21 saakka. 
Päivystykseen hakeudutaan aina 
ottamalla yhteyttä puhelimitse numeroon 
02 621 3625. Suun terveydenhuollon 
ammattilainen esihaastattelee, tekee 
hoidon tarpeen arvion ja ohjaa asiakkaat 
jatkotoimenpiteisiin soittojärjestyksessä. 
Suun terveydenhuollon päivystys 
on Satakunnan keskussairaalan 
yhteispäivystyksessä: K-rakennus, 
Sairaalantie 3, 28500 Pori.

TUTKIMUSPROjEKTI TUNNE-
ILMAISUN PARANTAMISEKSI 
ALEKSITYYMISILLÄ NUORILLA

Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsy-
kiatrian yksikössä tutkitaan keinoja nuorten 
tunneilmaisun parantamiseksi. Nuorilla, 
joilla todetaan aleksitymia, on yleensä 
vaikeuksia joko tunteiden tunnistamisessa tai 
niiden ilmaisussa. Lisäksi nuoren ajattelu voi 
pysyä kovin ulkokohtaisena, jolloin henkilölle 
on helpompaa miettiä muita asioita ja ta-
pahtumia kuin omassa mielessä myllertäviä 
tunteita ja ajatuksia.

Aleksitymia tarkoittaa kirjaimellisesti ”ei 
sanoja tunteille”. Se ei ole sairaus vaan 
eräänlainen luonteenpiirre. Aleksitymian 
oireet ilmenevät nuorilla usein eri tavoin. 
Usein myös nuoruusiällä se on yhdistetty 
esimerkiksi masennus- ja syömishäiriöoirei-
siin sekä ahdistuneisuuteen.

Aleksitymian hoitotutkimuksia on vielä 
vähän, eikä tietoa aleksitymian hoitamisesta 
nuorilla ole juuri lainkaan. Satakunnan sai-
raanhoitopiirissä paneudutaan nyt aleksity-
mian tutkimiseen. Nuorisopsykiatrian toimin-
nallisessa avohoidossa, Toivossa, kokoontuu 
säännöllisin väliajoin ryhmä nuoria keskus-
telemaan sekä harjoittelemaan tunnetaitoja. 
Tutkimus aloitettiin maaliskuussa 2017 ja se 
päättyy kahden vuoden jälkeen. 

Dosentti ja nuorisopsykiatrian ylilääkäri 
Max Karukiven mukaan tutkimuksen tarkoi-
tuksena on saada lisää tietoa hoitotuloksista 
ja auttaa nuoria. 
”Sanallinen tunneilmaisu kehittyy tavalli-
sesti voimakkaasti juuri nuoruusiässä. On 
mahdollista, että aleksityymisiä piirteitä on 
helpompi lieventää nuorilla”, Karukivi kertoo.

ALEKSITYMIA ON KOHTALAISEN YLEISTÄ. 
SUOMALAISISTA AIKUISISTA jA NUORISTA 

jOPA 10% ON ALEKSTIYYMISIÄ, 
KERTOO DOSENTTI MAX KARUKIVI. 
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Lastenyksikkö Kielo on erikoistunut oppimis- ja kehitysvaikeuk-
sia omaavien lasten ja nuorten kuntoutukseen. Lapset tulevat 
Kieloon erimittaisille kuntoutusjaksoille, joiden pituus vaihtelee 
neljästä viikosta kuukausiin. Jakson alkaessa kuntoutukselle 
asetetaan tavoitteet lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

Jokaiselle laaditaan viikko-ohjelma, joka rakentuu tavoitteiden 
ja yksikön luonteen mukaan. Lapsi saa itse esittää toiveitaan 
viikko-ohjelman sisältöön. Iältään Kielon kuntoutettavat ovat alle 
16-vuotiaita. Lapsilla voi olla neuropsykiatrisia häiriöitä, kuten 
autistisia piirteitä tai ADHD-oireita. Osalla kuntoutujista on vai-
keuksia oppimisessa, kehityksessä tai käyttäytymisessä. Joillain 
lapsilla voi olla myös lastensuojelun asiakkuus.

VAATIVAN KUNTOUTUKSEN OSAAMISKESKUS
Antinkartanon kuntoutuskeskus on alueellinen osaamiskeskus. 
Neljän palveluyksikön lisäksi alueelta löytyy toimintakeskus 
työ- ja päivätoimintaa sekä erilaisia harrasteita varten sekä 
fysiotearapiayksikkö ja ompelimo. Erityisosaamiskeskuksessa 
toimii polikliininen vastaanottotoiminta ja eri asiantuntijoiden 
vastaanotto- ja tutkimustoiminta. Antinkartanossa on tällä 
hetkellä kaksikymmentä kehitysvammaista pitkäaikaisasukasta, 

jotka muuttavat vuoteen 2020 mennessä avohuollon asuntoihin. 
Tällöin kuntoutuskeskus keskittyy toiminnassaan entistä vahvem-
min vaativaan lyhyt- ja pitkäaikaiskuntoutukseen. Koko vaativan 
kuntoutuksen keskus on tarkoitus siirtää Satasairaalan yhteyteen 
muutaman vuoden sisällä. 

