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PÄÄKIRJOITUS

Sairaanhoitopiiri on 

neljäntuhannen ihmisen sekalainen joukko

ammattinimikkeitäkin koko liuta

rakkaimpia – ehkä – lääkäri, hoitaja, sihteeri, siistijä…

Taloushan on meillä huima

kalliiksi haukuttu 

kuntien riistäjäksi – raastajaksi mainittu

meille talo on tiukka – joskus ahdistava – julma

palkka on varma ja kaverit armaat

Kaikki teemme tärkeää työtä

pelkästään potilaiden parhaaksi

Osaa meistä on kiitelty valtakunnan mestareiksi

ansioituneiksi

ovat innokkaita esimerkin antajia ahertajia

kaikki – kiitos heille

Muutos nykyisen menon lemmikkisana 

meilläkin on rakentamista ja purkamista –

uudistamista – tätä arjen sankarien 

taistelutantereella ahertamista

Miten on mennyt – no  hyvin on mennyt

ainakin taloudellisesti – toiminnallisesti 

muihin verraten suoritukset tavoitteet usein ylittäen

Miten on toimittu – ei aina kiitettävästi

tarvitaan muistutusta

päivää sanokaamme – kiitos hymähtäkäämme 

anteeksi antakaamme – huuto unohtakaamme –

kärttyisyys kotiin jättäkäämme

Mitä on tulossa? 

uudistuksia, purkamista, rakentamista

muutoksia, niin – uudistuksia

kehittämistä, keskittämistä

henkilöstön osaamisen parantamista

Isäntämme – kuntamme meitä patistaa

kuulemme jälleen kaikilta vaatimuksia

valituksia hidastelusta – liiallisesta kiirehtimisestä

aktiivisuudesta ja passiivisuudesta

huomioon ottamisista ja huomiotta jättämisistä

Tämän me huomioimme 

kaiken me teemme satakuntalaisia

palvellaksemme – parhaan me teemme – JOKAINEN

sairaanhoitopiiriläinen –

kiitos menneestä ja kiitos tulevasta 

Olli Wanne

johtajaylilääkäri

SHP-piiriläinen 
missä ollaan ja 
minne mennään!
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Yhteisten asioiden hoitoon osallistuva ei voi 

välttyä tilanteilta, joissa on tehtävä ratkaisu-

ja hyvinkin ristiriitaisten odotusten ja vaati-

musten paineessa. Näin tapahtuu niin kunti-

en ja kuntayhtymien kuin valtionkin vastuul-

la olevien toimintojen järjestämisestä ja ra-

hoituksesta päätettäessä.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituk-

sen jäsenelle tunne on tuttu. Lääketiede tar-

joaa entistä tehokkaampia ja myös kalliim-

pia hoitomahdollisuuksia. Maakunnan asuk-

kaat vaativat helposti ja nopeasti saatavaa 

hyvää hoitoa, jota sairaanhoitopiirin virka-

miesjohto ja eri toimialueiden henkilöstö 

ovat halukkaat järjestämään. Palveluja vaa-

tivien asukkaiden valitsemat kuntapäättäjät 

vaativat puolestaan, että toiminnan kustan-

nusten on pysyttävä kurissa eivätkä ne saa 

ylittää sairaanhoitopiirin omistajakuntien ta-

loudellisia mahdollisuuksia.

Sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenenä nä-

en yhdeksi suureksi haasteeksi sen, miten 

me satakuntalaiset haluamme ja uskomme 

oman maakuntamme voivan säilyä eheänä 

uskottavana kokonaisuutena. Merkkejä muu-

toksista on ollut reuna-alueilla havaittavissa 

ja siirtymistä toiseen maakuntaan on tapah-

tunut. Jatkossa kuntarakenteen järjestelyhan-

ke voi merkitä myös maakuntarajan ja sai-

raanhoitopiirien rajan muuttumista.

Sairaanhoitopiirikään ei voi olla sivusta-

seuraajana kunnissamme tapahtuvia muu-

toksia valmisteltaessa. Satakunnan sairaan-

hoitopiiri on nykyisin riittävän vahva vas-

taamaan muutostilanteista johtuviin haas-

teisiin. Hyvänä esimerkkinä vahvuudesta ja 

muutosvalmiudesta on Rauman aluesairaa-

lan toimintojen siirtäminen yhteisesti sovi-

tulla tavalla kaupungin järjestettäväksi. Rau-

man kaupunki pysyi järjestelyn yhteydessä 

sovitun mukaisesti edelleen Satakunnan sai-

raanhoitopiirin jäsenenä.

Sairaanhoitopiiri on pyrkinyt ja mielestä-

ni pystynytkin järjestämään satakuntalaisil-

le hyvät erikoissairaanhoidon palvelut ja ke-

hitysvammaisten erityishuoltopalvelut kus-

tannuksin, jotka kestävät vertailun muiden 

maakuntien kanssa. Sairaanhoitopiiri on in-

vestoinut ja investoi edelleen voimakkaas-

ti keskussairaalan tilojen ja varustuksen pa-

rantamiseen.

Hyvin toimiva erikoissairaanhoito ei ole 

kuitenkaan vain tiloja ja laitteita. Ne eivät 

ole mitään ilman monipuolisesti osaavaa am-

mattitaitoista henkilökuntaa. Toimivan joh-

don ja hallituksen on kannettava vastuunsa 

siitä, että henkilökunnan henkisestä hyvin-

voinnista huolehtiminen ei jää vain puheit-

ten asteelle. Toteutetut määräaikaisen hen-

kilöstön vakinaistamiset kertovat mielestäni 

oikeasta työnantajan vastuullisuudesta. 

Omistajakuntien taloudelliset mahdolli-

suudet ovat rajalliset ja yhtä rajalliset ovat 

sairaanhoitopiirin mahdollisuudet kasvat-

taa toiminnan merkittävintä kuluerää hen-

kilöstökuluja. Henkilöstöllä on kuitenkin oi-

keus odottaa ja vaatia asiallisia työskentely-

olosuhteita, mahdollisuuksia kouluttautumi-

seen ja hyvää työnjohtoa. Nämä kaikki nä-

kyvät myös potilastyytyväisyydessä ja poti-

laita vartenhan näitä töitä tehdään.

Hallitusten jäsenten olisi hyvä saada asi-

oita valmistellessa kuulla enemmän myös 

henkilöstön näkemyksiä ja käsityksiä siitä, 

mitä ratkaisuja tehtäessä olisi painotettava, 

jotta päätöksistä saataisiin käytännössä par-

haat mahdolliset tulokset. Ainakin minä olen 

tällaiseen keskusteluun valmis.

teksti EERO LAINE, hallituksen jäsen, kuva TARU TOLPPO

Luottamushenkilönä 
sairaanhoitopiirin 
hallinnossa
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Terveydenhuoltolain tavoitteena on turva-

ta palvelutarpeeltaan samanlaisille alueille 

samantasoinen ensihoitopalvelu. Palveluta-

sopäätöksellä määritetään ensihoitopalvelun 

saatavuus, taso ja sisältö. Palvelutasopäätös 

perustuu riskianalyysiin. Maakunta on jaettu 

11 550 neliökilometrisoluun ja jokaiselle so-

lulle on määritelty riskiluokka. Riskiluokkia 

on viisi. 1-luokan alueiksi on määritelty solut, 

joissa hälytystapahtumia on ollut 350 vuodes-

sa, eli keskimäärin joka vuorokausi. 

Satakunnassa ensimmäiseen riskiluok-

kaan kuuluvat vain Porin ja Rauman keskus-

tat. 2-luokkaan kuuluvat lähes kaikki taaja-

mat, 3-luokkaan pienten kuntien keskustat, 

ja maaseutukylät. Haja-asutusalueet lukeu-

tuvat pääsääntöisesti 4-luokkaan. Viimeisen 

riskiluokan alueilla ei asutusta juurikaan ole. 

Riskiluokituksen perusteella on tehty ensi-

hoidon palvelutasopäätös, jossa asetetaan 

tavoitteet potilaiden saavuttamisessa. Esi-

merkiksi 2-riskiluokan alueilla, joita esiin-

tyy lähes kaikkien kuntien taajamista, erit-

täin kiireellisissä tehtävissä vähintään hätä-

ensiapuun pystyvä yksikkö pitäisi olla paikal-

la 8 minuutissa 90 %:ssa tapauksista ja hoi-

totasoisen yksikön puolen tunnin sisällä 80 

%:ssa tapauksista.

Sairaanhoitopiiri on aloittanut valmistau-

tumisen ensihoitopalvelujen järjestämiseen 

koko maakunnan alueella. Keskussairaalaan 

yhteispäivystyksen alakerrassa on tilat ensi-

hoitokeskukselle, josta käsin koko Satakun-

nan ensihoitopalveluja hallinnoidaan vuoden 

2013 alusta alkaen. Ensihoitokeskuksella on 

vastuullaan yli 20 000 potilaan ensihoitopal-

velu sairaanhoitopiirin alueella. Ensihoito-

keskuksen organisaatioon kuuluvat ensihoi-

topäällikkö, osastonhoitaja, lääkäriyksikön 

teksti SINI OVASKAINEN ja JYRI LILJA kuvat TARU TOLPPO ja HARRI VIRTA

Ensihoito siirtyy 
sairaanhoitopiirin 
vastuulle ensi vuonna

Vastuu ensihoitopalvelujen järjes-

tämisestä siirtyy sairaanhoitopii-

reille ensi vuoden alusta. Muutok-

sen takana on terveydenhuoltolaki 

sekä sitä seurannut asetus ensihoi-

topalveluista. 

Sairaanhoitaja Mikko Sippola ja ensihoitolääkäri Samuli 

Paronen lähtevät suorittamaan ensihoitotehtävää.
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henkilöstö, hoitajat ja lääkärit, kuusi kent-

täjohtajaa ja ajojärjestelijä.

Ensihoitokeskukseen muodostetaan erityi-

nen ensihoitopalvelun kenttäjohtokeskus, jos-

ta käsin päivystävän kenttäjohtajan keinoin 

johdetaan, ohjataan sekä valvotaan ensihoi-

topalvelun toteutumista 24/7 reaaliaikaises-

ti siten, että palvelutasopäätös toteutuu kaik-

kialla sairaanhoitopiirin alueella.

– Viime vuonna teimme esityksen kah-

desta vaihtoehdosta: joko sairaanhoitopiiri 

ja pelastuslaitos hoitavat kaiken, jolloin alu-

een seitsemän yksityistä ambulanssiyritystä 

käytännössä tapetaan pois, tai säilytetään ny-

kyinen sekamalli, jossa toimijoina ovat pe-

lastuslaitos ja yksityiset täydennettynä sai-

raanhoitopiirin omilla ambulansseilla, ker-

too ensihoitopäällikkö Jyri Lilja.

Jälkimmäinen osoittautui edullisemmak-

si ja järkevämmäksikin. Tätä ollaan nyt to-

teuttamassa portaittaisesti vuosina 2013–

2015. Tämä vaihtoehto säilyttää viimeisten 

15 vuoden aikana rakennetut ensihoidon 

järjestelmät. Toimivaa järjestelmää ei kan-

nata tuhota, vaan viilata se uuden lain hen-

keen sopivaksi

Ei kuljetusta, vaan tarpeenmukaista 

hoitoa

Ensihoitopalvelu tarkoittaa potilaan kiireel-

listä hoitoa terveydenhuollon hoitolaitoksen 

ulkopuolella. Kiireettömät ennalta suunnitel-

lut laitossiirrot sen sijaan eivät ensihoitopal-

velun piiriin kuulu.

– Kun potilas itse ei pääse päivystykseen, 

me tulemme hänen luokseen, muotoilee Jy-

ri Lilja konkreettisemmin ja huomauttaa, et-

tä ensihoitopalvelu on nimenomaan ensihoi-

toa eikä potilaiden kuljetuspalvelu.

– Toimimme kaikkialla Satakunnassa ja 

tuomme erikoissairaanhoidon ensihoitopal-

velut kaikille satakuntalaisille tapahtumapai-

kalle jo alkuminuuteista lähtien. Ambulans-

si on päivystyksen etäyksikkö. Ensihoitopal-

velun ja päivystystoiminnan yhteistyötä tul-

laan lisäämään, toteaa ensihoidon ja päivys-

tyksen toimialuejohtaja Eija Vaula.

– Aikaisemmin laissa puhuttiin sairaankul-

jetuksesta ja laki käytännössä kannusti mie-

luummin asiakkaan kuljetukseen kuin hoita-

miseen paikan päällä. Uuden lain henki on 

nimenomaan ensihoitoa painottava. Turha 

kuljettaminen lisää kustannuksia ja kuormit-

taa keskussairaalan yhteispäivystystä. Asia-

kas on jo silloin terveydenhuollon piirissä, 

kun ambulanssi ajaa pihaan. Pelkästään Porin 

yhteistoiminta-alueella ambulanssi jätti kuljet-

tamatta edellisvuonna 4 500 potilasta, koska 

todettiin, että he eivät olleet kiireellisen hoi-

don tarpeessa, Vaula huomauttaa.

Satakunnan yhteiset ambulanssit

Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt huh-

tikuussa palvelutasoesityksen, jonka mukaan 

ensihiodon palvelutuotanto olisi seuraavan-

lainen; sairaanhoitopiirillä työskentelisi omis-

sa vaativan hoitotason kolmessa ambulans-

sissa yhteensä 30 sairaanhoitajaa/ensihoita-

jaa sijoitettuna Satakunnan keskussairaalan 

yhteispäivystykseen (2013), Kankaanpään 

terveyskeskukseen (2014) sekä Rauman seu-

dun päivystykseen (2015).

