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Laatua ja 
turvallisuutta

Monien tutkimusten mukaan asia, jota potilaat eniten 

arvostavat ja joka merkittävimmin vaikuttaa myös 

hoitopaikan valintaan, on laatu ja potilasturval-

lisuus. Sen jälkeen tulee etäisyys sairaalaan ja 

potilaan omat kokemukset. Monissa tutkimuk-

sissa myös odotusaika hoitoon pääsyyn on ollut tärkeä hoitopaikan 

valintaan vaikuttava tekijä.

Koska laatu ja potilasturvallisuus on tärkeää potilaille ja asiak-

kaille, se on tärkeää myös Satasairaalalle. Monissa asioissa toimin-

tamme jo tällä hetkellä on erittäin laadukasta, mutta samalla meillä 

on paljon mahdollisuuksia parantaa toimintaamme entisestään. 

Olemmekin Satasairaalassa lähdössä vahvasti edelleen kehittä-

mään toimintamme laatua. Olemme käynnistäneet kolme projektia 

ISO-standardien mukaisten laatujärjestelmien käyttöönottoa varten. 

ISO 45001 –laatujärjestelmän avulla kehitämme ja parannamme 

työsuojelun, työhyvinvoinnin ja työterveyden toimintakokonaisuut-

ta. ISO 14001 –laatujärjestelmän avulla pääsemme kehittämään ja 

minimoimaan toimintamme ympäristövaikutuksia. ISO 9001 –laa-

tujärjestelmä taas luo yhtenäisen tiedolla johtamisen viitekehyksen 

koko toimintamme ohjaukselle, kehittämiselle ja arvioinnille.

Varsinaisten laatujärjestelmien käyttöönotto ei ole pääasia, vaan 

ne ovat välineitä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja parantami-

seen. Jo lainsäädäntö edellyttää meiltä laadukasta ja turvallista toi-

mintaa. Samoin sitä edellyttää valinnanvapauden mukanaan tuoma 

kilpailutilanne julkisessa terveydenhuollossa. Kolmas hyvin tärkeä 

asia on eettinen velvollisuutemme potilaita ja asiakkaita kohtaan. 

Meidän tulee tutkia, hoitaa ja palvella potilaita ja asiakkaita mahdol-

lisimman laadukkaasti ja turvallisesti. Primum non nocere – ennen 

kaikkea on vältettävä tuottamasta vahinkoa potilaalle – on yksi lää-

ketieteen etiikan kulmakiviä. Se elää edelleen ja sitä me toteutamme 

laatutyön avulla. Tavoite – laadun ja turvallisuuden kehittäminen 

– on kestävä ja perustehtävämme sekä potilaiden ja asiakkaiden 

näkökulmasta tärkeä ja myös ajankohtainen.

Ermo Haavisto 
sairaanhoitopiirin johtaja

Pääkirjoitus

“Varsinaisten laatujärjestelmien 
käyttöönotto ei ole pääasia, vaan ne 
ovat välineitä jatkuvaan toiminnan 
kehittämiseen ja parantamiseen.”
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Suomalaisilla on kohentamisen 

varaa ruokavalion suhteen, jo 

perusasioihin olisi hyvä kiinnittää 

huomiota, kertoo Satasairaalan lail-

listettu ravitsemusterapeutti Virpi 

Järveläinen.

Pääosin emme syö tarpeeksi hedelmiä ja 

kasviksia, täysjyväviljaa, kalaa ja kasviöljyjä. 

Punaista lihaa ja prosessoituja lihavalmisteita 

kuten leikkeleitä, makkaroita ja nakkeja sekä 

rasvaisia maitovalmisteita syödään liikaa. 

Tällöin kuidun saanti jää vähäiseksi ja saamme 

myös liikaa kovaa rasvaa ja energiaa.

THL:n tutkimuksen mukaan suomalaisista 

2,5 miljoonaa on ylipainoisia.

Vaikka valtaosalle ei todennäköisesti tule 

uutena asiana se, miltä terveellinen lautasmalli 

näyttää, johonkin kohtaa tiedon ja käytännön 

toteutuksen välille syntyy kuoppa, johon kom-

pastutaan. Syitä voidaan vain arvailla, mutta 

varmaa on, että niitä on monia.

– Toki tiedonpuute ja uskomukset ovat yksi 

tekijä, mutta ei pidä vähätellä makuasioita. 

Uskoisin, että monia ohjaa luontainen mielty-

mys makeaan ja rasvaiseen ruokaan, laillistettu 

ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä sanoo.

Eli yksinkertaisesti, jos on tottunut tiettyi-

hin makuihin ja toiset maut ovat vieraita, voi 

aluksi tottumusten muuttaminen olla vaikeaa. 

Myös tietynlaisilla kulttuurisilla ajatusmalleilla 

on osansa, yhtenä vahvimpana esimerkkinä 

miesten suhtautuminen lihansyömiseen tai 

tarkemmin sen syömättä jättämiseen. Jos oma 

lautasmalli on iät ja ajat ollut sama, paljon lihaa 

ja vähän tai ei ollenkaan kasviksia, ei muutos 

ole helppo. Ei ainakaan ennen, kun se on pakko 

tehdä terveyden takia ja siinä kohtaa ollaan jo 

pahasti myöhässä.

Oman osansa tekee myös harrastuneisuus, 

esimerkiksi intohimoinen kuntosalilla kävijä 

voi painottaa proteiinia siihen pisteeseen, että 

sitä saadaankin liikaa – liikasaanti kun on 

hyvinkin mahdollista.

– Voidaan sanoa, että meillä ei vanhuksia 

lukuun ottamatta ole puutetta proteiinista nor-

maalilla ruokavaliolla, Järveläinen sanoo.