Olennaisena osana sosiaalipalveluiden toimintaa ovat erilaiset 
asumispalvelut. yhdeksässä eri kunnassa Satakunnan alueella 
sijaitsee yhteensä 17 asumisyksikköä, jotka tarjoavat erilaisia 
asumistukimuotoja. Asumispalvelut kartoitetaan aina asukkaan 
tarpeiden mukaan. Toisille sopii paremmin ympärivuorokau-
tinen ryhmäkotimuotoinen asumisjärjestely, kun taas toiset 
pärjäävät itsenäisemmin yksilöllisesti suunnitellun tuen avulla.  

TUTKITUSTI LAADUKASTA
Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden toimialueelle 
on alansa ensimmäisenä Suomessa myönnetty laatusertifikaatti. 
Laatujärjestelmän rakentaminen alkoi jo 90-luvun lopulla silloi-
sen Satakunnan erityishuoltopiirin aikana. Koko toimialueelle 
sertifikaatti myönnettiin 2010-luvulla. Sosiaalipalveluiden tavoit-
teena on tuottaa asiakkaiden ja heidän perheidensä tarpeet 
huomioivia laadukkaita palveluja.

KIELON TYÖNTEKIjÄT ILKKA SALONEN, jARNO PARTANEN 
jA KAROLIINA SAARINEN ASIAKKAIDEN KANSSA 

TOIMINNALLISESSA TUOKIOSSA.

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUISSA HOIDETAAN jA KUNTOUTETAAN ERITYISTÄ TUKEA 
TARVITSEVIA. ASIAKKAINA ON NIIN KEHITYSVAMMAISIA LAPSIA jA AIKUISIA KUIN AIKUISIÄLLÄ VAMMAUTUNEITA 
SEKÄ ERITYISTÄ TUKEA OPPIMISESSA, YMMÄRTÄMISESSÄ jA KOMMUNIKOINNISSA TARVITSEVIA. ANTINKARTANON 

KUNTOUTUSKESKUS ULVILASSA ON SOSIAALIPALVELUIDEN PÄÄTOIMIPISTE, jONKA TOIMINTA ON jATKOSSA TARKOITUS 
SIIRTÄÄ SATASAIRAALAAN YHTEYTEEN. TUTUSTUIMME LASTENYKSIKKÖ KIELON PÄIVÄÄN.

KURKISTUS KEHITYSVAMMA-
PALVELUIDEN MAAILMAAN
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Päiväohjelma on osa strukturoitua arkea, jolla helpotetaan arjen ennustettavuutta ja tue-
taan omatoimisuutta. Suunniteltu ohjelma luo turvallista rutiinia uudessa ympäristössä.

ANTINKARTANON 
UIMA-ALLAS ON 
MONEN LAPSEN 
MIELIPAIKKA.

KIELOSSA LAPSET OSALLISTUVAT 
MONIPUOLISESTI PÄIVITTÄISIIN 
ARjEN ASKAREISIIN.

 Lapset heräilevät normaalin
 kodin tapaan eri aikoihin riippuen 
siitä onko heillä koulua vai muuta ohjat-
tua toimintaa. Aamiaisen ja aamutoimien 
jälkeen käydään yhdessä läpi päivän 
ohjelma. 

 Aamupäivisin ohjelmassa voi 
 olla ulkoilua, yksilötuokioita 
toimintakeskuksessa, kotitöitä, koulua 
tai vaikkapa erilaisia terapiatuokioita ja 
yksilötehtäviä oman toiminnan ohjauksen, 
oppimisen ja omatoimisuuden tukemi-
seen. Lapset harjoittelevat kuntoutukselle 
asetettuja tavoitteita yksilötehtävien 
avulla. Ne voivat olla esimerkiksi asioiden 
luokittelua ja yhdistämistä tai haasta-
vampia kynätehtäviä hahmottamisen ja 
koulutyön tukemiseksi. 

Asiantuntijuus Antinkartanossa on mo-
niammatillista. Lasten kuntoutuksessa on 
mukana lääkäreitä, sairaanhoitajia, oh-
jaajia, hoitajia sekä erityisasiantuntijoita, 
kuten psykologeja ja puheterapeutteja. 

 Lounasaika. Osa lapsista syö 
 koulussa, osa Kielossa ja osa 
Antinkartanon ruokalassa. Ruoan jälkeen 
on rentoutus, jota vietetään yksilöllisesti 
lapsen tarpeiden mukaan. Osa lapsista 
kaipaa aikuisen tukea ja läheisyyttä, 
joten rentoutus voi tarkoittaa erilaisia 
aistitehtäviä tai hierontaa. Osalle lapsista 
on tärkeää olla rauhoittumassa omassa 
huoneessaan. 

 Iltapäivätoiminta jatkuu saman 
 tyyppisenä kuin aamupäivätoimin-
ta. Kuntoutusohjelma sisältää piirtämistä, 
maalaamista, puutöitä ja erilaisia terapi-
amenetelmiä, esimerkiksi fysioakustisen 
tuolin käyttöä. Tuoli lähettää ääniaaltoja 
koko vartaloon. Sen avulla voidaan 
hoitaa muun muassa mielenterveyttä ja 
syömishäiriöitä sekä antaa musiikkitera-
piaa ja rentouttaa lihaksia. 

Lasten päivissä on aina myös vapaata 
oleskelua yksin ja muiden lasten kanssa. 