Yksityisen palveluntuottajan vaativan hoi-

totason ambulanssi ja sen 10 sairaanhoita-

jaa päivystävät Huittisten terveyskeskuksen 

yhteydessä (2013).

Pelastuslaitoksen ambulansseissa puo-

lestaan työskentelee 30 sairaanhoitajaa ja 

30 pelastajaa. Näiden lisänä ovat yksityiset 

ambulanssiyritykset sekä niiden terveyden-

huoltoalan henkilöstö. Yksityisten ambulans-

seissa työskentelee myös aina sairaanhoita-

ja sekä työparina vähintään lähihoitaja. Li-

säksi laaja joukko palokuntien ensivasteen 

vapaaehtoisia huolehtii osaltaan ensivaste-

hälytyksistä. Näitä ensivasteyksikköjä Sata-

kunnassa on 36.

Ambulansseja Satakunnassa on yhteensä 

17 toimintaperiaatteella ”kaikki kaikkien käy-

tettävissä”. Autoista neljä on vaativan hoito-

tason ambulansseja ja muut hoitotason am-

bulansseja. Lisäksi sairaanhoitopiirin ensi-

hoitokeskuksessa on lääkäriauton tukikoh-

ta, josta päivystävä ensihoitolääkäri ja hoi-

taja lähtevät maayksiköllä potilaan luo. Sa-

moissa tiloissa sijaitsee myös kenttäjohtajan 

yksikkö, jossa on täydelliset hoitolaitteet ja 

hätäkuljetusmahdollisuus.

Satakunnan pelastuslaitos 

on merkittävä ensihoitopal-

veluiden tuottaja yksityis-

ten ambulanssien rinnalla 

uudistetussa palvelujärjes-

telmässä.

Satakunnan sairaanhoito-

piiri solmii yhteistoiminta-

sopimuksen Satakunnan 

pelastuslaitoksen kanssa 

ensivastetoiminnasta se-

kä ambulanssipalveluista 

osaksi palvelujärjestelmää. 

Kuvassa sairaanhoitaja San-

na Kumpulainen ja palo-

mies Markku Saarinen.
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Teksti TARU TOLPPO ja TEKNISEN KESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄT kuvat TARU TOLPPO

Ammattimiesten 
päivystysrengas turvaa 
sairaalan toimivuutta

Timo Koskinen lähtee 

perjantaina viikonlopun 

viettoon päivystyspuhe-

lin mukanaan.

Potilas- ja henkilöturvallisuus on 

teknisen keskuksen tukipalvelui-

den lähtökohta. Teknisen keskuk-

sen päivystysrengas huolehtii kes-

kussairaalan talotekniikan toimi-

vuudesta 24/7.
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Päivystysaika alkaa arkisin iltapäivällä kello 

15.00. Päivystysvuorossa olevan ammatti-

miehen kotivarallaolo jatkuu seuraavaan ar-

kiaamuun kello 07.00 saakka. Illan ja yön ai-

kana vikailmoitukset siirtyvät hälytysvalmiu-

dessa olevan päivystäjän matkapuhelimeen. 

Päivystäjä saapuu kiireellisessä vikailmoitus-

tilanteessa, kuten hissihälytys tai paloilmoi-

tus, kiinteistöön 20 minuutissa.

Vain kiireelliset työt tehdään 

päivystysaikana

Päivystysvuorossa on kerrallaan yksi am-

mattimies, joka päivystää kotona ja lähtee 

tarvittaessa työmaalle. Päivystysaikana teh-

dään ne korjaustyöt, joiden suorittaminen 

heti on välttämätöntä. Vikatilanteessa kan-

nattaakin miettiä onko vika korjattava vä-

littömästi vai voiko se odottaa seuraavaan 

arkiaamuun? Vaikkapa tiputteleva vesiha-

na tai virheellisesti pysäköidyt autot ovat ti-

lanteita, joiden takia päivystäjää ei kanna-

ta yöllä herättää. 

- Päivystäjä herää usein öisin sellaisiin vi-

kailmoitussoittoihin, joiden syy korjataan 

seuraavana aamuna, sanoo Kari-Pekka Ki-

vimäki. Olisikin hyvä jos yksiköissä tarkas-

tettaisiin asioiden toimivuus iltapäivällä kel-

lo 14 mennessä, siten ehtisimme katsoa asi-

at kuntoon ennen työpäivän päättymistä. 

Myös esimerkiksi ilmoitukset tilavarauksis-

ta tai ei kiireellisistä tehtävistä olisi hyvä hoi-

taa ns. virka-aikana.

Yllättävien katastrofitilanteiden, kuten 

myrsky, tulva, kaasuonnettomuus ja tulipa-

lo, varalle päivystäjällä on katastrofi ohjeis-

tuksen lisäksi joukkokutsumahdollisuus, 

joka hälyttää kaikki päivystäjät hätäviestil-

lä työmaalle.

Jussi Vesterlund ja Jari Jaakola pystyttävät paikoitusalueella auton kaatamaa valaisinpylvästä.

Kari-Pekka Kivimäki seuraa teknisen 

keskuksen valvomossa kiinteistöval-

vontajärjestelmän ilmoituksia.
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Virka-ajan ja päivystysajan 

vikailmoitukset

Kello 7.00 – 15.00 välisenä aikana soitto vi-

kailmoitusnumeroon 7700 (alanumero) hä-

lyttää teknisen keskuksen toimistossa. Pu-

heluihin vastaa useimmiten toimistosihtee-

ri Tiina Hirvimäki, ammattimies Pasi Grön-

man tai toimistosihteeri Raija Ylitalo. Vikail-

moitus kirjataan teknisen keskuksen Delta-

järjestelmään ja tulostetaan sen yksikön tu-

lostimelle, jonka ammattimiehet hoitavat asi-

an. Jos vikailmoitus on kiireellinen, soitetaan 

suoraan sille päivystysrenkaan ammattimie-

helle, jonka tehtäviin asia kuuluu.

- Meillä on palvelualtista porukkaa, sanoo 

Tiina Hirvimäki. - Nämä pojat tekevät kaik-

kea. Päivätyöaikana huoltohälytykset hoide-

taan kiireellisyysjärjestyksessä. Yleisimpiä 

vikailmoituksia ovat potilas-hoitajakutsujär-

jestelmään liittyvät viat, viemäritukokset ja 

vesivuodot, erilaiset laiteviat, kaasupullojen 

vaihto, ovi- ja kulunvalvontaongelmat sekä 

sähköasennuksiin liittyvät ongelmat esimer-

kiksi valojen ja pistorasioiden kanssa.

Arki-iltapäivänä kello kolmen jälkeen soitto 

samaan alanumeroon 7700 siirtyy automaat-

tisesti päivystäjän matkapuhelimeen, jonka 

hän on ottanut mukaansa lähtiessään töistä. 

Päivystysajan vikailmoituksista noin puolet 

tulee kiinteistönvalvontajärjestelmän kautta 

ja puolet vikailmoitusnumeron kautta. Päivys-

tyskäyntien määrä vaihtelee huomattavasti. 

Arkisin päivystyskeikkoja tulee keskimäärin 

2-4 ja viikonloppuisin kymmenkunta.

 

Päivystäjien kesken vallitsee hyvä 

yhteishenki 

Päivystävälle ammattimiehelle osuu väki-

sinkin tehtäviä, jotka eivät kuulu oman alan 

töihin, koska hän vastaanottaa kaikki vikail-

moitukset. Tehtävien joukossa on myös sel-

laisia, jotka vaativat erityistaitoja ja -tietoja. 

Näissä tapauksissa päivystäjä joutuu joskus 

soittamaan ja pyytämään apua työkaveril-

ta, joka on vapaalla. Öiset hälytystilanteet 

ovat haasteellisia, sillä varsinkin silloin on-

gelmat pitäisi pystyä ratkaisemaan yksin; 

kynnys kollegan herättämiseen ilman kor-

vausta öiseen aikaan on korkea. Päivystä-

jältä vaaditaankin töiden priorisointia, hy-

vää paineensieto- ja ongelmien ratkaisuky-

kyä sekä sosiaalisia taitoja, kun hän selvittää 

ongelmaa henkilöstön kanssa ja työskente-

lee usein myös potilastiloissa.

Kiinteistöjen lisääntyessä ja laitekannan 

tekniikan muuttuessa sekä päivystäjän työ-

määrä ja työn vaativuus on selvästi lisäänty-

nyt viime vuosina. Päivystäjien ammattitai-

toa ja tietoja ylläpidetään säännöllisillä päi-

vystyspalavereilla, kiinteistöissä tapahtuvilla 

kierroksilla ja erilaisilla koulutuksilla (esim. 

hissikoulutus).

Kiinteistön valvontajärjestelmä kerää 

tietoa ja tekee hälytyksiä

Kone- ja LVI-tekniikan vastuuyksikön tehtä-

viin kuuluu kiinteistön valvontajärjestelmä, 

sairaalakaasu-, ilmastointi-, vesi- ja viemäri-

laitteet, lämmitys-, jäähdytys- ja höyryverkos-

tojen käyttö ja kunnossapito, potilassänky-

jen ja pyörätuolien kunnostus sekä metalli-

työt ja laitekorjaus. 

Kiinteistön säätö- ja valvontajärjestelmään 

kuulu noin 7500 pistettä, joista hieman yli 

1000 on ohjelmoitu hälyttämään vikatilan-

teessa päivystäjälle. Teknisissä tiloissa ym-

päri sairaalaa on noin 75 tietokonepohjaista 

alakeskusta, jotka ohjaavat, säätävät ja val-

vovat eri järjestelmiä. Alakeskukset säätä-

vä esimerkiksi ilmastointia ja lämpötilaa se-

kä keräävät hälytystietoja. Tiedot ohjautuvat 

teknisen keskuksen valvomon tietokoneel-

le, joka siirtää hälytystekstin hakulaitteisiin 

sekä päivystyspuhelimeen. 

Tyypillisiä tekstiviesteinä saapuvia päivys-

tystehtäviä ovat mm. yli sataan ilmanvaih-

tokoneeseen liittyvät hälytykset sekä läm-

pötilahälytykset lääkejääkaapeista ja kylmi-

öistä. Suurin osa keskussairaalan lääkekaa-

peista ja ravintohuollon kylmiöt ovat jatku-

van lämpötilavalvonnan piirissä. Myös säh-

kö-, kaasu- ja lämpö /jäähdytysjärjestelmien 

viat hälyttelevät silloin tällöin. Sairaalan kaa-

sujärjestelmän hengitysilma ja happi kulke-

vat putkia pitkin huoneisiin ja ilokaasu leik-

kaussaleihin.

Vastuualueella työskentelee kaksi esimies-

tä, käyttöpäälliköt Hannu Tamminen ja Ka-

ri-Pekka Tuominen. Seitsemästä ammatti-

miehestä neljä kuuluu teknisen keskuksen 

päivystysrenkaaseen. Kari-Pekka Kivimäki 

ja Marko Mäntylä vastaavat kiinteistön sää-

tö- ja valvontajärjestelmästä. Timo Koski-

nen hoitaa vesi-, viemäri- ja putkistoasioita. 

Pekka Pösö ja Janne Mattila tekevät erilaisia 

metallitöitä; metallisorvauksia, instrument-

tien teroittamista ja korjauksia, esimerkki-

nä vaikkapa ilmanpaineella toimiva kallo-

pora. Jussi Kivimäki ja Jari-Pekka Koski kor-

jaavat ja huoltavat esimerkiksi potilassänky-

jä ja pyörätuoleja sekä erilaisia pyöriä, jar-

ruja ja pumppuja.

Elintärkeä sähkö

Sähkötekniikan vastuuyksikön tehtäviin kuu-

luu sähköverkkojen ylläpito, erilaiset sähkö-

työt sekä sähkölaitteiden huolto- ja korjaus-

tehtäviä. Käyttöpäällikkö Keijo Kallio elä-

köityi huhtikuun lopulla, ja uusi käyttöpääl-

Kasvoja äänten takana: Tiina Hirvimäki ja Pasi Grönman.
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likkö astuu remmiin loppukesästä. Yksikön 

kaikki viisi ammattimiestä kuuluvat päivys-

tysrinkiin. 

Keskussairaalan sähköntuotantoa on tur-

vaamassa kahdeksan generaattoria. Niiden 

toiminta varmistetaan kuukausittaisella koe-

käytöllä. Kun sähkön normaalijakelussa eli 

valtakunnan verkossa on keskussairaalaa 

koskeva sähkökatko, varavoimajakelu kyt-

keytyy päälle automaattisesti. Lain mukaan 

sähkökatko saa kestää enintään 15 sekun-

Toni Taipale ja Markku Lilja korjaamassa henkilöstöravintolan astianpesukonetta.

Esimerkkejä kiireellisistä 

vikailmoituksista:

• Palohälytykset

• Hissihälytykset

• Sähkökatkot, joista päivystäjille 

on annettu erityisohjeistus

• Kaasuhälytykset

• Vesivuodot

tia. Keskussairaalassa varavoima kytkeytyy 

päälle automaattisesti noin 12 sekunnissa. 

Sähkökatkosten kesto on yleensä muuta-

man minuutin. UPS-jakelu eli katkeamaton 

sähkönsyöttö turvaa tietoliikenteen ja elä-

mää ylläpitävien laitteiden ja järjestelmien 

toimivuuden. 

Yrjö Ristolainen huolehtii mm. potilas-hoi-

taja –kutsujärjestelmän, palojärjestelmien ja 

varavoimajärjestelmien toimivuudesta. Jus-

si Vesterlund ja Jari Jaakola pitävät sähkö-

verkot toimintakuntoisina ja suorittavat säh-

kölaitteiden lakisääteisiä määräaikaistarkas-

tuksia ja -mittauksia. Toni Taipale ja Mark-

ku Lilja huoltavat ja korjaavat sähkökäyttöi-

siä laitteita kuten pesukoneita, siivouskonei-

ta, välinehuollon autoklaaveja ja kuumasau-

maajia sekä ravintohuollon laitteita.