Mäkelän mukaan elimistöön imeytyy 

yhdellä kerralla hyvin 30 grammaa proteiinia, 

se tarkoittaa suurin piirtein yhtä 150 gramman 

pihviä. Ylimääräistä proteiinia elimistö ei pysty 

hyödyntämään, vaan jos proteiinia nauttii 

Oikein syöminen vaatii totuttelua, mutta koostuu loppuen 
lopuksi hyvin yksinkertaisista tekijöistä.

kadottaa suu nnan

TEKSTI Tiia Jokisalo KUVAT Joonas Salli / Joonas Mäki

Ravitsemustiedon sokkeloissa voi helposti 
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enemmän kuin elimistö pystyy käsittelemään, 

ruokkii se uusimpien tutkimusten mukaan 

vatsan huonoa mikrobistoa.

Juuri mikrobisto onkin tällä hetkellä jo-

kaisen ravitsemukseen perehtyneen kielellä, 

suoliston ja koko muun kehon hyvinvoinnin ja 

sairauksien välinen yhteys näyttää tutkimustie-

don valossa olevan paljon luultua isommassa 

roolissa.

Vaikka suuntaus ja uskomus ravitsemuk-

sessa olisi mikä, viivan alle voidaan vetää yksi 

päätelmä ylitse muiden, kasvisten, hedelmien 

ja marjojen osuutta olisi hyvä lisätä reilusti, 

sillä niiden merkitys ihmisen terveydelle on 

kiistaton. Runsas kasvisten, hedelmien ja mar-

jojen käyttö vähentää riskiä sairastua moniin 

kroonisiin sairauksiin. Suositus on vähintään 

kadottaa suu nnan
Ravitsemustiedon sokkeloissa voi helposti 



puoli kiloa kasviksia ja hedelmiä päivässä, käytän-

nössä kuusi kourallista.

Margariineista on puhuttu jo useampi vuosi ja 

vastakkainasettelu voin ja margariinien välillä on 

suuri. Kasviöljypohjaiset margariinit ja levitteet 

sisältävät pehmeitä elimistölle hyviä kasvirasvoja.

– Voi ja voin ja kasvirasvan seoksissa (-rii-

ni-päätteiset rasvaseokset) rasvan laatu on 

pääosin kovaa. Hyvä nyrkkisääntö on että tuotteen 

rasvan laatu on pehmeä jos tyydyttyneen rasvan 

osuus kokonaisrasvasta on korkeintaan kol-

masosa. Pehmeitä rasvoja kehomme tarvitsee, 

kova rasva on terveydelle haitallista, Järveläinen 

summaa.

Jos ei syystä tai toisesta margariineja halua 

käyttää, voi leivälle käyttää erilaisia siemen- ja 

pähkinälevitteitä, öljyä tai vaikka avokadoa.

Mäkelä nostaa esiin myös leivänpäälliset. Jos 

syödään reilusti voileipäaterioita ja leivän päälle 

laitetaan sekä juustoa, että leikkelettä, saadaan 

liikaa suolaa. Jos jättää toisen pois, päivän suola-

määrä tippuu parhaimmillaan noin 2 grammaa.

Jos suolansaanti olisi 5-6 g/vrk nykyisen 6-9 

g/vrk sijaan, saadaan jo merkittäviä vaikutuksia 

terveyteen.

– Jos mennään yli 6 gramman päivittäisessä 

suolamäärässä, verenpaineeseen liittyvien sydän- 

ja verenkiertoelimistön ongelmien suhteellinen 

riski kasvaa jopa 40 prosenttia, Mäkelä kertoo.

Ruoka voi ja se saakin olla yksi ilon aihe elä-

mässä. Raiteilta voi hyvin välillä hyppiä sivuun, 

joustavuus on sallittua, kunhan isot linjat ovat 

kohdillaan. Paljon kasviksia, hedelmiä ja marjoja, 

täysjyväviljavalmisteita, siemeniä ja pähkinöitä 

pari ruokalusikallista päivässä, suositaan kalaa, 

kanaa ja kasviproteiinin lähteitä punaisen lihan 

kustannuksella.

-Pienilläkin muutoksilla voi vaikuttaa ter-

veyteen myönteisesti. Kaikkea saa syödä, mutta 

sopivassa suhteessa.

Suomalaisista 

2,5
miljoona on  
ylipainoisia.
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Lasten ja nuorten ylipainoisuus ja liha-

vuus ovat lisääntyneet valtakunnalli-

sesti ja sama näkyy myös paikallisesti 

Satakunnassa.

Lasten ja nuorten ylipainon hoitoon ja 

ennaltaehkäisyyn on luotu painopolku-nimel- 

lä kulkeva toimintamalli, jonka tarkoitus on 

toimia työvälineenä ammattilaisille, kuten sosi-

aali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, 

opetus- ja liikuntatoimen työntekijöille sekä 

vanhemmille ja huoltajille.

Painopisteenä on erityisesti ennaltaehkäisy 

ja varhainen hoito.

– Tavoitteena on tiivistää eri toimijoiden 

yhteistyötä ja kehittää ehkäisyä ja hoitoa pitkä-

jänteisesti. Ennen kaikkea hoitopolku tukee 

perheiden hyvinvointia tukevia liikunta- lepo- 

ja ruokatottumuksia, Virpi Järveläinen kertoo.

Painopolun ohella tukena on Neuvokas 

perhe -menetelmä, joka on perheiden ohjauk-

sen perusta neuvoloiden ja alakoulujen terve-

ydenhoitajilla. Neuvokas perhe on Suomen 

Sydänliitto ry:n kehittämä valtakunnallinen 

menetelmä, joka tukee lapsiperheiden elinta-

paohjausta. Menetelmän tavoitteena on lasten 

ja perheiden hyvinvoinnin ja voimavarojen 

vahvistaminen sekä hyväksi havaittujen näyt-

töön perustuvien toimintamallien käyttöönotto.