Näin päivät eivät käy liian raskaiksi. 
Lapset myös osallistuvat erilaisiin arjen 
toimintoihin, kuten välipalan valmistami-
seen tai tiskikoneen täyttämiseen. 

 välipalan jälkeen vuorossa on 
 vapaamuotoista yhteistä toimin-
taa, kuten vaikkapa makkaranpaistoa 
kodalla. Luonto rauhoittaa ja kiinnostaa 
lapsia ja jotkut nauttivat suuresti esimer-
kiksi metsälenkeistä. Antinkartanossa on 
oma uima-allasosasto. Uiminen onkin 
yksi mieluisimmista ajanvietteistä. Se on 
myös hyvä fysioterapian muoto. Muita 
vaihtoehtoja ovat askartelu, aistitilassa 
oleskelu, sisäliikunta liikuntasalissa tai 
esimerkiksi levyraati.

Kielosta käydään myös yhdessä lasten 
kanssa kaupassa, kirjastossa, leikkipuis-
tossa tai ravintoloissa, kuten Hesburgeris-
sa. Tällaisten toimintojen avulla opitaan 
muun muassa rahan käyttöä ja sosiaa-
lisia taitoja. Lasten toiveita kuunnellaan 
ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 
viikoittain lasten ja nuorten kanssa 
pidetään yhteisöpalaveri, jossa jokai-
nen saa esittää toiveitaan ja jokainen 
tulee kuulluksi. Hoitohenkilökunnalle on 
tärkeää, että lapsella on turvallinen ja 
viihtyisä olo.

 Ruokailun ja päivätoimien 
 jälkeen on aika rauhoittua iltaa 
kohden. Lapsi voi oman toiveen mukaan 
viettää aikaa itsekseen tai yhteisissä tilois-
sa muiden seurassa. Kielossa jokaisella 
lapsella on oma huone. Siellä lapsi voi 
halutessaan rauhoittua ja levätä.

Ammattilaiset tekevät paljon yhteistyötä 
vanhempien kanssa. vierailuajat ja lasten 
kotilomat sovitaan yhdessä. Erityisesti 
kuntoutusjakson alussa on yleensä hyvä 
antaa lapsen rauhassa tottua uuteen 
ympäristöön. Kuntoutustoiminta on aina 
tavoitteellista. Tavoitteet ja niitä tukeva 
suunnitelma laaditaan erityisosaamiskes-
kuksen asiantuntijoiden kanssa. Lähtökoh-
tana on tukea lasten valmiuksia selviytyä 
omassa koulussa ja arkielämässä.
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ARTIKKELI jATKUU SEURAAVALLA SIVULLA



MIKÄ SATADIAG?

SATADIAG ON SATAKUNNAN 
SAIRAANHOITOPIIRIN LIIKELAITOS, jOKA 
TUOTTAA DIAGNOSTISIA jA LÄÄKEHUOLLON 
PALVELUjA. TOIMIALAAN KUULUVAT 
LISÄKSI TARTUNTATAUTIEN EHKÄISYYN jA 
HYGIENIAAN LIITTYVÄT PALVELUT. 

LAITOS PALVELEE SATAKUNNAN 
SAIRAANHOITOPIIRIN OMIA SEKÄ 
PIIRIN ULKOPUOLISIA TERVEYDEN- jA 
SOSIAALIHUOLLON YKSIKÖITÄ. 

SATADIAGISSA TOIMII PATOLOGIAN YKSIKÖN 
LISÄKSI INfEKTIOYKSIKKÖ, KLIININEN 
fYSIOLOGIA jA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE, 
KLIININEN NEUROfYSIOLOGIA, 
KUVANTAMINEN, LABORATORIO, 
LÄÄKEHUOLTO SEKÄ VÄLINEHUOLTO.
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PATOLOGIAN YKSIKKÖ NUMEROINA:

jERE MÄKELÄ ON OLLUT KIELON ASIAKKAANA NOIN PUOLITOISTA VUOTTA. 8-VUOTIAALLA 
jERELLÄ ON MÄÄRITTELEMÄTÖN AIVOSAIRAUS, jONKA AIHEUTTAjAA EI TIEDETÄ. 

PERHEEN ELÄMÄ MUUTTUI jOULUNA 2014
Sairauden oireita alkoi ilmaantua Jeren 
ollessa 2-vuotias, mutta pojan terveys 
romahti 5-vuotiaana ison kohtauksen 
seurauksena. Tuolloin Jere joutui hengi-
tyskoneeseen ja aivopaine tuhosi osan 
aivoista. Puhe-, näkö-, ymmärrys- ja 
liikkumiskyky katosi. 
”Jouluna 2014 menetimme periaatteessa 
terveen lapsemme, jonka kehitys oli ollut 
täysin normaalia”, kertoo Sanna Jär-
venpää, Jeren äiti. Kolmen kuukauden 
sairaalajakson jälkeen Jere kotiutui vuo-
depotilaana. vähitellen hän on oppinut 
uudelleen kävelemään ja syömään. Myös 
Jeren näkökyky on palautunut ja ymmär-
rys kehittynyt, mutta yhteistä kommuni-
koinnin keinoa ei vielä ole. 