- Välinehuollon ja ruokapalveluiden vika-

tilanteet työllistävät meitä lähes päivittäin, 

kertoo Markku Lilja.

Keskussairaalassa vaihdetaan vuosittain 

tuhansia lamppuja, tietää ammattimies Jus-

si Vesterlund.

- Lampunvaihto on työllistävin vikailmoi-

tus, niitä tulee useita päivittäin. Sairaalassa 

tarvitaan monenlaisia valonlähteitä hehku-

lamppujen ja loisteputkilamppujen lisäksi, 

sillä tutkimus- ja toimenpidelaitteissa on eri-

laisia lamppuja, muun muassa halogeeneja, 

kärkipeililamppuja ja LEDejä. Myös leikkaus-

salivalaisinten testaaminen, tarkastaminen ja 

vaihtaminen kuuluu meidän tehtäviin.

Päivystäjät tietävät odottaa yllätyksiä

Vikailmoitukset tuovat eteen monenlaisia 

ongelmia ratkottavaksi. Tapaninpäivän poik-

keukselliset sähkökatkot aiheuttivat useita 

erilaisia vikatilanteita. Päivystysvuorossa 

ollut Toni Taipale hälytettiin töihin kolmel-

ta yöllä. Hän ehti lounastauolle puolenpäi-

vän aikaan seuraavana päivänä, ja korjaus-

töitä riitti iltaan asti. 

Kesken auditorion vessojen avaamisen 

voi tulla kutsu osastolle korjaamaan seinäs-

sä olevan happipisteen liitosvikaa, keskellä 

yötä yritetään estää odottamattoman sään 

seurauksena uhkaavaa S-rakennuksen ve-

sivahinkoa. Tekniikan päivystysrengas te-

kee oman osansa pitääkseen keskussairaa-

lan kunnossa siellä tehtävää työtä ja potilai-

ta varten.
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Satakunnan keskussairaalassa ihosairauksia 

on hoidettu jo 35 vuoden ajan, aluksi Sata-

linnassa ja viimeiset 9 vuotta keskussairaa-

lan M-siivessä, 1. kerroksessa. Ihosairauk-

sien hoito on muuttunut viimeisen kymme-

nen vuoden aikana ja vuodeosastopaikkoja 

on tällä hetkellä vain yksi neurologian vuo-

deosaston yhteydessä. Poliklinikalla toimii 

tällä hetkellä ylilääkäri, kaksi erikoislääkä-

riä ja yksi erikoistuva lääkäri. Tällä resurssi-

määrällä jonotilanne on pysynyt ja pysynee 

hyvin kohtuullisena. Hoitajia on kahdeksan 

ja sihteereitä kaksi. Tärkeitä toimijoita ovat 

myös laitoshuoltajat, jotka huolehtivat hy-

gieniasta ja viihtyisyydestä.

Vaikeat psoriaasipotilaat muodostavat 

suuren osan ihoklinikan potilaista. Psoriaa-

sia voidaan pitää lähes kansantautina ja se 

liittyy voimakkaasti metaboliseen oireyh-

tymään. Samalla potilaalla on usein ylipai-

noa, diabetes, rasva-aineenvaihdunnanhäi-

riötä, tupakointia ja alkoholin käyttöä. Hoi-

tona käytetään erilaisia paikallishoitoja yk-

sinään tai yhdistettynä valohoitoihin ja/tai 

erilaisiin sisäisiin lääkityksiin ja vain vaikeim-

missa tapauksissa turvaudutaan biologisiin 

lääkityksiin. On paljolti kehittyneen biologi-

sen lääkehoidon ansioita, että vuodeosasto-

hoitojaksot ovat näin vähäisiä. Porin seudul-

la toimii aktiivinen psoriasis potilasjärjestö, 

jonka kanssa ihoklinikka osallistuu koulutus-

tilaisuuksien järjestämiseen. Vietimme pso-

riaasiviikkoa helmikuussa ja samalla saim-

me lelulahjoituksen lääkeyritykseltä. Poti-

laat olivat valinneet nimenomaan Satakun-

nan keskussairaalaan lelulahjoituksen koh-

teeksi ja nyt kaikkia lapsipotilaitamme ilah-

duttavat ihoklinikan odotushuoneessa uu-

tuuttaan hohtavat, hienot lelut.

Muita tärkeitä potilasryhmiä ovat erilaisis-

ta ihottumista kärsivät potilaat sekä ihokas-

vaimet. Ihokasvaimista syövän esiasteet, eri-

tyisesti solaari eli aktiiniset keratoosit ovat 

tavattoman yleisiä ja ne kannattaa hoitaa al-

Kiire jatkuu, jo 35 vuotta ihoklinikassa palvellut 

osastonsihteeri Annukka Ahosmäki työssään.
teksti ANNA HJERPPE kuvat TARU TOLPPO

Pieni, suuri 
ihoklinikka

Iho on pinta-alaltaan ihmisen suurin elin ja erilaisia ihosairauksia 

tunnetaan noin 2000. Onneksi tavallisimmat ihosairaudet ovat ylei-

simpiä ja suurin osa voidaankin hoitaa avoterveydenhuollossa.
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kuvaiheessa joko nestetyppijäädytyksellä, 

lääkevoiteilla tai PDT hoidoilla, jolloin muu-

ta kirurgiaa tai leikkausta ei tarvita. Kaikki 

esiasteet tulee hoitaa, koska yksittäisestä 

Toimintalukuja vuodelta 2011

• lähetteitä: 1798

• käynnit yhteensä 9496

• haavahoitoja 625

• ihopalasiirtoja 14

• UVB-hoitoja 1541, hoitojaksoja 103

• PUVA 555, hoitojaksoja 33

• koepaloja otettiin 797

• epikutaanitestit 414

• prick-testit 347

• osastohoitopotilaita 18

läiskästä ei voi päätellä, mikä niistä alkaa 

myöhemmin muuntua varsinaiseksi, jopa 

etäpesäkkeitä lähettäväksi okasolusyöväk-

si. Hoidamme ja diagnosoimme toki myös 

varsinaisia ihosyöpiä, mutta benigni-

en ihokasvainten tai tavallisten luomi-

en poistoihin kosmeettisista syistä ei 

ole mahdollisuuksia.

Aloitin ylilääkärinä tämän vuoden 

alusta. Olen edellisessä työssäni kes-

kittynyt vaikeiden, kroonisten haa-

vapotilaiden hoitamiseen ja ”harras-

tuksena” toimin myös Suomen haa-

vanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja-

na. Haavapotilas on Porinkin seudul-

la useimmiten iäkäs, monisairas, niu-

kan toimeentulon varassa oleva hen-

kilö, jolle haavoista aiheutuu runsaasti 

lisähaittaa. Avoimesta haavasta aiheu-

tuu yhteiskunnalle tavattomasti kustan-

nuksia, joten pyrimme entistä ripeäm-

pään haaavadiagnostiikkaan ja korjaa-

maan haavojen taustalla vaikuttavat 

syyt sekä ennaltaehkäisemään niiden 

syntyminen tulevaisuudessa. Tärkeim-

mät tehtävät tällä saralla ovat diabetek-

Lelulahjoitus ja yksikön syntymäpäiväkukkaset osuivat samalle päivälle. Kuvassa sairaanhoitaja Hanna Niemi, sairaanhoitaja Mirja Park-

kali, sairaanhoitaja Marja Salonoja, erikoislääkäri Olivera Robeva-Krasteva, osastonsihteeri Annukka Ahosmäki, toimialueen ylihoita-

ja Katriina Hakanen, ylihoitaja Tuula Arvola, ylilääkäri Anna Hjerppe, sairaanhoitaja Annikki Tommila, erikoistuva lääkäri Sanna Kujala, 

osastonhoitaja Outi Blomqvist ja erikoislääkäri Tiina Toomson.

sen hyvä hoito ja sen ennaltaehkäisy, ylipai-

non, tupakoinnin välttäminen ja varhainen 

laskimo-ongelmien hoitaminen ja ennalta-

ehkäiseminen. Kansainvälistä yhteistyötä 

ja tutkimustyötä tehdään myös aktiivisesti 

ja syksyllä on tiedossa STOP-päivä, jolloin 

pyritään kiinnittämään Euroopan-laajuises-

ti huomiota painehaavojen ennaltaehkäise-

miseen. Tässäkin sairaalassa on alkamassa 

painehaavojen ehkäisyprojekti.

Allergiatoiminta kuuluu myös ihoklinikan 

perusteisiin. Teemme polikliinisesti ihon 

prick-testejä välittömän allergian tutkimisek-

si, mutta myös paljon epikutaani- eli lappu-

testejä viivästyneellä mekanismilla syntyvi-

en allergioiden selvittämiseksi. Tarvittaes-

sa esimerkiksi lääkeaineihottumien tutkimi-

sessa edetään altistuskokeisiin joko polikli-

nikalla tai vuodeosasto-olosuhteissa.

Kukaan ei selviä ilman yhteistyötä ja an-

namme ja saamme apua muiden erikoisalo-

jen ammattilaisilta. Aina löytyy kehitettävää 

ja tulevaisuudessa saattaakin tulla eteen po-

tilas/ongelmalähtöisten poliklinikoiden to-

teuttaminen esimerkiksi haava- ja allergia-

yksiköiden muodossa.
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Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen, ta-

loudellinen ja tarkoituksenmukainen lääke-

hoito on keskeinen osa potilaan laadukas-

ta ja turvallista hoitoa. Lääkehoito on moni-

naista ja vaativaa. Lääkehoidon osaamisen 

tulee olla korkeatasoista ja moniammatillis-

ta. Potilasturvallisuus- ja LOVe-projektit pyr-

kivät osaltaan edistämään lääkehoidon osaa-

mista ja yhdenmukaistamaan turvallisia toi-

mintatapoja.

Lääkejakelu 

Monessa sairaanhoitopiirin yksikössä jae-

taan potilaiden suun kautta otettavia lääk-

keitä päivittäin. Lääkkeiden jakaminen po-

tilaskohtaisiin annoksiin tulee tehdä asian-

mukaisissa, toimintaan sopivissa tiloissa 

ja olosuhteissa. Rauhallinen työympäristö 

lääkkeitä jaettaessa turvaa osaltaan lääke-

hoidon virheettömyyttä ja parantaa potilas-

turvallisuutta. Sairaanhoitopiirin yksiköissä, 

joissa lääkkeitä jaetaan potilaskohtaisiin an-

noksiin, otetaan käyttöön LÄÄKEJAKELU – 

ÄLÄ HÄIRITSE -kyltti. 

- Kyltti tulee sijoittaa näkyville lääkkeen ja-

on ajaksi lääkkeiden jakotilaan

- Kyltin avulla lääkkeenjakotilannetta rau-

hoitetaan

- Muistutus: Kaksoistarkastus vähentää lääk-

keiden jakamisessa tapahtuvia virheitä 

Lääkejako HaiPro-ilmoitus, läheltä piti 

-tapahtuma:

Potilaalle merkitty lääkedosettiin Thyroxin 

0,125 mikrogrammaa ja jaettu Thyroxin 25 

mikrogrammaa 1/2 tbl. Lääkekurvassa mer-

kittynä Thyroxin 0,125 milli-

grammaa, joka olisi ollut oikea 

annos. Eli dosettiin oli merkitty 

vahvuus väärin sekä jaettaessa 

lääkettä oli tapahtunut laskuvir-

he. Potilaan oman tarkkaavai-

suuden ansiosta potilas ei saa-

nut liian pientä annosta.

Ehdotus toimenpiteiksi, 

jolla tapahtuman 

toistuminen estetään:

Lääkkeiden kaksoistarkistus, 

mikä sovitaan tehtäväksi aina 

ennen kuin potilas saa lääk-

keensä. Potilaita hoitavat hoi-

tajat toimivat niin, että toinen 

jakaa lääkkeet, toinen tarkistaa 

ja vie. Tehdään myös HUOMIO-

lappu lääkekaapin oveen muis-

tutukseksi toimintatavasta. 

Hyvä käytäntö pelastaa 

henkiä - paras hyvä 

käytäntö palkitaan

Onko yksikössänne kehitetty tai 

käytössä potilasturvallisuutta 

edistävä hyvä käytäntö, esimer-

kiksi jokin tarkistuslista? Lähe-

tä oma tai tiimisi hyvä käytän-

tö meille tiedoksi. Tarkoitukse-

namme on miettiä, miten muut 

yksiköt voisivat hyötyä teidän 

kokemuksista ja kenties sovel-

taa niitä omiin työympäristöi-

hinsä. Potilasturvallisuus on 

teksti ANNA-KAISA KAUTTO ja LOTTA NIKKI kuvat ANNIKA STRÖMBERG

Potilaan 
lääkehoitoa 
turvallisesti

Sairaanhoitajat Eeva Kannisto, Asmo Heikin-

talo ja Jenni Ketko osasto N2A:n uudessa lääk-

keenjakohuoneessa. Rauhallinen lääkkeenjako-

tila varmistaa turvallisen lääkkeenjaon.

Laminoitua lääkejakelukylttiä voi tilata 

Anna-Kaisa Kautolta ja Lotta Nikiltä. 
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Testaa millainen lääkitysturvallisuustyyppi olet!