Painopolku opastaa ja ehkäisee  
lasten ja nuorten paino-ongelmia

“ Vanhuksia lukuun  
ottamatta, meillä ei ole 

puutetta proteiinista  
normaalilla ruokavaliolla, ”

Virpi Järveläinen,  
ravitsemusterapeutti

Virpi Järveläinen ja Roope Mäkelä 
muistuttavat, että tärkeintä on olla 

itselleen armollinen, pienilläkin muu-
toksilla on myönteinen vaikutus.
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Uutisia

Päivystystä sujuvoitetaan uudistuksella

Combilanssi sujuvoittaa  
hoitoketjua

Satasairaalan päivystys kehittää toimin-
taansa parantaakseen asiakaspalvelua kuten 
päivystyspotilaan hoitopolkua.

Jatkossa sairaanhoitaja tekee hoidon 
tarpeen ja kiireellisyyden arvion heti potilaan 
saavuttua päivystykseen. Käytännössä 
se tarkoittaa, että aiemman muutaman 
minuutin haastattelun sijaan päivystykseen 
saapuva potilas tutkitaan ja näin hän 
ohjautuu mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa oikealle hoitolinjalle tai kotiin 
hoito-ohjeiden kera.

Uudistus toteutetaan sisäisten resurs-
sien uudelleen järjestelyillä eli potilaiden 
vastaanottotoimintaa on vahvistettu. Jatkossa 

sairaanhoitajien työparina toimii myös tria-
gelääkäri. Sairaanhoitajat voivat  tarvittaessa 
konsultoida lääkäriä potilaan hoidosta.

Uusi toiminta vaatii uusia tilaratkaisuja. 
Aiemmat vastaanottopisteet remontoidaan 
tiloiksi, joissa sairaanhoitaja voi tutkia potilaan 
intimiteettisuojaa kunnioittaen eli tiloihin 
tulee kaksi erillistä tutkimushuonetta lisää.

Maaliskuun alusta käytössä olleen 
toiminnan vaikuttavuutta tullaan tarkas-
telemaan läpimenoaikojen, käyntimäärien 
sekä asiakaspalautteiden seurannalla. Tähän 
mennessä niin potilaiden, lääkärien kuin 
hoitajienkin palaute uudistuksesta on ollut 
myönteistä.

Porin perusturvassa on yhteistyössä 
Satasairaalan ja Satakunnan pelastus-
laitoksen kanssa  käynnistetty maakun-
nallinen combilanssi-pilotti. Combilanssi 
on ambulanssivarusteltu ajoneuvo, jossa 
on työparina hoitotason ensihoitaja ja 
mobiilihoitaja.

Combilanssi on osa perusturvan 
mobiilitoimintaa, jonka tarkoitus on 
akuuteissa ongelmissa olla matalan 
kynnyksen konsultaatiokanava ammat-
tilaisille hoitolaitoksissa, kotihoidossa ja 
lääkärin vastaanotolla. Mobiilitoiminnan 
avulla potilas voidaan ohjata suoraan 
hänelle sopivaan hoitoon, hoitaa kotona 
tai järjestää jatkotoimenpiteitä turvaa-
maan esimerkiksi vanhuksen mahdolli-

suuksia jatkaa kotona asumista.
Tarkoitus on välttää tarpeettomia 

ambulanssikuljetuksia ja päivystyksen 
ruuhkauttamista. Tämä hyödyttää myös 
potilasta, joka ei välttämättä edes kuulu 
päivystykseen.

– Etenkin muistisairaiden vanhusten 
tapauksessa, jos päivystyshoidon tarvet-
ta ei ole, siitä voi olla heille enemmän 
haittaa kuin hyötyä, kertoo ylilääkäri 
Katriina Lähteenmäki.

Tarvittaessa combilanssissa on 
täydet valmiudet myös hätätilantei-
siin. Combilanssi voi lisäksi kuljettaa  
potilaan, jos jatkohoitopaikka kotona 
tehtyjen tutkimusten jälkeen todetaan 
tarpeelliseksi.

Päivystyksen sairaanhoitajat ovat Johanna 
Simon-Bellamy ja Tiia Halima.

Ensihoitaja Kimmo Auravalta ja sairaanhoitaja 
Mari Kujansuu valmiina lähtöön.

Satasairaalan FT, erikoissairaanhoitaja Anne  
Kuusistolle myönnettiin eHealth -tunnustus erityi-
sen ansiokkaasta toiminnasta telelääketieteessä.

Anne Kuusisto, FT, 
erikoissairaanhoitaja
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17
kuntaa siirtyy 

HPV-seulontaan

73%
kutsutuista  
osallistuvat  
seulontaan

585
näytettä  
tutkitaan  

kuukaudessa 

9400 
naista saa  

tänä vuonna  
seulontakutsun

30-vuotias nainen saa kutsun kohdunkaulan 
syövän seulontatutkimukseen. Tutkimuksessa 
käytetään uutta seulontamenetelmää. Mitä se 
asiakkaalle tarkoittaa?

– Kohdunsuulta otetaan tutun papa- eli irto-
solunäytteen lisäksi samalla HPV- eli papilloo-
mavirusnäyte. Molemmat näytteet lähetetään 
tutkittavaksi samanaikaisesti. Asiakkaalta uusi 
seulontakäytäntö ei vaadi toimenpiteitä, kertoo 
osastonhoitaja, projektipäällikkö Kati Kannisto 
SataDiagista.