Jere on henkisesti hyvin pienen lapsen 
tasolla, mutta fyysisesti lähes ikäisensä 
tasolla. Haasteena on kommunikoinnin 
puuttuminen, joka aiheuttaa aggressii-
visuutta ja kiukkua. Ajoittain Jere kärsii 
unettomuudesta ja ruokahaluttomuudesta. 
ymmärtämättömyyden seurauksena hän 
saattaa karkailla. 
”Jereä on vahdittava vuorokauden 
ympäri, mikä sitoo perheen pitkälti kotiin. 
Perheeseemme kuuluu Jeren ja meidän 
vanhempien lisäksi 16-vuotias Ronja ja 
kohta kolme kuukautta täyttävä Joona-
vauva. viimeiset kaksi vuotta on ollut 
raskasta aikaa sekä Jerelle että 
meille muille. On vaikeaa hyväk-
syä pojan vakava sairastuminen. 
Se vaikuttaa koko perheen 
hyvinvointiin”, Sanna kertoo. 

APUA jEREN VAATIVAAN HOITOON KIELOSTA 
Päiväkoti ei kasvavien haasteiden vuoksi 
enää voinut hoitaa Jereä. Myöskään 
intervalliyksikön hoito ei ollut Jeren 
tapauksessa riittävää. Kielossa Jere viettää 
noin puolet kuukaudesta. Perhe on kokenut 
ratkaisun hyväksi kaikkien kannalta.
”Kielossa on ihanat hoitajat ja olemme 
olleet toimintaan tyytyväisiä. Jeren 
voinnissa on koko ajan tapahtunut 
kehitystä ja sitä tuetaan Kielossa monin eri 
tavoin. Olemme käyttäneet Kielossa Jeren 
kanssa toimineita keinoja myös kotona”, 
Sanna toteaa. vanhempien jaksamista on 
tuettu monen ammattikunnan taholta. 
”yhteistyö on aina sujunut hyvin ja olemme 
saaneet tukea omaan arkeemme. voimme 
tarvittaessa soittaa Kieloon ja kysyä neu-
voa. Pidämme myös palavereja säännölli-
sesti henkilökunnan kanssa.”

TULEVAISUUS TULEE PÄIVÄ KERRALLAAN
Perheen suurin huoli on Jeren määrittele-
mätön sairaus ja sen eteneminen. viime 
aikoina Jere on saanut kohtauksia, joissa 
toinen puoli kehosta menee joksikin aikaa 
toimintakyvyttömäksi. 
”Emme enää oleta, että Jere parantuisi 
täysin. Toivomme, että kehitys parempaan 
jatkuisi ja että poika oppisi kommunikoi-
maan. Eniten kuitenkin toivon sitä, että 
Jeren olisi hyvä olla ja hän olisi onnellinen 
ilman kipuja ja tuskaa. Toivon, että tulevai-

suudessakin saamme sosiaalipalveluista 
tukea pojan kehitykseen ja perheen 

jaksamiseen. On tärkeää, 
että Jeren kuntoutumiseksi 

tehdään kaikki voitava”, 
Sanna kiteyttää.

jA TUKEA KOKO PERHEELLE



SATASAIRAALAN DIAGNOSTIIKKAA TOTEUTETAAN SATADIAGIN PATOLOGIAN YKSIKÖSSÄ. VUOSITTAIN MIKROSKOOPIN ALLE PÄÄTYY 
TUHANSITTAIN SATAKUNTALAISTEN KUDOS- jA SOLUNÄYTTEITÄ. PATOLOGIN TYÖ ON VASTUULLISTA, SILLÄ TAUDINMÄÄRITYS ANTAA 
POHjAN POTILAAN HOITOSUUNNITELMALLE. KEHITTYVÄN TEKNOLOGIAN AVULLA MAHDOLLISTETAAN TULEVAISUUDESSA YHÄ 
TARKEMPI DIAGNOSTIIKKA SEKÄ YKSILÖLLISEMPI HOITO.

POTILASDIAGNOSTIIKASSA KASVAA
Patologian merkitys

PATOLOGIN TYÖ ON HAASTAVAA TUTKIjAN TYÖTÄ. 
AMMATISSA ON MAHDOLLISTA ERIKOISTUA jA 

OPPIA jATKUVASTI LISÄÄ.

ARTIKKELI jATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

MIKÄ SATADIAG?

Patologian ylilääkäri Erkki Syväniemi aloitti 
työskentelyn Satadiagin patologian yksikön 
vastuualuejohtajana viime vuoden lokakuus-
sa. Hän on ollut alalla yli 16 vuotta ja ennen 
Satakuntaan siirtymistään kartuttanut koke-
musvuosia muun muassa Oulun yliopisto-
sairaalassa sekä Kainuun keskussairaalassa. 
”Patologin työ on erittäin mielenkiintoista ja 
monipuolista, mutta myös haastavaa. Usein 
työ yhdistetään vanhastaan ruumiinavauk-

siin ja vainajatyöhön, mutta nykyään se on 
valtaosin elävien potilaiden kanssa tehtävää 
tutkimustyötä, jossa potilaan kudos- tai 
solunäytettä analysoimalla pyritään taudin 
tarkkaan patologis-anatomiseen diagnoosin 
määritykseen”, kertoo Syväniemi. 
Toimenkuvaan kuuluu edelleen myös ruu-
miinavaustoiminta ja lääketieteelliset kuo-
linsyyselvitykset, mutta sen osuus työajasta 
on pienentynyt vuosikymmenten saatossa 