HaiPro

a) Havaitsen läheltä piti -tapahtumia ja teen niistä HaiPro-ilmoituksia

b) Teen satunnaisesti HaiPro-ilmoituksia haittatapahtumista

c) En aktiivisesti ilmoita vaaratapahtumia

LOVe

a) Olen ensimmäisten suorittajien joukossa

b) Aion suorittaa vuoden 2012 aikana

c) En ole vielä ajatellut asiaa

Lääkehoitosuunnitelma

a) Tiedän mistä löydän yksikköni lääkehoitosuunnitelman ja tunnen sisällön

b) Olen joskus tutustunut

c) En tiedä mistä löytyy

ISBAR

a) Tunnen kyseisen raportointimenetelmän

b) Olen kuullut nimen

c) Onkohan jokin uusi baari?

Mikäli sait eniten 

a-vastauksia, olet lääkitysturvallisuustyyppiä, jota Satakunnan sairaanhoitopii-

ri tarvitsee.

b-vastauksia, olet kehittymässä lääkitysturvallisuustyypiksi.

c- vastauksia, sinun kannattaa tutustua lääkitysturvallisuusasioihin paremmin.

E-rakennuksen purkaminen ja maanra-

kennustyöt käynnistyvät marraskuussa 

2012. Suunnittelijat on valittu ja käynnis-

sä on luonnosvaiheen suunnittelu. Varsi-

naiset rakennustyöt on tarkoitus käynnis-

tää alkutalvesta 2013 ja rakennuksen val-

mistuminen ja käyttöönotto ajoittuu vuo-

den 2015 alkuun. 

Uusi E-rakennus on kooltaan yli 12.000 

br-m2 ja tilat sijoitetaan neljään maanpääl-

liseen ja yhteen kellarikerrokseen. Nykyi-

siin rakennuksiin verraten voidaan todeta, 

että lasten- ja naistentalosta tulee jonkin 

verran isompi kuin M-rakennus. 

Uudisrakentamisen taustaa

Nykyinen L-rakennus on valmistunut vuon-

na 1982 ja sen peruskorjaus on jo pitkään 

sisältynyt sairaanhoitopiirin investointi-

suunnitelmaan. Peruskorjauksen suun-

nittelun alkuvaiheessa kävi selväksi, et-

tä lastentautien toiminta ei sinne mah-

du ilman laajennusosaa. Samanaikaises-

ti selvitettiin synnytysten oikeaa sijoitus-

paikkaa, sillä vuonna 1970 rakennettu S-

rakennus on elinkaarensa päässä. Suun-

nittelussa päädyttiin kokonaisuuteen, jos-

sa lastentaudit ja synnytykset sijoitetaan 

samaan rakennukseen. 

Lasten- ja naistentalon sijainti 

perustuu keskussairaalan 

kehittämissuunnitelmaan 

Keskussairaalan tontista on laadittu kehit-

tämissuunnitelma, jossa selvitettiin ton-

tin käyttöä tuleviin toiminnan tarpeisiin. 

Suunnitelmassa tarkasteltiin uusien ra-

kennusosien sijoittelua, liikennejärjeste-

lyjä niin sisällä kuin ulkona, paikoitusrat-

kaisuja ja etenkin uuden lasten- ja naisten-

talon sijoittamista tontille. Lasten- ja nais-

tentalon sijoituspaikaksi valittiin   tontin 

lounaiskulma, nykyisen E-rakennuksen 

paikka ja sen ympäristö. Ratkaisu perus-

tuu toiminnalliseen kokonaisuuteen, jo-

hon kuuluvat logistiset yhteydet, tontin 

kaavatilanne, mahdollisesti purettavien 

rakennusten korvaava rakentaminen ja 

eri vaihtoehtojen toteutusaikataulu sekä 

niiden kustannusvaikutukset. 

Muutoksia liikenne- ja 

pysäköintijärjestelyissä

Uusi kehätie kiertää tontin länsi- ja ete-

läsivuilla, jolloin pääosa liikenteestä saa-

daan pois tontin keskiosista. Tien tulee 

olla kunnossa syksyllä, jolloin liikenne 

yhteinen asia! Nostetaan hyvät käytännöt 

esille, niin jokaisen ei tarvitse ”keksiä pyö-

rää uudelleen”! 

Kun tiimissä tunnistetaan haittatapahtuma 

tai niiden sarja, voidaan tilanteen ehkäise-

miseksi kehittää hyvä käytäntö. Toisaalta hy-

vä käytäntö voidaan muodostaa yleisesti ris-

kialttiiksi tunnistetun toiminnan ympärille, 

suojaamaan potilasta myös yllättäviltä vaa-

ratilanteilta. Ehkäisy ja suojaaminen ovatkin 

hyvän käytännön lähtökohtia.

Käytäntö, joka on sovellettavissa muihinkin 

yksiköihin tai on parantanut yksikön potilas-

turvallisuutta ja turvallisia hoitokäytäntöjä pal-

kitaan yksikköön toimitettavalla täytekakulla. 

Lisäksi käytäntö esitellään Kestissä.

Opittavaa: 

• jokaisessa vaiheessa tulee varmistaa, et-

tä oikea ja riittävä tieto lääkityksestä on 

käytössä

• potilaan lääkelistan ajantasaisuus tarkis-

tetaan aina ennen lääkkeiden jakoa

• jos lääkitystä joudutaan varmistamaan 

puhelimitse, tulee kaikki lääkemääräyk-

set toistaa ja varmistaa, että on kuul-

lut ja ymmärtänyt oikein mitä toinen 

on sanonut

• jos lääkemääräys herättää epäilyä, 

tulee sen oikeellisuus varmistaa lää-

käriltä

• lääkkeenjakotilanne on rauhallinen 

ja häiriötekijät minimoitu

Ota käyttöön LOVe

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on otet-

tu käyttöön LOVe-lääkehoidon osaami-

nen varmistaminen verkossa hoitohen-

kilökunnalle. Moodle-oppimisympäris-

tö löytyy Internetistä: https://satshp.

mmg.fi . Myös sairaanhoitopiirin ver-

kon ulkopuolelta pääsee oppimisym-

päristöön eli myös kotona tapahtuva 

oppiminen on mahdollista. Sairaan-

hoitopiirin hoitohenkilökunta kirjau-

tuu Moodle-oppimisympäristöön omil-

la mikroverkkotunnuksillaan. Lääkehoi-

don osaamisen ylläpitäminen on kaik-

kien etu; niin työntekijän, työnantajan 

kuin potilaankin.
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teksti TAPIO KALLIO

Uusi E-rakennus 
nousee lasten- ja 
naistentaloksi

Uudisrakennus sai nimikilpailun jäl-

keen nimekseen lasten- ja naisten-

talo. Lastentaudit, lastenneurolo-

gia, lastenkirurgia, vastasyntynei-

den teho, synnytykset, äitiyspolikli-

nikka, naistentaudit ja osa apuväli-

nekeskusta sijoittuvat tulevaisuudes-

sa lasten- ja naistentaloon. 

Satakunnan keskussairaala: E-rakennuksen ja tiesuunnitelman luonnos.

tontin takapuolelle siirretään kehätielle, pois ruo-

kapalvelukeskuksen (R-rakennus) ja obduktion (H-

rakennus) välissä olevalta tieltä. Takapysäköinti-

alueelle liikenne ohjataan pääosin Sairaalantieltä. 

Osa huoltoliikenteestä ohjataan uuden liittymän 

kautta kehätielle. 

Autojen pysäköinti tulee olemaan ongelmallista 

rakennusvaiheen aikana. Pysäköintipaikkoja kato-

aa rakennusvaiheen aikana keskussairaalan alueel-

ta noin 200 kpl. Tämä asia on tiedostettu aina sai-

raanhoitopiirin johtoa myöden. Henkilökunnan on 

mahdollista pysäköidä Urheilukeskuksen suunnas-

sa oleville isoille pysäköintialueille. Henkilökuntaa 

kannustetaan käyttämään julkista joukkoliikennettä 

tai polkupyörää työmatkoillaan. Suunnitteilla on py-

säköintitalon rakentaminen kunhan sille vaan löy-

detään sopiva paikka. 

Lähiaikojen tilajärjestelyjä 

Lastenneurologia muuttaa A3:lta A7:lle tämän vuo-

den kesäsulun aikana. Samassa yhteydessä osa 

A7:lla työskentelevistä henkilöistä siirtyy A3:lle ja 

B3 kirurgian osasto saa tässä yhteydessä lisäpaik-

koja A3:lta. Keskussairaalan alueelle vuokrataan to-

dennäköisesti tilaelementtirakennus, jonne sijoite-

taan yksittäisiä työntekijöitä mm. purettavasta E-ra-

kennuksesta ja osin A7:lta.

Vanha sanonta sanoo; hyvin suunniteltu on puo-

liksi tehty joten tässä vaiheessa haluan kiittää Tei-

tä kaikkia suunnittelutyössä mukana olleita aktiivi-

sesta osallistumisesta lasten- ja naistentalon suun-

nittelutyöhön.

Tulossa muutoksia liikenne- ja 
pysäköintijärjestelyihin

Uusi kehätie
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Satakunnassa on vuosien ajan kaivattu ai-

kuisiällä vammautuneille tai sairastuneille 

kuntoutuspotilaille tiloja ja resursseja asumis-

kartoituksen tekemiseen sekä potilaan kotiu-

tumisen suunnittelun tukemiseen. Tilanne on 

nyt korjaantunut kotiutusyksikkö Mökin avul-

la, joka on osoitus sairaanhoitopiirimme eri 

toimialueiden hyvästä yhteistyöstä. 

Kotiutusyksikkö Mökin suunnittelu sai al-

kunsa vuonna 2008, kun erityishuoltopiirin 

ja sairaanhoitopiirin yhdistymiseen liittyväs-

sä ”Uudet asiakastyön yhteistoimintamallit” 

– hankkeessa todettiin, että erityisesti akuu-

tin vammautumisen tai sairastumisen koke-

neilla potilailla on usein tarve itsenäisen suo-

riutumisen ja avun tarpeen arviointiin.  So-

veltuvat tilat löytyivät lopulta Ulvilasta Antin-

kartanon kuntoutuskeskuksesta, missä asu-

miskäytössä ollut n.100m2 rakennus sanee-

rattiin apuvälineitä sekä ympäristönhallinta-

laitteita käyttäville liikuntarajoitteisille hen-

kilöille soveltuvaksi. Saneeraus toteutettiin 

moniammatillisesti hyödyntäen mm. fysiat-

rian ja kuntoutuksen, apuvälinekeskuksen, 

lääkinnällisen kuntoutuksen, neurologian, 

sosiaalipalvelujen ja huollon toimialueiden 

työntekijöiden osaamista. 

Periaatteena toiminnassa on se, että poti-

las siirtyy sairaanhoitopiirin erikoisalalta ar-

viointijaksolle sosiaalipalveluihin kotiutusyk-

sikkö Mökkiin mutta pysyy edelleen erikois-

sairaanhoidon potilaana. Valmista toiminta-

mallia ei Suomesta löytynyt ja oli muodos-

tettava sosiaalipalvelujen ja erikoissairaan-

hoidon rajat ylittävä malli. Toimintaproses-

si kuvattiin vuokaaviona, määriteltiin palve-

lua saavat potilasryhmät, toiminnan tavoit-

teet, toiminta-ajatus, henkilöstön vastuut ja 

tehtävät ja muodostettiin kustannuslasken-

nalliset sisäiset hinnoitteluperiaatteet sekä 

järjestettiin toiminnan markkinointi. 

Toiminta käynnistyi vuonna 2010

Mökistä tuli osa Satalinnan kuntoutusosaston 

toimintaa, jolloin potilas on sisäänkirjattuna 

Satalinnan sairaalan kuntoutusosastolla. Mö-

kissä on huomioitu esteettömyys sekä toimi-

vuus pyörätuolilla liikkuvia potilaita varten. 

Siellä on mahdollisuus potilaskohtaisten ym-

päristönhallintalaitteiden käytön arviointiin 

ja kokeiluun. Myös omaiset voivat asua Mö-

kissä jakson aikana. Potilas voi käyttää myös 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksen fysiotera-

pia- ja saunatiloja sekä uimahallia. Yksikön lä-

heisyydessä sijaitsevan palvelukoti Männyn 

henkilöstö havainnoi päivittäin potilaan sel-

viytymistä ja raportoi Satalinnan sairaalan 

kuntoutusosastolle. Potilaan ympärivuoro-

kautinen avunsaanti on turvattu.

Mökkiä voidaan tarvittaessa käyttää myös 

kuntien sosiaalitoimen tai vakuutusyhtiöiden 

kustantamana asumiskokeilu- ja asumisval-

mennuspaikkana.

teksti JOUKO ALINEN kuva TARU TOLPPO

Kotiutusyksikkö Mökki 
tukena potilaan tulevaisuuden 
suunnittelussa

Hoitaja Hannu Orava ja Markku ovat kahvinkeittopuuhissa Mökin keittiössä.
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teksti AULI LAAKSO-SANTAVIRTA kuvat ANNIKA STRÖMBERG

Erikoisosaaminen 
lähtee työntekijöistä

Vihdoinkin - lastenpsykiatrian oma koti!
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Tänä syksynä Satakunnan keskussairaalan 

lastenpsykiatrinen erikoissairaanhoito täyt-

tää 30 vuotta – sairaanhoitopiirin syntyessä 

vuonna 1991 mukaan tuli myös vähän van-

hempaa perua oleva Rauman lastenpsykiat-

rian poliklinikka. Aikoinaan potilas perhei-

neen kohtasi nykyistä huomattavasti pienem-

män työntekijämäärän ja tilat, joita ei ollut 

suunniteltu sitä työtä varten. Vain muutama 

työntekijä oli koulutettu ja kokenut lasten-

psykiatrian erikoisosaaja, mutta kaikki pio-

neerit olivat tulisieluisia ja aktiivisia toimin-

nan ja oman ammattitaitonsa kehittäjiä. Osa 

heistä on edelleen lastenpsykiatrian vastuu-

alueen työntekijöitä! Myönteistä onkin, et-

tä suurin osa työntekijöistämme jää pois ai-

noastaan paikkakunnalta muuton tai vasta 

eläköitymisen takia. Jo pitkät virka- ja työ-

suhteet toimivat osaltaan korjaavana koke-

muksena lapsille ja perheille, joiden vuoro-

vaikutussuhteet ovat huomattavan lyhyitä ja 

jäsentymättömiä.