Lakisääteinen kohdunkaulan seulontatut-
kimus koskettaa kaikkia 30–60-vuotiaita naisia. 
Osa Satakunnan kunnista kutsuu seulontaan 
25–65-vuotiaat. Jokainen ikähaarukkaan 

kuuluva nainen saa edelleen seulontakutsun 
viiden vuoden välein. Vain näytteen muoto on 
Satakunnassa uusi. Uuden käytännön taus-
talla vaikuttaa Käypä hoito -suositus. Samaan 
käytäntöön on jo aiemmin siirrytty muun 
muassa Pirkanmaalla.

– HPV-testin etu on, että se löytää herkem-
min kohdunkaulan syövän esiastemuutoksia. 
Mahdollisia löydöksiä pystytään hoitamaan 
ajoissa ja välttämään taudin eteneminen 
syöväksi.

Jokainen näyte matkaa SataDiagin kautta 
tutkittavaksi Tampereelle Fimlab Laboratoriot 
Oy:lle. Ensin laboratoriossa tutkitaan HPV-näyte. 
Papa-näyte tutkitaan vain siinä tapauksessa, jos 

HPV-näyte on positiivinen. Asiakas saa tuloksen 
aina kirjallisena kotiin.

– Asiakkaan etu on se, että hän saa näytteen 
perusteella terveydestään entistä tarkempaa 
tietoa.

Kohdunkaulan syövän seulonnat tehdään 
Satakunnassa yleisesti naisten terveystarkastus-
ten yhteydessä. 

Uusi HPV-pohjainen käytäntö koskee kaikkia 
Satakunnan kuntia ja niissä tehtäviä seulonta-
tutkimuksia. Tavoitteena on, että koko maakun-
nassa päästään mahdollisimman ajoissa kiinni 
naisten kohdunkaulansyövän esiasteisiin.

– Maakunnan naisten terveydestä tahdotaan 
pitää hyvää huolta.

Nainen, osallistuthan  
syöpäseulontaan?

Kohdunkaulan syövän seulonnan uusi HPV-testi paljastaa  
muutokset tuttua papa-koetta herkemmin. Uudistunut käytäntö 

pitää satakuntalaisnaiset terveinä pidempään.

Seulonta Satakunnassa

Osastonhoitaja Kati Kannisto ja  
laboratoriohoitaja Sari Saarinen
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Ursus-robotti varastoi, keräilee ja inventoi valtaosan  
sairaala-apteekin tuotteista. Varastorobottiin mahtuu 
noin 60 000 lääkepakkausta.



turvaa
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TEKSTI Maiju Junko KUVAT Joonas Salli

Lapsi haukkasi kärpässientä tai 

marjastajaa puri käärme – ei 

hätää, sillä Satasairaalan upouu-

dessa sairaala-apteekissa on 

jatkuvasti vasta-aineet tällais-

tenkin tuiki harvinaisten hätätapausten 

varalle. Myös yksilölliset syöpälääkkeet 

valmistuvat ultrahygienisissa työtiloissa.

Uusi sairaala-apteekki nostaa maakunnan 

lääkevalmistuksen aivan uudelle tasolle. 

– Sairaala-apteekin lääkevalmistuksella 

ovat samat lakisääteiset vaatimukset kuin 

lääketeollisuudella. Valmistamme tuotteita, 

joita ei ole kaupallisesti saatavilla tai 

jotka ovat tiettyjä potilaita varten yksilöi-

tyjä annoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi 

jotkin lasten ja syöpähoitojen lääkkeet, 

apteekkari Joni Palmgrén selvittää.

Sairaala-apteekki palvelee sairaaloita 

ja terveyskeskuksia nyt entistä laaduk-

kaammin, monipuolisemmin ja kustan-

nustehokkaammin. Tiilimäeltä lähtee 

lääketoimituksia noin 500 asiakasyksik-

köön eri puolille Satakuntaa. Kuluttaja-

myyntiä ei ole. 

Uusiin tiloihin siirtyivät myös 

maakunnan neljän lääkekeskuksen 

toiminnat henkilökuntineen. Sairaala-ap-

teekkia pyöritetään 45 hengen voimin. 

Apteekkarin lisäksi talossa työskentelevät 

proviisorit, osastosihteerit, lääketyönte-

kijät, farmaseutit ja sairaanhoitaja.

Pääsemme kurkistamaan sairaala-ap-

teekin upouusiin tiloihin. Tai oikeammin 

vain murto-osaan niistä. 

– Meillä on neljä eri puhtausluokan 

tilaa. Erilaisille lääkevalmisteryhmille on 

omat tilansa. On tärkeää, etteivät lääkkeet 

pääse sekaantumaan ja estetään ristikonta-

minaatio, apteekkari Palmgrén kertoo. 

Lääkevalmistustilojen ilmanpaineita, 

lämpötilaa sekä mikrobien ja hiukkasten 

määrää valvotaan jatkuvasti. Tiukasta 

kontrollista kertoo omaa kieltään sekin, 

että apteekin lääkevalmistustiloissa on yli 

20 erillistä sulkutilaa.

Lääkevalmistushuoneissa työsken-

televät pukeutuvat kuin astronautit 

ikään: pukeutumishuoneessa vedetään 

ylle työasut. Myssyt, maskit, haalarit, 

hanskat, kengätkin suojataan, totta kai. 

”Lääkevalmistustilojen 
myötä valmistusta ja 
valmistettavien lääk-

keiden valikoimaa  
voidaan lisätä”

Joni Palmgrén, apteekkari

Syöpälääkkeistä kyyseerumiin:

Uusi sairaala-apteekki tuo
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Ursus-robotti 
keräilee, varastoi 
ja inventoi
Apteekkivarastorobotti Ursus on 
nimetty karhun mukaan, mutta toisin 
kuin kömpelö kaimansa se tekee työnsä 
ripeästi ja tarkasti vuoden jokaisena 
päivänä. 