merkittävästi. 80–90 -luvuilta lähtien lää-
ketieteellisten avausten määrä on laskenut 
Suomessa tasaisesti. Satakunnassa avauksia 
tehdään vuodessa keskimäärin noin 170. 
Muun diagnostiikan kehittyminen on vähen-
tänyt tarvetta avauksiin, koska kuolinsyy on 
entistä useammin pääteltävissä jo elinai-
kaisten kliinisten sairaustietojen ja tiedossa 
olevien löydösten perusteella. 
”Patologian erikoisalaan kuuluvat lääketie-
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teelliset kuolinsyyselvitykset tehdään aino-
astaan niille vainajille, joiden kuolinsyy jää 
elinaikaisten sairaustietojen valossa epä-
selväksi. Avaustyö perustuu lakiin. Ketään 
suomalaista ei haudata tai tuhkata ilman, 
että kuolintodistuksessa mainitaan kuolinsyy”, 
Syväniemi tarkentaa.
Ruumiinavauksesta saadulla informaatiopa-
lautteella on tärkeä rooli klinikoille hoidon 
laadunvarmistuksessa. Lääketieteen historia 
tuntee useita tapauksia, joissa sairauksien 
hoitoon on löydetty keino vainajien tutkimus-
tuloksista saaduista tiedoista. Nykytekniikka 
tosin mahdollistaa yhä paremman tiedonke-
ruun sairauksista ja niiden kehittymisestä jo 
ihmisen elinaikana.

VASTUULLISTA TYÖTÄ 
MONIAMMATILLISESSA RYHMÄSSÄ
Patologit ovat erikoislääkäreitä, jotka tekevät 
tiivistä moniammatillista yhteistyötä useiden 
eri lääketieteen erikoisalojen kanssa. Potilaan 
hoitoketjussa patologin rooli on selkeästi 
taudinmääritys ja toisinaan myös annettujen 
hoitojen toimivuuden seuranta. 
”Hoitovaihtoehtojen määrä on kasvanut. vas-
taavasti myös näytteistä pyritään saamaan 
irti mahdollisimman paljon hoitoja ohjaa-
vaa informaatiota. Kudos- ja solunäytteistä 
määritetään nykyään perustautidiagnoosin 
lisäksi usein lukuisa joukko muita erilaisia 
taudin hoitoihin vaikuttavia määrityksiä. 
Tarvittaessa voidaan jopa seurata, kuinka 
kudos on reagoinut annettuihin hoitoihin. 
Käymme jatkuvaa vuorovaikutusta hoitavien 

lääkäreiden kanssa. Patologin antama lau-
sunto esimerkiksi kasvaimen ominaisuuksista 
ohjaa keskeisesti syöpäpotilaalle annettavan 
hoidon valintaa. Jos yksikkömme menisi 
kiinni muutamiksi päiviksi, koko sairaalan 
toiminta häiriintyisi. Meillä on suuri vastuu 
potilaista, vaikka harvoin tapaammekin heitä 
kasvokkain”, ylilääkäri valottaa.

DIGITALISAATIO KEHITTÄÄ DIAGNOSTIIKKAA
Perinteisesti patologian ala on ollut hyvin 
konservatiivinen ja käsityövaltainen erikois-
ala, jossa ei juurikaan ole pystytty hyödyntä-
mään suuressa mittakaavassa automatiikkaa. 
Näytelasien valmistaminen on tuotantomie-
lessä edelleen ”kappaletavaratuotantoa”. 
Suurten volyymien prosessiautomatiikkaa ja 
analysaattoreita ei meidän alallamme voida 
hyödyntää. 
”Patologin tärkein työväline on edelleen pe-
rinteinen valomikroskooppi ja tarkat silmät.”

Ala on kuitenkin kovaa vauhtia modernisoi-
tumaan päin. Teknologian valjastamisella 
patologian käyttöön saavutetaan monen-
laisia hyötyjä diagnostiikan tarkentumisesta 
aina työergonomian parantamiseen. 
”Se ei suinkaan tarkoita, että robotit tekisivät 
tulevaisuudessa meidän työmme, vaan että 
voimme hyödyntää teknologiaa paremmin 
tutkimustyössä ja diagnostiikan tekemisessä. 
Digitalisaatio patologiassa tuo uuden työs-
kentelymallin perinteisen valomikroskooppi-
työn rinnalle. Todennäköisesti jo muutaman 
vuoden sisällä voimme täällä Satadiagissa 

skannata näytelasit digitaaliseen muotoon ja 
tarkastella niitä virtuaalimikroskoopilla isolta 
näyttöpäätteeltä. Tässä yhteydessä etenkin 
kuva-analytiikkaa hyödyntävät ohjelmistot ja 
mittatyökalut tulevat olemaan oiva apuväline 
osana näytetutkimusta. Se tarkoittaa poti-
laille entistäkin tarkempaa diagnostiikkaa ja 
yksilöidympää hoitoa.”

Syväniemi listaa mielissään digipatologian 
hyviä puolia. 
”Se antaisi mahdollisuuden uuteen toimin-
tamalliin niin laboratorion sisäisissä kuin 
ulkoisissakin palveluprosesseissa. Sillä olisi 
heti välittömiä vaikutuksia arkistointi- ja 
konsultaatiotoimintaan, sekä potilaiden 
hoitolinjoja käsitteleviin moniammatillisiin 
kliinis-patologisiin hoitokokouksiin. Sen avulla 
mahdollistuu muun muassa tiedon jakamisen 
tehostaminen. Tarvittaessa esimerkiksi ulko-
puolisen konsultaation pyytäminen nopeutuu, 
kun kuvan voi lähettää kollegalle sähköisesti.” 