Nykyään lapsipotilas perheineen astuu si-

sään uuteen ja nimenomaan lastenpsykiatri-

an tarpeita varten suunniteltuun P-taloon. Ai-

noastaan lastenpsykiatrian poliklinikka odot-

taa vielä, että hajallaan useassa eri paikassa, 

L-, P-, D- ja A-rakennuksessa, sijaitsevat vas-

taanottotilat saataisiin koottua yhteen ja si-

ten tehostettua toimintaa. Elättelemme toi-

vetta, että unelma toteutuu ennen 40-vuo-

tissyntymäpäivää.

Lastenpsykiatrian vastuualueen työnteki-

jät ovat motivoituneita itsensä ja toimintan-

sa kehittäjiä. Moni meistä on ammatillisen 

pohjakoulutuksensa jälkeen lisäkouluttanut 

itseään erilaisiin psykoterapeuttisiin tai toi-

minnallisiin tutkimus- ja hoitomenetelmiin ja 

tuonut siten uutta ajattelu- ja toimintatapaa 

osaksi lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoi-

don arkea. Merkille pantavaa on, että sysäys 

uuden kehittämiseen on voinut alkaa mistä 

tahansa ammattiryhmästä. Nykyään käytös-

sämme onkin laaja paletti erilaisia biologisia, 

yksilö-, vuorovaikutus-, perhe- tai verkosto-

keskeisiä tutkimus- ja hoitomuotoja.

Myös yhteiskunnalliset muutokset heijas-

tuvat nopeasti lastenpsykiatrian erikoisalaan. 

Mitä rasittuneempia tai huonommin voivia 

lasten tärkeät aikuiset ovat, sitä enemmän 

lapset oireilevat. Jos lasten ja perheiden pal-

velujärjestelmän jokin osa kutistuu, muilta 

osilta, kuten erikoissairaanhoidolta, tarvitaan 

enemmän. Kunta- ja palvelurakenteen muu-

tos kuulostaakin lastenpsykiatrista uhkaaval-

ta, jos muutosta ei toteuteta hallitusti. Jo nyt 

korjaava toiminta vie ison palan ennaltaeh-

käisystä, joka olisi kuitenkin lasten ja perhei-

den kannalta inhimillisintä ja yhteiskunnal-

lisesti ajatellen halvintakin. Toisaalta valtio 

on pyrkinyt kiinnittämään kuntien huomio-

Vihtoria ei pelota keinussakaan, kun Tiina Harlin pitää kiinni.

Sairaanhoitaja – kokki Juhani Suoniemen vastuul-

la oli kesäleirin rosvopaisti ja oppipojan koulu-

tus. (Arkistokuva)
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Yhdessä suunnitellen toiminta lähti alkuun melkein tyhjästä 

(Arkistokuva 80-luvun alusta).

ta alaikäisten mielenterveyspalveluihin: tä-

män vuosituhannen ensimmäiset vuodet toi-

vat ylimääräisiä valtionavustuksia ja siten uu-

sia toimintaedellytyksiä lastenpsykiatrialle. 

Näillä varoilla alkoi mm. perheosaston toi-

minta. Myös kuvataideterapeutti sai lahjoi-

tusvarojen loputtua palkkansa näin. Nyt kum-

pikin työ on lastenpsykiatrian vastuualueen 

vakiintunutta avohoitotoimintaa. 

Valtionavustusprojektien nimissä kokeiltiin 

myös kotihoitoa eli kotona toteutettavaa las-

tenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa. Kokeilu 

huomattiin myös valtakunnallisesti. Nykyisin 

kotikäynnit ovat yksi työkalupakkimme taval-

lisista instrumenteista. Myös lainsäädäntö-

muutokset vaikuttavat: sairaanhoitopiirin ul-

kopuolisten kuntien Satakuntaan sijoittamat 

huostaan otetut lapset tulivat potilaiksemme 

lakimuutoksen myötä. Syntyi pieni sijoitet-

tujen lasten psykiatriseen arviointiin ja hoi-

toon keskittynyt Siltatyöryhmä.

Nuorisopsykiatrian otettua 80-luvun lopul-

la vastuun yli 13-vuotiaista lastenpsykiatria 

on vähitellen siirtynyt yhä nuorempiin ikä-

luokkiin. Potilaamme voi nyt olla vastasyn-

tynyt tai jopa masuvauva, jonka vanhempi-

en elämäntilanne ei riitä turvaamaan myön-

teistä kasvua ja kehitystä uudel-

le tulokkaalle. Toisaalta osaam-

me nykyään aiempaa herkem-

min havaita lasten erityisiä piir-

teitä ja erityisvaikeuksia, joiden 

kanssa kasvaminen vaatii ym-

päristöltä huomattavaa sensitiivisyyttä ja 

joustavuutta. Suuri osa työstämme onkin 

vanhempien, muiden perheenjäsenten tai 

esim. koulujen ja päivähoidon ohjaamista 

ottamaan huomioon juuri kyseisen lapsen 

ominaiset piirteet. Erityisesti poliklinikkam-

me neuropsykiatrian työryhmä keskittyy tä-

hän osaamiseen.

Lastenpsykiatrialle on muutenkin tyypil-

listä verkostokeskeinen työote: autamme 

lapsen lähitahoja auttamaan lasta. Erikois-

sairaanhoito keskittyykin diagnostiikkaan 

ja hoito- ja kuntoutussuunnitelmien teke-

miseen. Varsinainen hoito ja kuntoutus voi 

toteutua muualla ja erikoissairaanhoito tu-

kee toimintaa verkostokonsultaatioin. Tä-

mä edellyttää toki sitä, että kunnilla on pe-

ruspalveluissaan riittävästi resursoitu järjes-

telmä lapsia ja perheitä varten. Tästä huo-

limatta pieni osa potilaistamme jää erikois-

sairaanhoidon vastuulle pidemmän hoito-

jakson ajaksi.

Lastenpsykiatrian vastuualueen alkuvuo-

sina hoitoajat vuodeosastolla olivat pitkiä ja 

vuodeosastopaikkojakin oli vaihdellen 8–14. 

Hoitoajat ovat lyhentyneet koko ajan ja toi-

minta on muuttunut akuutimmaksi myös 

osastohoidossa. Vuonna 2010 toteutimme 

psykiatrisen hoidon toimialueen ensimmäis-

ten joukossa piirin strategian mukaisen vuo-

deosastopaikkojen vähentämisen: nyt vuo-

deosastolle mahtuu kuusi satakuntalaista 

lasta ja päiväosastolle toiset saman verran. 

Suurin osa lastenpsykiatrisesta erikoissai-

raanhoidosta on avohoitoa eli erilaisia po-

likliinisia käyntejä. Myös avohoidossa tar-

vitaan nopeaa reagoimista, ja tähän on eri-

koistunut pieni akuuttityöryhmämme, joka 

kykenee toteuttamaan ensikäynnin hyvin-

kin nopeasti.

Tuskin kukaan on osannut ennustaa näin 

isoja muutoksia tapahtuvan erikoisalallamme 

30 vuoden aikana. Suhtaudumme silti luotta-

vasti tuleviin vuosikymmeniin ja uskomme, 

että lastenpsykiatrian vastuualue sopeutuu 

ajan vaateisiin. Tähän toivomme päättäjien 

ja johdon myönteistä suhtautumista jatkos-

sakin. Tulevaisuuden haasteitamme on jat-

kuva lähetemäärän lisääntyminen (10 vuo-

dessa lähes kaksinkertaistunut lähetemää-

rä); myös hoidossamme olevien lasten vuo-

tuinen kokonaismäärä suurenee koko ajan. 

Vastuualueen hoidossa oli vuonna 2011 noin 

750 eri lasta perheineen. Uuden terveyden-

huoltolain kiireettömän hoidon tiukentuneet 

aikarajat pistävätkin porukkamme pinniste-

lemään! Onneksi meillä on aina ollut työssä 

niitä uudistusmielisiä, lapsikeskeisiä ja aktii-

visia ihmisiä, joita ilman ei lastenpsykiatrian 

vastuualue tule toimeen. Kiitos Teille!

Ilman toimivaa vuorovaikutusta ei synny liikettä! 

(Arkistokuva)
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Henkilön vastuu korostuu oman terveyden 

vaalimisesta. Yhtymähallituksen hyväksy-

män terveyden edistämisen toimintasuun-

nitelman tavoitteena on motivoida ja aut-

taa sairaanhoitopiirin työntekijöitä, potilai-

ta ja heidän omaisiaan tekemään terveyttä 

edistäviä valintoja omassa elämässään. Ta-

voitteena on myös yhdistää terveyden edis-

teksti PIIA ASTILA-KETONEN

Vaikuta myönteisesti 
päihdekäyttäytymiseesi 
– teet lahjoituksen itsellesi!

täminen osaksi erikoissairaanhoitoa ja sosi-

aalipalveluita. 

Terveyslähtöinen ajattelu auttaa myös po-

tilasta / asiakasta näkemään omat voimava-

ransa sekä vaalimaan olemassa olevaa ter-

veyttään. Terveyslähtöisyys näkyy päätök-

senteossa ja myös pienissä arjen teoissa, jot-

ka saavat työntekijät tuntemaan oman teh-

tävänsä merkityksen sairaanhoitopiirin toi-

minnoissa. Työhyvinvoinnin turvaaminen ja 

edistäminen kaikin käytettävissä olevin kei-

noin on johtamisen peruspilari. 

Ohjelmaan valitut terveysteemat ovat sa-

vuttomuuden edistäminen, päihteiden riski-

käytön vähentäminen, terveellinen ravitse-

mus, mielenterveyden edistäminen ja liikun-

taan kannustaminen. Tänä vuonna teemaksi 

on valittu päihteiden riskikäytön vähentämi-

nen. Teema ulottuu henkilöstöön teemaan 

liittyvän informaation lisäämisellä toimialu-

eilla ja teemaa rohkaistaan ottamaan esille 

myös soveltuvin osin potilas-, asiakastyössä 

(Audit-testin käyttö).

Tee Audit itselle ja ota osaksi potilas-, 

asiakastyötä

Alkoholihaittojen varhaista ilmaantumista 

ja riskijuomista mittaavista testeistä AUDIT 

on tunnetuin, eniten tutkimustukea saanut 

ja eniten käytössä oleva seulontaväline. Tes-

tin kysymykset liittyvät alkoholin käytön ti-

heyteen, tavallisesti käytettyyn alkoholimää-

rään, humalajuomiseen ja haittoihin.

Testin käyttö alkoholin käytön kartoituk-

sessa on hyvä, luotettava ja nopea mittari. 

Kysymykset mittaavat alkoholinkäytön mää-

riä, sitä kuinka alkoholia käytetään ja kuin-

ka usein juo runsaasti eli kuusi tai useam-

pia annoksia kerralla. Kysely on saatavissa 

paperimuodossa ja nettiversiona. (www.

Erikoissairaanhoitoon ja sosiaalipalvelui-

hin kuuluu olennaisena osana terveyden 

ja hyvinvoinnin edistäminen. Tänä vuonna 

edetään päihteiden riskikäytön vähentämi-

sen teemalla organisaatiossa, kertoo suun-

nittelija Piia Astila-Ketonen.
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Riskiraja on naisilla 16 annosta viikossa ja miehillä 24 annosta viikossa.

Jo pienemmät alkoholin viikkokulutusmäärät aiheuttavat terveydelle haittaa.

paihdelinkki.fi ). Päihdelinkin Netti-AUDIT an-

taa testaukselle lisäarvoa, sillä voit antaa sii-

tä saatavan henkilökohtaisen palautteen asiak-

kaalle mukaan.

AUDIT-testistä saa monipuolisen kuvan alko-

holinkäyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista tai 

vaihtoehtoisesti tiedon, että pulmia ei ole lähi-

tulevaisuudessa näköpiirissä. Alkoholinkäytön 

riskejä arvioidaan testin palautteessa pisteinä. 

Testin tavoitteena on löytää henkilöt, joiden al-

koholinkäyttö alkaa aiheuttaa pulmia ja näin eh-

käistä ongelmien paheneminen. 

Suomalaisten alkoholinkulutus on 

kasvussa

Vuonna 2011 suomalaiset joivat alkoholijuomia 

sadan prosentin alkoholiksi muunnettuna noin 

54 miljoonaa litraa eli 10 litraa asukasta kohti. 

On kysytty, onko tällä tunnusluvulla merkitystä, 

koska emmehän me juo alkoholia vaan alkoholi-

juomia: olutta, siideriä, lonkeroita, viiniä, väke-

viä viinejä ja väkeviä alkoholijuomia. sekä pie-

niä alkoholimääriä (erityisesti yli 30-vuotiaat) että 

erittäin suuriakin määriä (erityisesti alle 30-vuo-

tiaat). Alkoholia käytetään aiempaa useammin ja 

säännöllisemmin (erityisesti yli 30-vuotiaat). Ker-

ralla juodaan keskimäärin enemmän.