Sairaala-apteekkiin tulevat lääkkeet 
syötetään Ursukselle, joka tunnistaa 
viivakoodit ja varastoi tuotteet tismal-
leen oikeille paikoilleen. Varastorobottiin 
mahtuu noin 60 000 lääkepakkausta. 

Varastorobotin myötä lääkelogistiikka 
automatisoitiin ja keskitettiin. Uudistus 
purkaa päällekkäisyyksiä, vähentää 
hävikkiä ja tehostaa varastointia. Ursus 
tuo lääkelogistiikkaan kustannussääs-
töjä käyttöönoton jälkeisten vuosien 
kuluessa. Sairaala-apteekin farma-
seuttien ja lääketyöntekijöiden vapau-
tuvaa työpanosta voidaan hyödyntää 
enemmän esimerkiksi sairaaloiden  
osastojen palvelemiseen. 

Osaan työhuoneista ei ole mitään asiaa ilman huippuunsa vietyä suojavarustusta. Lääkkeiden annospakkaushuo-
neessa riittää normaalisuojaus. Työn touhussa on lääketyöntekijä Heli Saine.

Lääketyöntekijä Taru Palomäki vastaanottaa lääkelähetykset ja syöttää      apteekkirobotti Ursuksen liukuhihnalle.

Lääkevalmistustiloihin ei ole mitään asiaa, 

jos työntekijällä on flunssa tai esimerkiksi 

tulehtunut haava iholla.

Syöpälääkkeiden valmistus on yksi 

sairaala-apteekin erikoisaloista. Lääke-

valmistuslaboratoriossa valmistetaan 11 

500 syöpälääkeannosta vuodessa. Solusal-

paajat ja vasta-aineet eli syöpäsairauk-

sien lääkkeet ovat hyvin kalliita: yhden 

sairauden hoitoon voi mennä kymmenien 

tuhansien eurojen arvoiset lääkkeet. 

Julkinen terveydenhuolto kuitenkin takaa, 

että kaikki saavat juuri oikean hoidon 

hinnasta riippumatta. Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiiri kilpailuttaa lääkkeet 

kahden vuoden välein, näin varmistetaan 

mahdollisimman edulliset hinnat. 

Paljon käytettyjä valmisteita ovat myös 

liuokset, joiden säilyvyysaika valmiina on 

lyhyt. Siksi onkin tärkeää, että valmistus 

on lähellä ja oikeat lääkkeet saadaan 

nopeasti käyttöön. Sairaala-apteekki 

vastaa myös valtiollisista velvoitteista. 

Joistakin lääkkeistä pitää olla aina kriisi-

tilanteen varalta viikoista muutamaan 

kuukauteen riittävä varmuusvarasto. 

Koneellinen annosjakelu palvelee 

pitkäaikaissairaita, joilla on käytössään 

monia useita kertoja vuorokaudessa 

otettavia lääkkeitä. Annosjakelu lisää 

potilasturvallisuutta ja vähentää lääkehä-

vikkiä.

– Tarvittavat lääkkeet tilataan sairaa-

la-apteekista, jossa kone pussittaa ne 

esimerkiksi kahden viikon käteviin 

kerta-annospusseihin. Tämä helpottaa 

lääkejakelua osastolla ja vapauttaa hoitajia 

potilastyöhön.

Apteekkari uskoo uusien tilojen 

synnyttävän uutta toimintaa.

– Lääkevalmistustilojen myötä valmis-

tusta ja valmistettavien lääkkeiden 

valikoimaa voidaan lisätä, Palmgrén 

kertoo.
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Syöpälääke- 
laimennoksia

11 000
vuodessa

Lääkkeitä 

500
asiakasyksikköön

Satakunnassa

Julkinen lääkemyynti 
Satakunnassa

23milj.
euroa

Sairaala- 
apteekissa töissä

45
henkilöä

Satasairaalan
sairaala-apteekki

Lääketyöntekijä Taru Palomäki vastaanottaa lääkelähetykset ja syöttää      apteekkirobotti Ursuksen liukuhihnalle.

Ursus-robotin työpäivä

” Koneellinen annos- 
jakelu helpottaa lääke-

jakelua ja vapauttaa 
hoitajia potilastyöhön ”

1.

2.

3.

4.

5.

Lääketoimitus  
saapuu apteekkiin. 

Lääkepaketit  
kaadetaan  
liukuhihnalle.

Ursus-robotti lukee viivakoodit ja vie  
paketit oikealle paikalle lääkevarastossa.

Tilauksen saatuaan Ursus hakee lääkkeet 
ja vie ne keräyslaatikkoon.

Laatikko saa sinetin ja toimitusosoitteen. 



Kuolema koskettaa

Jäähyväishuone sijaitsee uudessa 

H-rakennuksessa, ruumiinava-

us- ja vainajien säilytystilojen 

yhteydessä. Herkkätunnelmai-

nen huone on riisuttu kaikista 

uskonnollisista tunnusmerkeistä, joten se 

sopii kaikille. 

Vainaja tuodaan jäähyväishuoneeseen, 

jossa arkuttamisen hoitaa hautaustoimis-

ton edustaja. Saattajat odottavat omaisten 

huoneessa tai osallistuvat vainajan pukemi-

seen. Arkku voidaan jättää auki tai sulkea. 

Vainajan näkeminen on monelle helpottava, 

kuoleman konkretisoiva, jopa voimaannut-

tava kokemus. 

– Joskus vainaja, esimerkiksi onnet-

tomuuden uhri, ei ole enää tutun, ehjän 

näköinen. Tällöin käytetään kasvoliinaa, 

mutta jäähyväiset voi jättää myös vaikka 

tuttua kättä koskettamalla, kertovat jäähy-

väishuoneen suunnittelussa mukana olleet 

sairaalapastori Raija Kiviniitty ja ylilääkäri, 

patologian vastuualuejohtaja Erkki Syvä-

niemi.