”Nopeutunut konsultaatiotoiminta näkyy 
viime kädessä nopeampina näytevastauksina 
potilaalle ja häntä hoitavalle kliinikolle. Säh-
köinen kuva-arkisto on myös potilasturvalli-
suuden kannalta toimivampi ja turvallisempi 
ratkaisu. Näytelasit eivät enää vahingossa 
hajoa tai häviä kuljetettaessa pisteeltä 
toiselle. Lisäksi päätetyyppinen työskentely 
parantaa patologien työergonomiaa, jonka 
osuutta työn sujuvuudessa ei sovi väheksyä. 
Odotan innolla teknologian jalkautumista 
alallemme”, päättää ylilääkäri Syväniemi.

PERINTEINEN MIKROSKOPOINTITYÖ TULEE TULEVAISUUDESSA 
TODENNÄKÖISESTI VÄHENEMÄÄN UUSIEN DIGITAALISTEN KUVA-
ANALYYSIPOHjAISTEN TYÖSKENTELYMENETELMIEN VALLATESSA 

ALAA KUDOS- jA SOLUNÄYTTEIDEN TULKINNASSA.
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Melanooma, toiselta nimeltään tumma-
solusyöpä, saa alkunsa melanosyyteistä, 
jotka ovat ihon väriainetta eli melaniinia 
tuottavia soluja. Ihosyöpä muodostuu me-
lanosyyttien mutaatiosta, kun ihokudoksen 
terveet ja hyvänlaatuiset solut alkavat muut-
tua pahanlaatuisiksi. vain noin joka kolmas 
melanooma saa alkunsa olemassa olevasta 
luomesta. Sen sijaan melanooma syntyy 
usein uutena luomena tai ihomuutoksena 
aiemmin terveelle iholle. Melanooma esiintyy 
yleisimmin iholla, mutta se voi kehittyä myös 
limakalvoille, silmiin, korviin, kynnen alle tai 
kynsivalliin, jolloin sitä on vaikea tunnistaa. 
Miehillä melanooma on yleisin vartalon 
alueella, naisilla käsivarsissa tai säärissä ja 
vartalossa.

TUNNISTA EPÄILYTTÄVÄT IHOMUUTOKSET

Ihosyöpiin liittyy vain harvoin perinnöllinen 
alttius. Riskitekijöitä ovat runsasluomisuus, 
epätyypilliset luomet, pisamat, hiusten vaalea 
tai punertava väri, herkästi palava ihotyyppi 
sekä lähisukulaisella todettu melanooma. 
Melanooma on muita ihosyöpiä vakavampi, 
sillä ihosyöpä ei nimensä mukaisesti pysy 
ainoastaan ihossa vaan hoitamattomana 
lähettää etäpesäkkeitä muualle kehoon. Hy-
vän ennusteen vuoksi on tärkeää tunnistaa ja 
hoitaa melanooma ajoissa. 
Epäilyttävä luomi kannattaa aina näyttää 
lääkärille. Melanooman ensioireita voivat 
olla esimerkiksi luomen ulkonäön muuttumi-
nen, kutiaminen, hilseily tai verestäminen. 
Luomi saattaa kasvaa, muuttua epätarkka-
rajaiseksi tai tummemmaksi, punertavan tai 
sinertävän sävyiseksi tai jopa mustaksi. Kas-
vun edetessä luomen pinta voi erittää visvaa, 
vuotaa verta tai haavautua. Myös aristava, 
kovalta tai turvonneelta tuntuva luomi on 
syytä tarkistuttaa. Epäilyttävästä luomesta 

VAIKKA VALTAOSA IHOSYÖVISTÄ ON VÄLTETTÄVISSÄ SUOjAAVALLA VAATETUKSELLA jA AURINKOVOITEILLA, MELANOOMA ON 
LÄNSIMAIDEN VOIMAKKAIMMIN LISÄÄNTYVIÄ SYÖPIÄ. VUOSITTAIN jOPA 1400 SUOMALAISTA SAIRASTUU MELANOOMAAN. 

USEIMMITEN SE HAVAITAAN jO VARHAISESSA VAIHEESSA, jOLLOIN PARANEMISENNUSTE ON HYVÄ. 

TUNNISTA jA HOIDA MELANOOMA AjOISSA 

V - VÄRI EPÄTASAINEN
A - ALUEEN HALKAISIjA YLI 6 MM
R - REUNA EPÄSÄÄNNÖLLINEN
O - OSAT EPÄSYMMETRISET

TARKKAILE jA MUISTA VARO!

Ihosyövän tunnusmerkkejä ovat 
muutokset ihossa. värimuutokset, 
haavaumat ja pinnalliset rupeutumat 
on syytä tarkistuttaa. Melanooman 
tunnistamiseen vARO on helppo 
muistisääntö, jolla voi arvioida 
luomen piirteitä:

Jokin näistä, tai luomen punoitus, 
kutiaminen tai ”tuntuminen”, 
rupeutuminen tai verenvuoto ovat 
syitä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

otetaan koepala tai se poistetaan kokonaan 
tarkempia tutkimuksia varten. 