Mistä kulutuksen kasvu johtuu? Humalalla on 

yhä tärkeä paikka suomalaisessa alkoholikulttuu-

rissa. Entistä suurempi osa väestöstä käyttää al-

koholia, vain 10 % miehistä ja naisista ovat rait-

tiita. Viime aikoina mediassa on käyty keskuste-

lua siitä kaipaako Suomi asennemuutosta päih-

teisiin suhtautumisessa. Alkoholin juomista pi-

detään Suomessa tabuna, jota ei saisi arvostella. 

Päihteiden käyttöön suhtaudutaan suvaitsevai-

sesti, vain ongelmakäyttäjiin kohdistuu pahek-

suntaa. A-klinikkasäätiön vuonna 2012 toteutta-

man Lasinen lapsuus -kyselyn mukaan jopa 26 % 

12–18-vuotiaista suomalaisnuorista kokee hait-

toja vanhempien alkoholinkäytöstä. 

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi ensimmäisen ter-

veyden edistämisen toimintaohjelman maaliskuus-

sa. Toimintaohjelma on laadittu viisivuotiskaudek-

si ja se on tarkoitettu tarkoitettu henkilöstölle, poti-

laille ja asiakkaille sekä heidän omaisilleen. Ohjel-

ma korostaa terveyttä ylläpitävien voimavarojen ja it-

sehoidon merkitystä. Löydät suunnitelman intranet-

sivuilta, Hiisinet > Henkilöstö >Terveyden edistämi-

nen >Terveyden edistämisen suunnitelma.
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Hyvä palvelu 2011 -palkitut saivat kunniakirjansa marraskuussa valtuuston kokouksen yhteydessä. Tällä kertaa pal-

kintosumma 10 000 euroa jaettiin viiden yksikön kesken. 

Kriteereillä alueellisuus, avohoitopainotteisuus ja koko elämä kotona palkittiin SataDiagin laboratorion vastuualue 

ja psykiatrian toimialueen tehostetun avohoidon yksikkö. Kriteerillä uudet työmenetelmät, työn modernisointi ja uu-

distaminen palkittiin huoltokeskuksen siivouskeskuksen vastuualue, ja kriteereillä innovaatiot palkinnon saivat kon-

servatiivisen toimialueen reumasairauksien yksikkö sekä sosiaalipalvelujen toimialueen Kamu-Tupa.

Kunniakirjojen luovuttamisen jälkeen valokuvaan ehtivät auditorion aulassa Juha Mäkelä, Harriet Keinonen, Jarno 

Hacklin, Paula Ranne, Marko Lampela, Anne Sieviläinen, Timo Yli-Kerttula, Mari Valtonen, Miia Pihlajaviita, Pekka 

German, Jaana Tamminen, Erja Ijäs, Sirpa Hiltunen ja Katja Laine.

teksti ja kuva TARU TOLPPO

Hyvä palvelu -palkinto 2011

Vastaa ja voita!

Vastaa sähköpostilla taru.tolppo@satshp.fi 

30.6.2012 mennessä ja osallistu arvontaan!

Mikä on sinun mielestäsi 
tämän Vinkkelin 

mielenkiintoisin juttu? 

Vinkkeli22



teksti ROOPE MÄKELÄ

Hyper-hanke edistää 
lapsiperheiden hyvinvointia

Lasten ylipaino ja lihavuus ovat yleistyneet 

viimeisten vuosikymmenien aikana Suo-

messa ja muissa länsimaissa. Suomalaisis-

ta 5-vuotiaista lapsista noin 20 % on ylipai-

noisia ja 6 % lihavia kansainvälisen painoin-

deksikriteerin mukaan. Ravitsemusohjeis-

tuksia jaetaan myös mediassa monitahoi-

sesti, muotidieetit kiinnostavat ja nykyään 

yhä useampi lapsikin noudattaa jotakin eri-

tyisruokavaliota muusta syystä kuin sairau-

desta johtuen. Satakunnan Sairaanhoitopii-

rin hallinnoima Hyper-hanke järjestää kun-

nissa tilaisuuksia, joissa perehdytään lapsi-

perheiden kannalta olennaisiin ja ajankoh-

taisiin ravitsemus- ja terveysaiheisiin. Han-

ke saa sosiaali- ja terveysministeriöltä terve-

yden edistämisen määrärahaa. 

Tavoitteena on lisätä tutkittua, käytännöl-

listä sekä hyödyllistä tietoa ja osaamista ravit-

semuksesta Satakuntalaisissa lapsiperheissä. 

Hanke kannustaa perheitä löytämään oman 

tiensä monipuoliseen, maistuvaan ja samal-

la hyvinvointia edistävään ruokavalioon. Las-

ten ylipainoon vaikuttamis-

ta leimaa usein syyllistymi-

nen ja ohjausta puolestaan 

valmiiden neuvojen kautta 

toimiminen. Viime aikaisis-

sa tutkimuksissa on lapsen 

ylipainon havaittu vaikutta-

van mm.vanhempien käsi-

tyksiin itsestään kasvattaji-

na. Lapsen ylipaino yhdiste-

tään huonoon vanhemmuu-

teen ja vanhemmista johtu-

vaksi. Hanketoiminnan kes-

kiössä onkin ylipainon tai li-

havuuden sijasta toivottu käyttäytyminen ja 

toiminta, joka puolestaan toteutuessaan vai-

kuttaa toivotunkaltaisesti ylipainoon. Ohja-

ukseen on haettu kokemuksellisia lähesty-

mistapoja kuten kokkailua lasten kanssa, 

liikuntaryhmä, aistiharjoituksia kasviksiin 

tutustumisessa jne. Tilaisuuksissa on van-

hemmille keskustelupohjustuksia ajankoh-

taisista ravitsemusaiheista, sekä mahdolli-

suus vaihtaa ajatuksia ja kysyä mieltä askar-

ruttavista ravitsemusasioista.

Hankkeessa kaikille kohderyhmään kuu-

luville perheille on tarjottu motivoivia ja uu-

sia ajatuksia herättäviä luentoja, ryhmätoi-

mintaa sekä ravitsemusterapeutin ohjausta 

keväästä 2011 lähtien. 

Hanke toteutetaan Satakunnan alueella 

2011-2012. 

Banaani-Mustikkasmoothie on aisteja kutkuttava, 

maistuva ja ravitseva juoma aamiaiselle tai vaikka 

välipalaksi. Hyper-hankkeen sivuilta löytyy houkut-

televia ruokaohjeita, jotka soveltuvat koko perheen 

valmistettaviksi.

Hyvä ruoka perheen voimavarana.
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Piirimme kokoontuu kerran kuussa. Olemme 

saattaneet käydä aluksi kuntosalilla tai jopa 

rullaluistelemassa ja asiaan kuuluu aina myös 

saunominen. Kokoonnumme usein keskus-

sairaalan kerhotilassa, mutta tapaamisia on 

ollut myös ryhmäläisten kodeissa ja kesämö-

keillä. Tarjoilut hoidetaan nyyttikestiperiaat-

teella käsiteltävän kirjan teemaa mukaillen. 

Myös Porin uudet ravintolat on kokeiltu ja 

on piiriä pidetty Kirjurinluodon nurmikolla-

kin picnic-liinan päällä. Yksi piirin historian 

kohokohdista oli kirjailijavierailu, kun Mau-

ri Paasilinna vieraili vuonna 2010 kertomas-

sa kirjastaan Roihankorpi.

Uusi kirja valitaan edellisellä kerralla jon-

kun piiriläisen ehdotuksesta. Idea on saat-

tanut olla peräisin myös kirja-arvosteluista. 

Vanhoja lastenkirjoja ja tyttökirjoja on ihas-

teltu yhdessä ja välillä on paneuduttu van-

haan kirjallisuuteen kuten Minna Canthiin ja 

Juhani Ahoon. Pitkään keskusteltiin Shake-

spearen Romeosta ja Juliasta – erityises-

ti meitä hämmästytti Julian 14-vuoden ikä. 

Piirissä on luettu Nobel-palkinnon saanei-

ta kirjoja kuten Imre Kertészin keskityslei-

rikirja Kohtalottomuus ja välillä taas kevy-

empää kirjallisuutta, josta esimerkkinä pii-

riläisten suosikki Alexander McCall-Smithin 

Naisten etsivätoimisto n:ro 1. Luetut kirjat 

ovat usein käsitelleet naisen elämää ja koh-

taloa Suomessa ja muualla. 

Susanna Linnan kirja Simpukankuorelta 

kotiin vei Paula Simosen pyhiinvaelluksel-

le Santiagoon simpukankuori rinkassaan. 

Romeon ja Julian väliin jäänyt kirjanmerk-

ki, jossa oli tervehdys Pyhältä Maalta vuo-

delta 1963 johdatti löytäjänsä kesäyliopis-

toon Haifaan ja vierailulle Jerusalemiin. 

Näissä matkoissa on konkretisoitunut Marja 

Rehulan ajatus: ”Kirja on ikkuna, josta voi 

katsoa sisään tai ulos.” Mar-

jo-Riitta Tiuttua kosketti Lio-

nel Shriverin Poikani Kevin, 

jota käsittelimme piirissä jär-

kyttävien Jokelan koulusurmi-

en aikaan. Arja Kortteenpoh-

ja ei ole ollut omien sanojen-

sa mukaan mikään himoluki-

ja, mutta muiden mukana on 

tullut luettua hyvää kirjallisuut-

ta. Aija Peltomaa toteaa, että 

ei olisi ilman piiriä lukenut Ju-

hani Ahon teosta Yksin ja oli-

si näin jäänyt paitsi huikaise-

vaa tekstiä. 

Saamme toisiltamme ideoi-

ta hyvistä kirjoista ja on rikas-

tuttavaa kuulla millä tavalla it-

se kukin on kokenut saman 

tekstin. Valittua kirjaa ei ole 

edes pakko lukea, ellei ehdi 

tai satu siitä pitämään. Jaam-

me ajatuksia paitsi kirjojen sisällöistä myös 

elämästä yleensä. Piirimme on naisten piiri, 

joten voi ajatella sen toimivan samoin kuin 

ompeluseurat aikoinaan - se antaa tilaisuu-

den päästä pois kotoa tapaamaan ystäviä ja 

keskustelemaan heidän kanssaan. 

HARRASTUSVIN
KKELI

Marjo-Riitta Tiuttu sai kirjaansa omistuskirjoi-

tuksen Mauri Paasilinnalta.

Teksti PAULA SIMONEN ja MARJO-RIITTA TIUTTU, kuvat PAULA SIMONEN ja TARU TOLPPO

Kymmenen vuotta 
ja sata kirjaa
Päätös kirjallisuuspiirin perustamisesta syntyi yleissairaalapsykiatrian päivillä vaasa-

laisten kollegojen kertoessa omasta lukupiiristään. Neljä piirin jäsenistä on ollut muka-

na alusta alkaen ja myöhemmin on tullut mukaan lisää keskussairaalassa työskentele-

viä kirjallisuuden ystäviä. 

Arja Kortteenpohja, Marjo-Riitta Tiuttu, Tuula Sippola, Soi-

le Lambacka, Paula Simonen ja Anita Järvinen nauttivat 

nyyttikestitarjoilun antimista kirjan käsittelyn lomassa. Ko-

koontumiseen eivät tällä kertaa päässeet mukaan Marja 

Rehula ja Aija Peltomaa.

Voimme vilpittömästi suositella kirjalli-

suuspiiritoimintaa muillekin. Tämä on haus-

kaa yhdessäoloa, joka samalla lisää myös 

psyykkistä jaksamista. Vuosien mittaan pii-

riläisten välille on syntynyt vahva ystävyys. 

Tänä aikana piiriläisten lapset ovat aikuistu-

neet, on ollut sairautta, surua ja eroja, mutta 

kaikkea tätä on voitu käsitellä hyvässä seu-

rassa ja hyvien kirjojen kautta. Kirjallisuus-

piiri on jäsentensä elinehto. 
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TYÖSUOJE
LUVIN

KKELI
teksti KATRI MANNERMAA ja ARI-PEKKA LAINE

HaiPron 
avulla opitaan 
turvallisempaa 
työskentelyä!

Läheltä piti -tilanteet on ilmoitettu noin 

noin vuoden ajan työturvallisuusilmoituksi-

na HaiPro- järjestelmään. Läheltä piti -tilan-

teella tarkoitetaan vaaratilannetta, jossa va-

hinko, tapaturma tai onnettomuus on ollut 

lähellä, mutta henkilö- tai materiaalivahin-

goilta on vältytty. 

Vuoden 2011 aikana tehtiin 1155 työtur-

vallisuusilmoitusta. Vaaratyypeittäin vertail-

taessa yli 2/3 osaa kaikista työturvallisuus-

ilmoituksista oli väkivaltatilanteita. Toiseksi 

yleisimpänä olivat äkilliset fyysiset/henkiset 

kuormitustilanteet, joita oli 7,4% 

kaikista tapahtumista. Kolman-

tena olivat erilaiset läheltä piti 

-liukastumiset, kompastumiset 

tai kaatumiset, joita oli noin 7 % 

kaikista tapahtumista. 

Oma henkilökunta kutsuttiin 

puolissa tapahtumista paikalle 

ja joka kymmenennessä tapahtu-

massa apua saatiin toisesta yksi-

köstä. Vartija hälyttetiin 6,7 %:iin 

tilanteista. Hälytyslaitetta käy-

tettiin ainoastaan 68:ssa tapah-

tumassa (5,9 %). Noin puolet ta-

pahtumista olivat potilaan tai lä-

heisten aiheuttamia. 11 % tapah-

tumista olivat sellaisia, joissa ei 

tunnistettu myötävaikuttavia te-

kijöitä, eli kyseessä oli ns. nor-

maali tilanne. 7 % tapahtumis-

ta oli erilaisten toimintatapojen 

vuoksi tulleita tilanteita. 5 % ta-

pahtumista olisi ollut vältettävis-

sä paremmalla kommunikaatiol-

la ja tiedottamisella.