SURUKÄYTÖS VAIHTELEE
Nenäliinapaketti pöydällä antaa luvan 

kyyneleille. Surukäyttäytyminen on hyvin 

yksilöllistä. Yhdet ovat itkuherkkiä, toiset 

pitävät tunteet tiukasti sisällään. 

– Hellyys on vahvasti läsnä. Vainajaa 

kiitetään, silitetään, osoitetaan rakkautta 

monin kauniin tavoin, Raija tietää.

Usein vainajan viime kohtaaminen on 

huojentava kokemus. Raija on kuullut usein 

omaisten suusta, että vainaja näytti levolli-

sena, sairaus oli poissa, kipu sammunut. 

KUVAAMINEN JA LAPSET SALLITTUJA
Moni muistaa vanhojen albumeiden pysäyt-

tävät valokuvat avoimista arkuista. Omaiset 

haluavat Raijan kertoman mukaan edel-

leen ikuistaa vainajan ja saattoväen arkun 

ympärillä.  

– Kuvaaminen on jäähyväishuoneessa 

täysin sallittua. 

Satasairaalassa on otettu myös lapset 

huomioon. Puinen pursi valkoisine purjei-

neen kutsuu leikkimään.

– Suru koskee koko perhettä. Lapsia ei 

tarvitse jättää kuoleman ulkopuolelle. Eivät 

he mene rikki, Erkki jatkaa.

HYVÄSTIT AAMUN KAJOSSA
Vainajan viime kohtaamisessa surijoiden 

mieli on herkällä. Materiaali ja värit onkin 

valittu huolella. Murretut värit sopivat hy-

vin yhteen lämpimän puun kanssa. Tunnel-

ma on lohdullinen ja vihreä viestii elämän 

jatkumisesta. Suuri metsäinen valokuva 

luo turvaa. Katsoja aistii mullan tuoksun, 

mustikanvarvuilla kypsyvät marjat ja puun 

latvassa livertävän lintusen. Jäähyväishuo-

neen seinän kokoinen taideteos Aamu on 

sekin hyvin puhutteleva ja voimaa antava.

– Pimeinkin yö aavistamattaan / kuljettaa 

aamua kainalossaan, kirjoittaa Tuomari 

Nurmio laulussaan Vielä yksi opetus.

Jäähyväishuoneessa ei ole kiinteitä 

uskonnollisia symboleita, joten tila sopii 

kaikille uskontokunnasta riippumatta. 

Sairaalapastori tai muu kirkon työntekijä 

voi pitää tilassa omaisten toiveesta uskon-

nollisen saattohartauden tai rukoushetken. 

Myös omat uskonnolliset symbolit voi 

tuoda mukanaan. 

LÄHES 3000 KUOLEMAA
Oikeuslääketieteelliset avaukset siirtyivät 

Turkuun vuonna 2013, mutta lääketieteel-

liset ruumiinavaukset tehdään edelleen 

Porissa.

– Satakunnassa kuoli vuonna 2017 

noin 2800 henkeä. Tästä määrästä noin 

kolmannes kulkee meidän kauttamme. 

Lääketieteellisten ruumiinavausten osuus 

maakuntamme vainajien kokonaismäärään 

suhteutettuna on noin viisi prosenttia, 

Erkki kertoo.

Hän jatkaa, että ruumiinavauksien 

määrä on vähentynyt, sillä muut diagnos-

tisten alojen menetelmät ovat parantuneet 

ja tarkentuneet. Kuolinsyyt voidaan näin 

päätellä riittävällä tarkkuudella jo potilaan 

elinaikaisten kliinisten tietojen perusteella.

Hellä hipaisu isän poskeen. Suukko mummon uurteiselle otsalle.  
Silitys tutulle kämmenselälle. Satasairaalan jäähyväishuoneessa  
jokainen suru on arvokas. Ainutkertainen. 

TEKSTI Maiju Junko KUVAT Joonas Salli

”Suru koskee koko perhettä. 
Lapsia ei tarvitse jättää kuoleman  
ulkopuolelle. Eivät he mene rikki.”
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Kuolema koskettaa

Jäähyväishuone on  
Satasairaalan ainoa  

paikka, jossa elävä tuli  
on sallittu. Raija Kiviniityn  

taustalla Katariina Mannion  
Aamu-digiprinttiteos. 

OBDUKTIOTILAT OVAT  
AVOINNA ARKIPÄIVISIN 
kello 7–13.30. Tällöin tehdään ruumii-
navaukset ja luovutetaan vainajat. 
Toimintaa on kuitenkin kautta vuoro-
kauden ja vuoden, sillä vainajia 
tuodaan säilytykseen kaikkina aikoina. 
Vainajan jäähyväisajoista voi sopia 
hautaustoimiston kanssa tai suoraan 
obduktioavustajien kanssa. 
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minun
Uskomaton juttu. Hän on 

mieletön ihme.

Vanhemmat katsovat 

liikuttuneina vastasyntynyttä 

esikoispoikaansa. Vauva nukkuu 

äidin vierellä, iho vasten ihoa. Imetyksen aika 

on vauvan haluamassa tahdissa. Kaikki on 

uutta, ja perheessä tutustutaan toinen toisiinsa 

pienin askelin syvemmin. Onni on tässä 

kiireettömässä hetkessä.

– Perheelle taataan hyvä alku heidän 

omista lähtökohdistaan. Vauvan ja vanhem-

pien yhteyttä vahvistetaan kaikin tavoin. 

Vauvamyönteisyys on juuri tätä, ylihoitaja 

Tuula Arvola kertoo seuratessaan perheen 

ensihetkiä yhdessä.

Satasairaalalle myönnettiin maaliskuussa 

vauvamyönteisyyssertifikaatti. Se tarkoittaa 

erityisesti perhekeskeistä tapaa toimia ja 

imetyksen suojelemista ja tukemista. 