Melanooman tavallisin hoitomuoto on leik-
kaus. Mitä laajemmalle se on ehtinyt levitä, 
sitä enemmän tarvitaan myös muita hoitoja, 
esimerkiksi sädehoitoa tai solunsalpaajia 
leikkauksen lisäksi. Pinnallisesta melanoo-
masta paranevat lähes kaikki. Pelkästään 
imusolmukkeisiin levinneistä melanoomista 
paranee noin puolet. Jos etäpesäkkeitä on 
muualla kehossa, on viiden vuoden kuluttua 
alle 20 prosenttia sairastuneista tilastojen 
mukaan elossa.

SUOSI LYHYITÄ AURINKOKYLPYjÄ, 
SUOjAA IHO LIIALTA SÄTEILYLTÄ

Auringon ultraviolettisäteily on melanooman 
tärkein yksittäinen aiheuttaja. Ihosyöpää 
voi tehokkaasti ehkäistä suojautumalla 
auringolta, sillä ihon palaminen suurentaa 
sairastumisriskiä. Palamisen ohella olennaista 
on saadun säteilyn kumulatiivinen annos, eli 
se, kuinka paljon ihminen on saanut ultravio-
lettisäteilyä koko elämänsä aikana. Tämän 
takia sairastumisriski on suurin iäkkäillä ja 
ulkotöitä tekevillä. 

Järkeviin aurinkotottumuksiin kuuluu kohtuul-
linen päiväannos auringossa oloa sekä ihon 
huolellinen suojaaminen vaatteilla ja aurin-
kovoiteilla. Auringossa oleskeluaika kannat-
taa ajoittaa aamuun tai myöhäisiltapäivään, 
sillä ultraviolettisäteily on voimakkaimmillaan 
keskipäivällä. Suojavoiteissa tulee myös huo-
mioida oikea suojakerroin (25-50) ja riittävä 
voiteen käyttäminen. voidetta tulisikin lisätä 
useita kertoja auringossa oleskelun aikana, 
esimerkiksi uinnin jälkeen. Pienten lasten iho 
kannattaa suojata aurinkoa läpäisemättö-
mällä vaatetuksella.

MELANOOMA SYNTYY IHON 
ULOIMMISSA KERROKSISSA
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SAIRAALAN SEINIEN SISÄÄN KÄTKEYTYY VALTAVASTI ERILAISTA TEKNIIKKAA. TILOjEN TOIMIVUUS jA TURVALLISUUS 
EDELLYTTÄÄ MONEN ASIAN HUOMIOIMISTA. HAASTATTELIMME SAIRAANHOITOPIIRIN HUOLLON jOHTAjA TAPIO KALLIOTA, 
jOKA KERTOI TULEVAISUUDEN SAIRAALAN SUUNNITTELUN TEKNISISTÄ LÄHTÖKOHDISTA. 

TYÖRYHMÄ ON KOKOONTUNUT TARKISTAMAAN UUDEN H-RAKENNUKSEN SAIRAALA-APTEEKIN SUUNNITELMIA. 
VASEMMALTA: ERIKOISSUUNNITTELIjA KRISTIINA TYNjÄLÄ, RAKENNUTTAjAINSINÖÖRI jARI SYYSTÖ, 
PROVIISORIT EEVA SUVIKAS-PELTONEN jA ERcAN cELIKKAYALAR SEKÄ APTEEKKARI jONI PALMGRéN.

TEKNOLOGIA TURVALLISEN 
SAIRAALAN TAKANA

”Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus kurkistaa sellaisiin sairaalan 
tiloihin, joihin ei asiakkaana normaalisti pääse. Moni ei tule aja-
telleeksi, että sairaalan seinien sisällä kulkee monenlaista putkea 
ja johtoa”, Tapio Kallio toteaa. Hän on todellinen asiantuntija 
paikallaan. Huollon johtajana Kalliolle on kertynyt yli kolmenkym-
menen vuoden kokemus sairaalan rakentamisesta. 
”Olen aina kokenut tekeväni tärkeää työtä. Olen saanut olla 
mukana kehittämässä sairaalan toimintaa entistä paremmaksi ja 
edistämässä sitä kautta ihmisten hyvinvointia”.

RISKIENHALLINNAN jA OPTIMAALISEN TOIMIVUUDEN KESKIÖSSÄ

Uuden sairaalan suunnittelun lähtökohtana on merkittävissä mää-
rin riskienhallinta. 
”Kartoitamme ja arvioimme riskejä, jotta voimme varautua niihin 

etukäteen. Erilaisissa poikkeustilanteissa toiminnan on jatkuttava 
häiriöttä. Sen vuoksi varasuunnitelmat sähkökatkon, kaukolämmön tai 
vedenjakeluhäiriöiden osalta on huolellisesti laadittu”, Kallio tarkentaa.

