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PÄÄKIRJOITUS

Potilaan kunnioittaminen ja asiakkaan hyvä 

palvelu ovat arvojamme. Työssämme tulee 

vastaan tilanteita, joissa joudumme mietti-

mään niiden toteuttamista. Arvot tulevat nä-

kyviksi meidän jokaisen sanoissa ja teoissa. 

Olen ollut keskusteluissa, joissa minulta on 

kysytty eikö meidän arvojamme olekaan 

potilaan kunnioittaminen? Lukiessani Hyvä 

palvelu 2012 -kilpailun hakemuksia kaikissa 

niissä tuli esille kilvoittelu potilaan aiempaa 

paremmasta hoidosta tai asiakkaan parem-

masta kohtelusta tai palvelusta. 

Yhtymähallituksen hyväksymässä toimin-

ta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2013 - 

2015 ja talousarviossa 2013 on arvojamme 

avattu käytännön toimiksi. Potilaan / asiak-

kaan kunnioittamista ja hyvää palvelua to-

teutetaan muun muassa kuulemalla potilasta 

/ asiakasta ja osoittamalla sairaalan potilaal-

le tarvittaessa vuodepaikka potilashuonees-

sa, ja esim. noudattamalla toimintayksiköis-

sä hoitokutsun mukaista vastaanottoaikaa.

Myös tämän lehden sisällössä tulee esil-

le, miten sairaalan rakentamisessa ja eten-

kin sen suunnittelussa päällimmäisenä aja-

tuksena on potilaan arvokas kohtelu ja kor-

keatasoinen hoito. Esimerkkinä tästä on nyt 

rakenteilla oleva Lasten- ja naistentalo, jos-

sa muun muassa keskeisenä suunnittelupe-

riaatteena on ollut ammattilaisten esille nos-

tama Nobab-periaate, jossa on kirjattuna las-

ten ja nuorten oikeudet sairaalassa. Nämä 

periaatteet perustuvat YK:n lasten oikeuksi-

en sopimukseen. Myös perhekeskeisyys ja 

vanhempien mukanaolo on nostettu arvok-

si, jonka toteuttamiseksi koulutetaan koko 

vastasyntyneiden tehohoidon henkilökun-

ta uuteen hoitokulttuuriin. 

Ympäröivässä yhteiskunnassa ovat kovat 

taloudelliset arvot nousseet esille. Myös ter-

veydenhuollossa keskustellaan miten saam-

me sekä taloudelliset että henkilöresurssim-

me riittämään tulevaisuudessa ikääntyvän 

väestönosan lisääntyessä. Professori Sirkka-

Liisa Kivelä toi julkisesti voimakkaasti esille 

maassamme vallalla olevan ikäihmisten syr-

jinnän ja kulttuurissamme olevat vanhusvas-

taiset arvot. Nämä näkyvät eri tavoin sosiaa-

li- ja terveydenhuollossa, jossa nyt tarvitsem-

me vanhuspalvelulain takaamaan ikääntyville 

heidän tarvitsemiaan palveluja ja oikeuksia.

Menneinä vuosikymmeninä ”siirrettiin 

vanhukset syrjään” rakentamalla suuria van-

hainkoteja pois kylien keskustoista metsäi-

sille alueille. Tästä tuli esille monta esimerk-

kiä myös meillä Satakunnassa, kun SataTila-

hankkeen yhteydessä kartoitettiin olemassa 

olevia laitospaikkoja. Sairaanhoitopiirimme 

strategisena linjauksena on ollut useita vuo-

sia ”Koko elämä kotona”, jolla on tavoitel-

tu avohoitopainotteisuutta ja kotihoidon tu-

kemista eri tavoin. Näissä toimissa on mo-

nin tavoin edistytty, josta on palkittu henki-

lökuntaa Hyvä palvelu -palkinnoilla.

Edellä mainitut esimerkit ovat osoituksena 

siitä, miten paitsi yksilöiden omat arvot, yh-

teiskuntamme arvot heijastuvat työssämme. 

Terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilai-

silla on omat ammattieettiset arvot, jotka oh-

jaavat työtämme. Meidän kaikkien on syy-

tä tutkia omia arvojamme. Meillä on monia 

haasteita työssämme, joilla me takaamme 

potilaille arvokaan hoidon ja kuoleman. Pi-

dän tärkeänä, että sairaanhoitopiirissämme 

käymme arvokeskustelua eri yksiköissä sii-

tä miten me toteutamme arvojamme? Täs-

tä meillä on jo hyviä esimerkkejä. 