Se, miten läheltä piti -tilanteis-

ta voidaan oppia on keskeistä ta-

paturmien torjuntatyössä. Tapahtumien kä-

sittely toimialueilla oli erilaista. Yli puolet ti-

lanteista käsitellään siten, että informaatio-

ta tapahtuneesta jaetaan toisille. Tapahtu-

mista oli 18,4 % sellaisia, ettei ko. tapahtu-

ma aiheuta mitään toimenpiteitä. Ylemmäl-

le tasolle on siirretty päätettäväksi vain 1,6 

% tapahtumista. Kehittämistoimenpiteitä 

on suunniteltu 7,3 %:lle tapahtumista. Huo-

mattavaa on, että lähes joka viides (18,2 % 

poistetaan) tilanne on jätetty kokonaan kä-

sittelemättä.

Työsuojelun henkilöstö auttaa esimiehiä ku-

luvana vuonna työtapaturmien sekä HaiPro-

vaaratilanteiden käsittelyssä, raportoinnissa 

sekä korjaavien toimintatapojen etsimises-

sä. Tavoitetaso on, että jokainen ilmoitettu 

tilanne informoidaan yksiköissä. Tavoittee-

na vuonna 2012 on, että vähintään 50 % ti-

lanteista suunnitellaan kehittämis-, korjaa-

mis- tai ennakointitoimenpide.

Jotta läheltä piti -tilanteista saadaan konk-

reettista hyötyä, niiden käsittely on tärkeää 

työyksikössä yhteisen oppimisen näkökul-

masta. Monet organisaatiot ovat läheltä piti 

- tilanteiden käsittelyn kautta oppineet työs-

kentelemään turvallisemmin. Työyksiköitä 

kannustetaan käsittelemään työyksikön ko-

kouksissa myös työturvallisuus- ja työhyvin-

vointiasioita. Esim. turvallisuustuokioita pi-

tämällä osastotunneilla on saatu tilanteista 

oppimista aikaan. Siellä voidaan tuoda esille 

ajankohtaisia turvallisuusasioita, jotka voivat 

liittyä mihin tahansa työssä esiintyneisiin tilan-

teisiin. Työntekijöillä on yleensä konkreetti-

nen kuva työturvallisuuden ongelmakohdis-

ta, ja lisäksi he pystyvät arvioimaan kehitys-

toimenpiteiden vaikutuksia paitsi työturvalli-

suuteen, myös työn sujuvuuteen. 

Tavoitteena on ko. tilanteissa kerrata tur-

vallisuusohjeita, lisätä vaarojen havainnoin-

tia sekä ennen kaikkea muokata asennetta 

siihen ajatukseen, että jokainen vaaratilan-

ne voidaan jollain tasolla välttää tai ainakin 

riskiä vähentää! Nolla tapaturmaa -ideolo-

gia perustuu ajatukseen, että tilanteet kä-

sitellään yhdessä ja niistä otetaan opiksi – 

muutetaan tahto toiminnaksi!

 

Lähde: Työterveyslaitos, Nolla tapaturmaa 

–foorumi.
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teksti ARI-PEKKA LAINE

Henkilökunnan 
ansiokas toiminta 
saa kiitokset

Tulipalon vaarallisin elementti on savu, jonka leviää muutamas-

sa minuutissa laajalle alueelle. Tämän takia meidän kaikkien tulee 

huolehtia siitä, että palo-ovet ovat kiinni.

Harjavallan sairaalan osastolla 23 syttyi tors-

taina 12.1.2012 potilashuoneessa patja pala-

maan. Satakunnan pelastuslaitos sai kohtee-

seen hälytyksen automaattisesta paloilmoitti-

mesta. Osastolla oli tapahtumahetkellä 5 hoi-

tohenkilökuntaan kuuluvaa ja 14 potilaista. 

Hoitohenkilökunta alkoi heti hälytyksen 

saatuaan selvittää palohälytyksen syytä. Al-

kusammutus tehtiin jauhesammuttimella, 

jonka jälkeen huonetta yritettiin sammuttaa 

vielä pikapalopostilla. Paloa ei saatu sammu-

maan. Alkusammutus jouduttiin lopettamaan 

runsaan savun muodostuksen vuoksi. Saman-

aikaisesti muu hoitohenkilökunta evakuoi po-

tilaita toiseen palo-osastoon.

Evakuointi oli suoritettu hoitohenkilökun-

nan toimesta ennen pelastuslaitoksen saapu-

mista kohteeseen. Tämän jälkeen henkilökun-

ta opasti ja avusti Satakunnan pelastuslaitok-

sen henkilökuntaa pelastustoiminnassa. Tu-

lipalotilanteessa kukaan ei loukkaantunut va-

kavasti. Hoitohenkilökuntaan kuuluva hen-

kilö hakeutui keskussairaalan päivystyksen 

työvuoronsa jälkeen. 

Henkilökunnan toiminta

Savukaasujen nopea leviäminen huoneesta 

käytävälle teki tilanteesta uhkaavan. Uhkaa-

vassakin tilanteessa henkilökunta osasi toimia 

toimintaohjeiden ja harjoittelun mukaisesti. 

Henkilökunnan toiminta on aina häiriötilan-

teissä erityisen tärkeässä roolissa, kuten täs-

säkin onnettomuudessa havaittiin. 

Henkilökunta toimi tilanteessa harjoitus-

ten tuoman kokemuksen myötä todella an-

siokkaasti. Tehtävät jaettiin henkilökunnan 

kesken välittömästi ja jokainen teki tehtävän 

pyyteettömästi, silti kaikilla oli ”kädet täynnä 

töitä”. Henkilökunnan systemaattista harjoit-

telua häiriötilanteisiin ei voida missään olosuh-

teissa liika korostaa.

Kaikki kyseiseen onnettomuustilanteeseen 

osallistuneet ansaitsevat isot kiitokset. Tulipa-

losta aiheutui yli 100 000 euron arvoiset ma-

teriaalivahingot. Jälkivahingontorjuntatyöt 

aloitettiin jo tulipaloiltana Lassila & Tikanojan 

Oyj:n toimesta. Tällä varmistettiin, että tulipa-

lo ei aiheuttaisi lisävahinkoja ja jotta toiminta 

saataisiin mahdollisimman nopeasti normali-

soitua. Pahimmin tuhoutunut palo-osasto saa-

tiin potilaskäyttöön noin viiden viikon palosa-

neerauksen jälkeen.

Jatkotoimenpiteet

Tulipalon johdosta yksi osasto joutui siirtä-

mään toimintansa väistötiloihin. Väistötilois-

sa jouduttiin toimimaan viitisen viikkoa. On-

neksi Harjavallan sairaalan alueella on tiloja, 

joihin saatiin siirrettyä toimintaa. Onko tämä 

mahdollista aina, jos kohtaamme vastaavan 

tyyppisen onnettomuuden?

Tapahtuma on vaatinut paljon lisätyötä ja 

joustavuutta sekä henkilökunnalta että poti-

lailta. On ollut ilo havaita, että tietynlainen 

”talvisodan henki” on ollut Harjavallan sai-

raalan toiminnoissa tämän poikkeavan tilan-

teen aikana.

Tulipalotilannetta on käsitelty lukuisissa Sa-

takunnan sairaanhoitopiirin tilaisuuksissa. Ta-

pahtuma on analysoitava niin perusteellises-

ti, että löydämme kaikki mahdolliset kehitys-

kohteet. Tätä kautta saamme toiminatamme 

entistä turvallisemmaksi.

Tulipalotilanteessa:

PELASTA vaarassa olevat

HÄLYTÄ, soita 112

SAMMUTA ja RAJOITA PALOA

Sulje ovet ja ikkunat sekä käytä alkusammuttimia

ALOITA HÄTÄSIIRTO POTILAIDEN PELASTAMISEKSI

Evakuoi potilaat kokoontumispaikalle

OPASTA pelastuslaitos kohteeseen.

Kerro tapahtumasta pelastuslaitokselle tiedossasi 

olevat asiat
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Yksi palkkaukseen liittyvistä sopimuksis-

tamme on Kunnallinen teknisen henkilös-

tön virka- ja työehtosopimus, jonka piiris-

sä työskentelee n. 150 työntekijää. Sopi-

muksen suurimpana ammattiryhmänä ovat 

ammattimiehet teknisessä keskuksessa ja 

logistiikkakeskuksessa. Muun muassa sii-

vouskeskuksen esimiehet kuuluvat sopi-

muksen piiriin, toisin kuin laitoshuoltajat, 

jotka kuuluvat KVTES:n piiriin.

Teknisten sopimus tuli voimaan 1995 ja 

oli myös uranuurtaja työn vaativuuden arvi-

oinnin käyttöönotossa palkkauksen perus-

teeksi. Keskeistä sopimuksessa on se, et-

tä kunnassa / kuntayhtymässä on teknis-

ten sopimuksen soveltamisalalla oltava TS-

kehittämistyöryhmä. Ryhmä on kehittänyt 

vuosien varrella useita työn vaativuuden 

arviointiin käytettyjä lomakkeita ja neuvo-

tellut lukuisista järjestelyeristä.

Olen ollut ryhmässä mukana jo vuodes-

ta -95, ensin varaedustajana ja myöhem-

min varsinaisena, luottamusmiestehtäväs-

täni johtuen. Asioita on viety yhteisymmär-

ryksessä eteenpäin vaativienkin keskuste-

lujen jälkeen. Uusia kehittämisaiheita pitää 

myös miettiä, olisiko jo tulospalkkauksen 

tai muiden kannustavien palkkausmuoto-

jen aika, niitähän on jo monilla työnanta-

jilla käytössä.

Tiedustelin TS-kehittämistyöryhmäläisiltä 

miten he ovat kokeneet ryhmän työskentely-

tavan ja vaikutusmahdollisuudet kehittämis-

työhön ja paikalliseen sopimiseen?

Henkilöstön edustaja, ammattimies 

Jari Alanissi:

”Ryhmässä saa äänensä kuuluville, tosin ai-

na ei ole varmuutta siitä meneekö asia juu-

ri niin kuin olisi itse halunnut. Mukana olo 

takaa kuitenkin sen, että sairaanhoitopiirin 

kuljetukseen liittyviin asioihin löytyy asian-

tuntemusta.”

Sairaalainsinööri Kimmo Heinonen:

”Ryhmässä pystyy hyvin vaikuttamaan niin 

työolojen kehittämiseen kuin paikalliseen 

sopimiseen. Työryhmän henki ja työsken-

telytapa on ollut erittäin mielekästä ja ra-

kentavaa. Hyvässä hengessä yksimielisesti 

olemme asioita pystyneet esittämään ja vie-

mään eteenpäin.”

Tekninen johtaja Tapio Kallio on ollut 

mukana ryhmässä sen perustamisesta 

lähtien eli vuodesta 1995.

”Työskentely on ollut erittäin mielekästä ja 

antoisaa. Vaikutusmahdollisuudet ovat ol-

leet hyvät kun otetaan huomioon kulloin-

kin vallinneet taloudelliset ym. reunaehdot. 

Kaikista esiin tulleista asioista on sovittu hy-

vässä yhteisymmärryksessä ja kaikki kehit-

tämistyöryhmän esittämät asiat on esitetty 

yksimielisinä ja ne on aina hyväksytty päät-

tävissä elimissä.”

Henkilöstön edustaja, ammattimies 

Kari-Pekka Kivimäki on ryhmässä 

henkilöstön edustajana.

”Hyvin olivat asiat varsinkin alussa. Saimme 

tasattua palkkaeroja ammattimiesten keskuu-

dessa ja korjattua paljon epätasa-arvoa mm. 

naisten palkoissa. Nykyään, jos järjestely-

erät käytetään esim. työnantajan tekemiin 

työnjohtaja yms. nousuihin tai henkilökoh-

taisten palkkojen nostoihin, ei työskentelyä 

pysty puolustamaan kentällä.”

Henkilöstöjohtaja Laura Leppämäki:

”Ryhmässä on hyvä keskustella, mutta kehit-

tämistyö vaatii myös työpanosta eli valmis-

telutyötä. Tätä työtä työnantajan tulisi kye-

tä myös tarjoamaan, mutta tällä hetkellä sii-

hen on niukat resurssit. Henkilöstösihteeri 

Kaija Reunanen-Männistö on erinomaisesti 

ottanut vastuuta ja antanut työpanostansa 

ryhmän käyttöön. Kiitos Kaijalle!”

KTN:n pääluottamusmies, 

käyttöpäällikkö Sami Paavilainen:

”Ryhmässä on hyvin edustettuina TS-sopi-

teksti ERJA STARCK kuva KARI VALTONEN

Teknisten sopimuksen 
kehittämistyöryhmä on 
toimiva porukka

TS-kehittämistyöryhmä kokoontuu säännölllisesti.
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Toiminta K-leikkausosastolla ja PÄIKI:ssä on vuosien myötä lisäänty-

nyt. Vähitellen tultiin siihen tilanteeseen, että joinakin päivinä ei ol-

lut tarjolla vapaata salia hätätilanteita varten, kun PÄIKI:ssäkin kaik-

ki salit olivat käytössä. Edellisessä leikkausosaston remontissa yli 10 

vuotta sitten jätettiin pienin leikkaussali (sali 14) remontoimatta pie-

nen koon vuoksi. Nyt sali remontoitiin toimivaksi kokonaisuudeksi yh-

distämällä aiempi valmistelutila salikokonaisuuteen. Sali varustettiin 

tekniikaltaan yhdenvertaiseksi vanhojen salien kanssa ja sinne han-

kittiin mm. uudet lamput ja leikkaustaso. 