– Autamme vauvan ja äidin imetyksen 

alkuun ja tuemme kuuden kuukauden 

täysimetystä. 

Toiminnan lähtökohtana on aina perheen 

tilanne ja omat toiveet.

Varhaisella vuorovaikutuksella luodaan 

pohjaa turvalliselle kiintymyssuhteelle heti 

syntymän jälkeisistä ensihetkistä alkaen.

– Vauvan ensimmäiset tunnit ihokontak-

tissa ovat tärkeää aikaa. Siinä vauva tuntee 

olonsa turvalliseksi, rauhoittuu ja samalla 

ihokontakti edistää äidin palautumista synny-

tyksestä ja imetyksen käynnistymistä. 

Kiireettömyys on uuden elämän ensi 

hetkien äärellä arvokasta. Vauva-Juholan 

äiti Hanna on onnellinen synnytysosastolla 

vallitsevasta rauhasta ja saamastaan avusta 

elämän mullistaneen perhetapahtuman 

äärellä.

– Synnytyksen jälkeen sain vauvan heti 

rinnalle, ja saimme ihmetellä toisiamme 

pitkään ilman mitään kiirettä. Imetykseen 

olen saanut ohjeistusta kädestä pitäen. On 

tunne, että voin aina kysyä apua, ja sitä saan, 

Hanna-äiti kertoo kokemastaan.

Vanhempia kannustetaan lapsentahtiseen 

imetykseen vauvan viestien tulkintaa 

opetellen. Äidit ja lapset saavat olla ympäri-

vuorokautisessa vierihoidossa.

– Perhe pidetään aina yhdessä. Silloinkin, 

jos vauva tarvitsee tehohoitoa. 

Lasten- ja naistentalossa sijaitsevat myös 

vastasyntyneiden tehohoidon tilat. Satasai-

raala onkin ainoa sairaala Suomessa, jonka 

toimintaa arvioitiin myös vastasyntyneiden 

tehohoidon sekä lastenosastojen ja -poliklini-

koiden osalta. 

– Ja vauvamyönteisiä olemme nyt myös 

niiden osalta, Arvola kehuu ylpeänä.

Sertifikaatin saaminen oli yli kahden 

vuoden mittaisen työn tulos. Synnytysosaston 

ja vastasyntyneiden tehon henkilökunnan 

sydämen palo tekemäänsä työtä kohtaan 

näkyy suoraan vauvojen ja perheiden 

hyvinvoinnissa.

– Vauvamyönteinen toimintamalli halutaan 

levittää koko Satakuntaan. Se tarkoittaa tiivistä 

yhteistyötä neuvoloiden kanssa.

Vauva Juholan elämän alkua kannatellaan 

monen ihmisen huippuosaamisen turvin. 

Tärkein kantava voima niistä on kuitenkin 

vanhempien rakkaus.

Tahti n
TEKSTI Milla Majander KUVAT Joonas Salli

Vauva Juhola syntyi vauvamyönteisessä sairaalassa. Hänen tarpeensa  
ja perheen toiveet ovat ohjenuorat ensipäivien yhteisiin hetkiin. 

16



Satasairaalan lasten- ja naistentalo 
on uusin vauvamyönteisyyssertifikaatin 
saanut yksikkö Suomessa. Sertifikaat-
ti myönnetään THL:n suosituksesta 
yksikölle, jonka hoitokäytännöissä 
toteutuvat kaikki kansainvälisen vauva-
myönteisyysohjelman vaatimukset.

WHO:n ja Unicefin kansainvälinen 
toimintaohjelma sisältää kymmenen 
askelta onnistuneeseen imetykseen. 
Vauvamyönteistä auditoitua synnytys- 
sairaalatoimintaa on lasten- ja nais-
tentalon lisäksi Vaasassa, Seinäjoella, 
Hyvinkäällä ja Lohjalla.

Mikä on vauva- 
myönteinen 
sairaala?
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Siedätyshoito voi antaa jopa  
pysyvän helpotuksen allergioihin

Elämme parhaillaan vuodenaikaa, joka 

on allergikoille ikävää aikaa. Tavalli-

simpia allergian aiheuttajia ovat tutut 

koivu ja heinien siitepölyt. Aller-

gioitten ohella paljon ärsytysoireita 

aiheuttaa myös ulkoilman epäpuhtaudet, joita 

ovat katupöly, luonnosta ja maaperästä irtoava 

pöly ja liikenteen päästöt.

Valtaosa pitää allergiansa kurissa erilaisin 

allergialääkkein, yleisimmin silmätipoin, nenäsu-

muttein ja suun kautta otettavien allergialääkkei-

den muodossa. Jos kuitenkin tuntuu siltä, ettei 

nämä pidä oireita kurissa, kannattaa selvittää, 

voisiko siedätyshoito tulla kyseeseen allergiaoi-

reitten estämiseksi tai ainakin heikentämiseksi.

– Arviolta noin miljoona suomalaista kärsii 

jonkinlaisesta allergiasta, mutta vain pieni osa 

heistä saa siedätyshoitoa, kertoo ylilääkäri Eija 

Nieminen.

Siedätyshoito sopii henkilölle, joka ei saa apua 

tavanomaisista hoitokeinoista kuten allergia-

lääkkeistä ja jonka allergia on IGE-välitteinen 

eli allergia voidaan todeta joko ihosta tai verestä 

saatavalla testillä.

Siedätyshoito on pitkällinen prosessi, aikaa 

siihen menee kolme vuotta.

– Siedätyshoito on ainut allergiahoidon 

muoto, joka korjaa allergian syntyyn liittyvää 

perusmekanismia ja ihmisen reagointiherkkyyt-

tä allergisoiville tekijöille.