Leikkaussali on yksi sairaalan vaativimmista kohteista. Salin olosuh-
teiden ylläpito vakaana leikkausten ajan edellyttää ilmanvaihdon 
automaattista säätelyä muun muassa painesuhteiden, kosteuden 
ja lämpötilan suhteen. Laadukas ja puhdas ilma on tärkeää. Hyvä 
ilmanvaihto ja ilmanpaineolosuhteiden säätömahdollisuus on perus-
edellytys potilaan tai henkilökunnan suojaamiseksi. Salissa on lisäksi 
myös useita kaasujärjestelmiä, kuten ilokaasu ja happi sekä kaasun-
poisto. Erilaiset seuranta- ja hälytysjärjestelmät ovat välttämättömiä 
muun muassa potilaan tilan seuraamiseksi. On sanomattakin selvää, 
että leikkaussalin laitteistot vaativat tietotekniikkaa, sähköä ja kah-
dennettuja järjestelmiä.
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”ON HAASTAVAA SUUNNITELLA TILOjA, jOISSA 
VAADITTAVA TEKNIIKKA ON HUOMIOITU, MUTTA 
MUUNNELTAVUUS SÄILYTETTY”

Tekniikan ohella leikkaussalin suunnittelussa pitää huomioida 
muitakin toimivuuden kannalta tärkeitä asioita. Leikkaussalit ovat 
suuria tiloja, joissa tehdään paljon toimenpiteitä. Tartuntatautien 
ehkäisemiseksi salin kaikkien pintojen tulee olla helposti puhdis-
tettavia ja muun muassa lattioiden ja metalliosien maadoitettuja. 
Hygieenisyyden vuoksi hanat ja ovet toimivat automaattisesti. Tu-
levaisuudessa kosketuspinnoilla suositaan antibakteerista kuparia, 
joka hylkii tehokkaasti mikrobeja. 

KIIHTYVÄ KEHITYS ASETTAA HAASTEITA SUUNNITTELULLE

Kallion mukaan kiihtyvä kehitys asettaa haasteita suunnittelulle. 
”Tiloja ei enää rakenneta samoille toiminnoille kymmeniksi vuo-
siksi, vaan seiniä saatetaan joutua siirtelemään kehitystarpeiden 
myötä. On haastavaa suunnitella sellaisia tiloja, joissa olisi kaikki 
vaadittava tekniikka huomioitu, mutta muunneltavuus säilytetty”, 
Kallio kertoo. 

Digitaalisuus ja robotiikka tulevat muuttamaan sairaalan toimintoja 
tulevaisuudessa yhä enemmän. Monet innovaatiot vaativat toimi-
akseen kokonaan uudet tilat. 
”Esimerkiksi kuljetusrobotit edellyttävät leveämpiä käytäviä, kuin 
sairaalassa tällä hetkellä on. Uuden Satasairaalan rakentamisessa 
asia huomioidaan kuljetusrobotiikan mahdollistamiseksi. Olemme 
kuitenkin nyt jo onnistuneet automaation käyttöönotossa monissa 
toiminnoissa, kuten putkipostijärjestelmässä ja joidenkin jätteiden 
keräyksessä”, Kallio tiivistää.
Uusi tekniikka vaatii suunnitelmallisuutta myös henkilökunnan 

osaamisen suhteen.
”Omat huoltomiehemme ovat osin laitevalmistajien kouluttamia ja 
keskittyvät tiettyjen laitteiden huoltamiseen. Nykyään kuitenkin osa 
vaativimpien laitteiden korjauksista on huoltosopimusten varassa. 
Lisäksi laitteiden digitalisoituminen muuttaa korjauskäytäntöjä, 
sillä monet viat voidaan selvittää ja korjata etäyhteyden avulla. 
Tällöin esimerkiksi sädehoitolaitteen voi korjata asiaan erikoistunut 
huoltomies vaikka maailman toiselta laidalta”. 

OSAAVA HENKILÖKUNTA KEHITYKSEN MAHDOLLISTAjANA

Sairaalassa työskentelee noin 50-60 henkilöä tekniikan parissa. 
Lopulta kehityksen varmistaa osaava ja ajan tasalla oleva hen-
kilökunta. Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus ja tiedon 
siirtyminen on yksi tulevaisuuden kehityshaasteista. 

”Pyrimme aina varmistamaan tietotaidon säilymisen henkilökun-
nalla kaikissa muutostilanteissa. On esimerkiksi tärkeää, että tieto 
siirtyy vanhemmilta työntekijöiltä nuoremmille ennen eläkkeelle 
siirtymistä. Onneksi nykyään kaikki toimenpiteet dokumentoidaan 
hyvin, jotta uusien tekijöiden on helpompi saada selville kunkin 
rakennuksen yksityiskohdat”, päättää Kallio.
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Joustavuus, luovuus ja kannustavuus auttavat meitä kehittymään kohti 
parempaa hoitoa ja palvelua. Kerro meille, mistä lehden jutusta pidit, 
jäikö jokin asia askarruttamaan tai haluaisitko kenties lukea jostain 
aiheesta enemmän ensi numerossa? 

ANNA PALAUTETTA 
Sinun sairaalasi -lehdestä verkkosivuillamme olevan palautelomakkeen 
kautta. Lomakkeeseen pääset myös tästä linkistä.

MITÄ PIDIT UUDESTA LEHDESTÄMME?

SAIRAANHOITOPIIRIMME  
ARVOjA OVAT HYVÄ 
HOITO jA PALVELU
Kehitämme koko ajan toimintaamme asiakaslähtöisemmäksi ja tarjoamme asiak-
kaalle avaimet oman hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen. Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen (THL) tutkimuksessa pärjäsimme erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn 
jonotusajoissa erinomaisin tuloksin.

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1309384&SID=69aecd29-33a9-4086-a562-0178216ed6fd&dy=135902290