Salin vihkiäisiä vietettiin virallisesti 13.3.2012, jolloin sairaanhoitopii-

rin johtoryhmä kutsuttiin avajaisiin. Tämän jälkeen sali on ollut käy-

tössä ja se on osoittautunut kaikin puolin toimivaksi.

K-leikkausosasto sai 
uuden leikkaussalin

Pikku-uutiset

muksen alainen henkilöstö ja työnantaja. Yhdes-

sä tuotetut arviointimenetelmät helpottavat pai-

kallista sopimista ja ryhmän henki on hyvä, mikä 

edesauttaa henkilöstö tasapuolista kohtelua. Kai-

killa ryhmän jäsenillä on tasapuolinen vaikuttamis-

mahdollisuus. Ryhmällä on selkeästi vaikuttavuut-

ta henkilöstön asioita käsitellessä. Yhdessä luodut 

arviointimenetelmät luovat hyvän pohjan paikallis-

neuvotteluihin. Työskentelytapa, jossa edustettuna 

laaja-alaisesti sopimuksen piiriin kuuluva henkilös-

tö, takaa tasapuolisen kohtelun kaikille sopimuk-

sen piiriin kuuluville. Toiminta on ollut sujuvaa ja 

aina tuloksista on päästy ryhmän sisällä yhteisym-

märrykseen. Koen ryhmässä toimimisen tärkeänä 

tehtävänä, ja näen, että onnistuneesti on kehitetty 

TS-sopimuslaisten työsuhdeasioita.”

Henkilöstösihteeri Kaija Reunanen-

Männistö:

”Työskentelytapa on keskusteleva ja avoin. Ryh-

mällä on hyvät vaikutusmahdollisuudet kehittämis-

työhön. Tällä hetkellä työn alla on työn vaativuu-

den arvioinnissa käytettävä lomake. Ryhmällä on 

myös mahdollisuus vaikuttaa työehtosopimuksen 

mukaista paikallisesti sovittavista asioista, esim. 

järjestelyerän käytöstä.”

Luottamusmies, ammattimies Jorma 

Roininen:

”Tavasta työskennellä työryhmässä yhtenä sen 

jäsenenä olen oppinut ymmärtämään ja huomaa-

maan, että asioihin voi vaikuttaa oppimalla ja tuo-

malla omia ajatuksia esille sekä myös jäsenistön 

mietteitä. Ainahan työelämässä on kehitettävää. 

Erikoisesti työhyvinvoinnin sektorilla meillä riit-

tää sarkaa pitkälle tulevaisuuteen. Paikallisia sopi-

muksia varmasti tullaan esittämään ainakin työn-

antajien puolelta. En sinänsä vastusta sitä linjaa, 

kunhan työntekijöiden kustannuksella sitä ei teh-

dä ja se perustuu todellakin vapaaehtoisuuteen. 

Työaikapankit ja muut vastaavat voisivat tulla ky-

symykseen. Omaan työhönsä tulisi saada vaikut-

taa yhä enenevässä muodossa.”

Pääluottamusmies, ammattimies Kari 

Valtonen:

Toimimme hyvässä keskustelevassa hengessä. 

Epäkohtien korjaamiseen tarvittavan rahan sekä 

esimiesten tuen puute turhauttaa.”

KTN:n koordinoiva plm, käyttöpäällikkö 

Jorma Virtanen:

”Ryhmän työskentelytapa on toimiva. Sopimuk-

siin on päästy hyvässä yhteisymmärryksessä. Vai-

kutusmahdollisuudet palkkausjärjestelmien ke-

hittämiseen ja työryhmälle tulleisiin asioihin ovat 

hyvät.”

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto vihki leikkaussalin 14 

käyttöön ylilääkäri Sari Sjövallin avustamana. Hetkeä todisti-

vat toimialuejohtaja Jorma Hannukainen, huollon johtaja Ta-

pio Kallio, hallintopäällikkö Liisa Kotka ja talousjohtaja Tero 

Mäkiranta.

teksti  SARI SJÖVALL kuva MARJO KOSKI
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Sosiaalipalvelujen toimialueen pitkäjänteinen laa-

dukkaan palvelun kehittämistyö palkittiin maa-

liskuussa, kun se otti vastaan NHG Audit Oy:n 

myöntämän ISO 9001:2008 laatustandardin mu-

kaisen laatusertifi kaatin Antinkartanon kuntou-

tuskeskuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajat 

voivat varmistaa toimintansa täyttävän sille asete-

tut vaatimukset NHG Auditin tekemän arvioinnin 

Ainutkertainen laatutunnustus sosiaalipalvelujen toimialueelle

teksti JOUKO ALINEN kuvat TARU TOLPPO

avulla. Toimialueen saama sertifi kaatti on ensim-

mäinen erityishuollon palveluita tuottavalle orga-

nisaatiolle myönnetty ISO 9001:2008 laatutunnus-

tus Suomessa. Tyytyväiset asiakkaat ja työntekijät 

ovat tärkeä osa laadunhallintaa. Jokaisen on löy-

dettävä itse laadun kehittämisen mieli ja merkitys. 

Kun se on löytynyt, on innostus ilmeistä.

Jatkossa NHG Audit tekee toimialueella vuosittain 

vastaavan arvioinnin, joka tukee toiminnan paran-

tamista ja pitää sertifi kaatin voimassa.

> NHG Audit Oy:n toimitusjohtaja Pirjo Berg 

korosti puheessaan asiakaslähtöisyyden hy-

vää toteutumista toimialueen palveluissa.

< Yksiköiden esimiehet kävivät noutamas-

sa sertifi kaattitaulun asetettavaksi kunnia-

paikalle jokaiseen yksikköön. Asumisyksi-

kön esimies Osmo Pulli otti vastaan sertifi -

kaatin, jonka hänelle ojensivat sosiaalipalve-

lujen johtaja Merja Paavola ja laatupäällikkö 

Jouko Alinen.

   Sosiaalipalvelujen henkilöstö saapui juh-

listamaan sertifi kaatinluovutustilaisuutta ja 

nauttimaan laatukahvit 7.3.2012. 

<
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Sairaanhoitajaliitto valitsi erikoissairaanhoita-

ja Tiina Hakalan vuoden 2011 päihdesairaan-

hoitajaksi. Hän on kehittänyt aktiivisesti päih-

depotilaiden hoitotyötä ja oli mukana perusta-

massa sairaanhoitopiirin SELMA-selviämishoi-

toyksikköä. Tällä hetkellä hän toimii projekti-

suunnittelijana Länsi 2012 päihde- ja mielenter-

veyshankkeessa. 

Suomen geriatrit ry. valitsi keskussairaalassa 

työskentelevän ylilääkäri Maritta Salonojan vuo-

den geriatriksi. Valintaperusteissa mainittiin laa-

ja-alainen ja aktiivinen toiminta geriatrisen tie-

tämyksen lisäämiseksi. Hän sai myös 2011 vuo-

den geriatrisen julkaisupalkinnon. 

Psykiatristen sairaaloiden kaukalopallon SM-turnaus pelattiin tänä vuonna 

Kouvolassa 29. - 30. maaliskuuta. Osallistuimme perinteitä kunnioittaen  tä-

näkin vuonna ja kasaan saatiin iskukykyinen joukkue, josta iso kiitos mukaan 

lähteneille opiskelijoille ja sijaisille!

Pelimatkalle lähdettiin torstaina iltapäivällä ja pelit alkoivat perjantaina aa-

mulla. Ensimmäisessä pelissä vastaan tuli turnauksen voittanut joukkue Moi-

sio, jonka riveissä pelasi kaukalopalloliigan pistepörssin voittaja Mikko Iko-

nen. Häviö tuli 7 - 2, vaikka meilläkin oli maalipaikkoja, mutta kun ei mennyt 

niin EI! Seuraavat kaksi peliä voitettiin selvästi, Kellokoski 7 - 0 ja Pitkäniemi 

12 - 1. Perjantain viimeinen peli Hesperiaa vastaan oli ratkaiseva eli voitolla 

välieriin ja tasapelillä / tappiolla peliin sijoista 5 - 6. Joukkue taisteli hienosti 

nousemalla 2 - 0 tappioasemasta viimeisillä sekunneilla 2 - 3 voittoon ja koh-

ti mitalipelejä vuosien tauon jälkeen.

Lauantaipäivään herättiin virkeänä hyvin nukutun yön jälkeen ja lähdettiin 

haastamaan turnauksen järjestänyttä Kuusankosken joukkuetta välieräpelis-

sä. Mikä sitten lienee porukkaa vaivannut, mutta aamupelit eivät sopineet 

lainkaan joukkueelle ja takkiin tuli 6 - 2. Oli siis tyytyminen pronssipeliin kun 

Kuusankoski meni fi naaliin. Pronssipelissä vastaan luisteli Paihola, joka on 

ollut aina vaikea vastustaja, mutta nyt kuitenkin toisin ja saatiin komea 7 - 2 

voitto ja pitkästä aikaa mitalit kaulaan. HYVÄ ÄIJÄT!

ISO KIITOS vielä turnaukseen osallistuneille pelaajille, huoltajille ja valmen-

taja welholle Lassi ”Lars” Salomäelle. Lisäksi sairaalan kerholle kiitos kulje-

tuksen järjestämisestä ja sairaanhoitopiirille vapaista. Ensi vuoden turnaus 

pelataan Helsingissä ja sinne lähdetään parantamaan sijoitusta. 

teksti ja kuva TARU TOLPPO

Pronssia Harjavallan sairaalan 
kaukalopallojoukkueelle

teksti SAMI RISSANEN

Pelaajat turnauksessa: Kulmala Turo, Kulmala Jere, Lehtonen Jere, Kulma-

la Ari, Huhtala Ville, Järvimäki Tero, Pajunen Pekka, Maja Jesse, Järvistö Er-

no, Rissanen Sami, Mäkinen Juan Pablo, Paavola Jarno, Siirto Markku, Huhta 

Marko, Tähtinen Kimmo, Hacklin Jarno, Valmentaja Salomäki Lassi ja bussin-

kuljettaja Mutta Ari.

Tiina Hakala 
sai vuoden 
päihdesairaanhoitaja 
-tunnustuksen

Maritta Salonoja 
valittiin vuoden 
geriatriksi
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Lähetä toimitussihteeri Taru Tolpolle sattumia ja juttuaiheita Vinkkeliin! taru.tolppo@satshp.fi  

Sattumia ja juttuaiheita:

Tasavallan Presidentti myönsi 6.12.2011 

psykologi Pekka Siltaselle ja sairaanhoi-

taja Jarmo Villaselle Suomen Valkoisen 

Ruusun I luokan mitalin, osastonhoitaja 

Petri Sipilälle Suomen Leijonan ansio-

ristin, pääluottamusmies, osastonhoita-

ja Maija Nummelinille, johdon assistent-

ti Anne Hiljaselle, koordinoiva pääluotta-

musmies, toimistosihteeri Erja Starckil-

le ja toimialuejohtaja Jorma Hannukai-

selle Suomen Valkoisen Ruusun I luo-

kan mitalin.

Kunniamerkit luovutettiin 20.1.2012.

- Meillä on täällä tekemisen meininki, sanoo kehittämishaasteis-

ta innostunut kuvantamisen ylilääkäri Tomi Pudas työskennelty-

ään reilut puoli vuotta SataDiagissa. 

- Haluamme viedä asioita eteenpäin uudella tavalla tämän het-

ken tietotaidon mukaan ja yhteistyössä palvelujen ostajien kans-

sa. Monialaiset meetingit on aloitettu ja toivomme, että otatte 

yhteyttä ja kerrotte tarpeistanne. Avoin vuorovaikutussuhde aut-

taa meitä kehittämään toimintoja oikeaan suuntaan ja pääsemme 

yhdessä parempiin tuloksiin. 

Tomi Pudas on työskennellyt aiemmin sekä TYKSissä että yksityi-

sellä sektorilla, mutta Satakunnan keskussairaala on hänelle en-

tuudestaan tuttu sekä opiskelupaikkana että työnantajana.

- Olen suorittanut täällä aikanaan radiologiksi erikoistumisen al-

kujaksot ja tehnyt myös keikkatöitä, joten tunsin etuudestaan 

työyhteisön tavat ja kuviot. Kuvantamisen henkilöstö on erit-

täin motivoitunutta ja asiat sujuvat joustavasti, joten tänne oli 

helppo tulla.

teksti ja kuva TARU TOLPPO

kuva SARI VAINIO

Tavoitteena toimiva ja 
tehokas yhteistyö

Kunniamerkit
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Satakunnan sairaanhoitopiiri

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sairaalantie 3

28500 Pori

Puh. (02) 62771

Satakunnan keskussairaala

Sairaalantie 3

28500 Pori

Puh. (02) 62771

Satakunnan keskussairaalan toi-

mintaa Rauman aluesairaalassa

Steniuksenkatu 2

26100 Rauma

Puh. (02) 83511

Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14

29200 Harjavalta

Puh. (02) 535 4911

Satalinnan sairaala

Satalinnantie 77

29200 Harjavalta

Puh. (02) 535 3011

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359

28450 Vanha-Ulvila

Puh.  (02) 62771

Merikarvia

Honkajoki

Siikainen
Kankaanpää

Jämijärvi

Pomarkku

Lavia

Pori

Luvia Nakkila

Harjavalta

KokemäkiEurajoki

Rauma
Rauman aluesairaala

Eura Köyliö Huittinen

Säkylä

Ulvila
Satakunnan keskussairaala

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Satalinnan sairaala
Harjavallan sairaala

Satakunnan keskussairaalan 
toimintaa aluesairaalassa

Karvia
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