Perinteinen siedätyshoito on ollut pistos-

hoitoa, jossa elimistö totutetaan sietämään 

allergeenia vähitellen suuremmalla annoksella. 

Ensin pistoksia annetaan parin viikon välein, sen 

jälkeen kerran kuukaudessa.

– Melkein kaikki hyötyy siedätyshoidosta, 

arviolta 80-90 prosenttia. Se ei välttämättä 

kestä loppuikää, mutta kuitenkin vuosia. Meillä 

on sairaalan poliklinikalla tällä hetkellä noin 

40-50 potilasta vuodessa, jotka saavat siedätys-

hoitoa, Nieminen kertoo.

Uutena vaihtoehtona on tablettimuotoinen 

siedätyshoito ja sen allergikko voi ottaa kotonaan, 

eikä kuukausittaisia lääkärissäkäyntejä tarvita.

– Heinäallergioihin tabletti on jo olemassa, 

syksyllä tarkoitus on saada vastaava myös koi-

vuallergiaan.

Siitepölyn huippukohta sijoittuu kevääseen 

aina hieman eri kohtaan riippuen siitä, millai-

nen sää on. Myös edellinen kesä vaikuttaa, mitä 

paremmat olosuhteet kasveilla on edellisvuonna 

ollut, sitä paremmin ne voivat seuraava vuonna 

ja tuottavat näin enemmän siitepölyä.

Paitsi lääkkeillä, omaa allergiaa voi pitää ku-

rissa välttäen runsasta ulkona oloa, pyykkien kui-

vaamista ulkona ja tuulettamista. Sateen jälkeen 

voi ilma olla hetken aikaa puhtaampaa, mutta 

nopeasti sen jälkeen siitepölyä on taas normaali 

määrä ilmassa. Katupöly puolestaan on luonnol-

lisesti pahinta kaupunkien keskustoissa.

Jos apua ei saa  
allergialääkkeistä, 
voi siedätyshoito  
olla vaihtoehto.

TEKSTI Tiia Jokisalo

Ajankohta



Näistä  
maidoista vähiten 

käsiteltyä on

a) rasvaton maito
b) ykkösmaito
c) täysmaito

Tiesitkö tämän  
ravitsemuksesta?

Oma aika

19

E V Ä T A V O K A S

H A L A U S S Ä L E

K I L O T A A L A T

R I I T T Ä V Ä S T I N Y S Ä

A N N A A A A L E K

K A N I A T L A S A N K A T

E R O T L A U L A V A I O

N I T O J A K A N A D A T A R

N O E T U U S A U M A T A

E N N E N T I N K A S

I R I K A S I A R P O A

K E S Ä A H E R R U S E L

E L Ä M Y S P U I S T I K O T

R A P A A V I O K A D O T A

T U I J A T T A L O U N T A

A S T A A P E T A U T I O T

Edellisen lehden 
ristikon ratkaisut

1. c) Täysmehussa on yhtä paljon energiaa kuin virvoitusjuomis-
sa. Erona on, että täysmehun energia on hedelmästä puristettua 

mehua ja virvoitusjuomissa lisättyä sokeria.

2. c) Keitetty peruna sisältää vähemmän energiaa kuin keitetty 
makaroni tai riisi.

3. a) Ylimääräinen proteiini varastoituu rasvakudokseen. Imeyty-
mätön proteiini on haitallista ruoansulatuskanavan kannalta.

4. b) Aikuisella natriumkloridin saantisuositus on enintään 5 
grammaa eli vajaa 1 teelusikallinen vuorokaudessa. Tämä määrä 

kertyy esimerkiksi maidon ja lihan sisältämästä natriumista 
luonnostaan. Yli yksivuotiailla lapsilla suositus on alle 3 grammaa 

päivässä. Vauvoille ei suositella suolapitoista ravintoa ollenkaan. 

5. a) Rasvaton maito on vähiten käsitelty maito. Meijerissä maito 
separoidaan, jolloin syntyy rasvatonta maitoa ja kermaa. Se-

parointi ei muuta maidon kemiallisia ominaisuuksia. Vakioinnilla 
säädetään maidon rasvapitoisuus halutulle tasolle. Va-

kioinnilla joko separoidaan raakamaidosta rasvaa 
pois tai lisätään rasvatonta maitoa tai kermaa 

raakamaitoon halutun rasvapitoisuuden 
aikaansaamiseksi.

Vastaukset

Enemmän  
energiaa on

Vähiten  
energiaa sisältää

Aikuisen  
natriumin tarve 

vuorokaudessa on

Ylimääräinen  
proteiini  

varastoituu
a) täysmehussa
b) virvoitusjuomassa
c) molemmissa  
 saman verran

a) keitetty makaroni
b) keitetty riisi
c) keitetty peruna

a) pikkurillin  
 kynnenpään verran 
b) vajaa teelusikallinen
c) ruokalusikallinen

a) rasvakudokseen
b) lihaskudokseen
c) luukudokseen

1.

4.

2.

5.

3.



20

www.satasairaala.f i

Satasairaala mukana  
SuomiAreenassa  

15.–19.7.2019. 
Tapahtumaohjelma julkaistaan 
ennen tapahtumaviikkoa www.

satasairaala.fi:ssä sekä Sata-
sairaalan Facebook- ja  

Instagram-tileillä.

Asiantuntijoita  
paikalla useilta aloilta,  
muiden muassa:

Ma 15.7. Tekonivelkirurgia  
 ja OLKA-piste 
Ti 16.7. Päivystys ja silmätaudit 
Ke 17.7.  Lasten- ja naistentalo 
To 18.7.  Sydänyksikkö ja  
 ravitsemusterapia 
Pe 19.7.  Päiväkirurgia 
 
Tervetuloa keskustelemaan  
asiantuntijoidemme kanssa!