Me kohtaamme työssämme päivittäin po-

tilaita / asiakkaita tai potilasryhmiä, joiden 

kanssa teemme käytännön tekoja ja ratkaisu-

ja. Kaikissa niissä näkyvät arvomme ja työm-

me eettiset periaatteet, siis tehkäämme työ-

tä niiden puolesta. 

Paula Asikainen

hallintoylihoitaja

Arvot kohdalleen
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Jo opiskeluaikana 80-luvun alussa Turun sai-

raanhoito-oppilaitoksessa (vanhamuotoinen 

koulutus) minulle kirkastui ajatus, että halu-

an terveydenhoitajaksi. Olen nuoresta asti 

halunnut vaikuttaa sairauksien ennaltaehkäi-

syyn, terveyden edistämiseen ja ylläpitämi-

seen. Olen siis saanut työskennellä tervey-

denhoitajana perusterveydenhuollossa kohta 

30 vuotta. Työpaikat ja kaupungit vaihtuivat 

nuoruusvuosina useampiakin kertoja, mut-

ta jokaisesta sain oppia ja kokemuksia värik-

käälle elämänpolulleni. Viimeiset parikym-

mentä vuotta olen tehnyt töitä pääsääntöi-

sesti lasten parissa, lastenneuvolassa ja kou-

luterveydenhuollossa ja nykyisin alakoulu-

laisten kouluterkkana. Terveydenhoitajan 

työssä toimitaan nykyään todella moniam-

matillisesti. Läheisiä yhteistyökumppaneita 

ovat lastentarhanopettajat, opettajat, sosi-

aalityöntekijät, perheneuvola, koulukuraat-

tori ja koulupsykologi ja tietenkin koululää-

käri sekä erikoissairaanhoito.

12-vuotisen poliittisen taipaleeni aikana 

olen saanut olla mukana Satakunnan sai-

raanhoitopiirin valtuustossa ja viimeiset 8 

vuotta hallituksessakin. Erityisen mielenkiin-

toiseksi sen on tehnyt oma ammattini, min-

kä näen suuren sairaanhoitopiirin sateen-

varjon alla, osana sitä, en sen ”alaisuudes-

sa”. Kuten toiminta-ajatuksessammekin sa-

notaan ”Kuntayhtymän tehtävänä on järjes-

tää, tuottaa ja sovittaa yhteen jäsenkuntien 

väestön ja perusterveydenhuollon tarvitse-

man erikoissairaanhoidon palvelut ja järjes-

tää jäsenkuntien väestön kehitysvammaisten 

erityishuollon palvelut yhdessä kuntien kans-

sa ja myöskin edistää asukkaiden terveyttä 

ja toimintakykyä”. Niin loistava toiminta-aja-

tus ja parhaamme teemme, mutta itsestään 

huolehtiminen on kaiken a ja o. Neuvoja ja-

ellaan joka suunnasta, joku ottaa onkeensa, 

osa valitettavasti ei.

Nykyään vuosittain käytävät kumppanuus-

neuvottelut jäsenkuntien kanssa ovat mi-

tä oivin tapa lähentää perusterveydenhuol-

toa ja erikoissairaanhoitoa. On selvää, ettei 

ilman toimivaa perusterveydenhuoltoa, en-

naltaehkäisyä, päästä vähentämään sairaa-

loiden potilasjonoja ja alati kohoavia terve-

ydenhuollon kustannuksia.

Näin nuoruusvuosinani työni suppeasti 

kunnassa tehtävänä kovana ”myyräntyönä” 

ja ylhäällä komeili erikoissairaanhoito, joka 

arvosti vain sairaanhoitoa. Eräskin erikois-

lääkäri tokaisi ammoisina aikoina, että ”Ter-

veydenhuolto ei ole mistään kotoisin, aino-

astaan Pekka Puska on teikäläisistäkin pääs-

syt linnan juhliin”. Nyt työtäni arvostetaan 

ja piirikin rohkaisee panostamaan ennalta-

ehkäisyyn sairastavuuden vähentämiseksi.

Mielestäni omassa kunnassamme tulee 

satsata enemmän ennaltaehkäisyyn. Vaali-

puheissa ja strategioissa sana vilahtaa, mut-

ta jos tekeviä käsiä ja puhuvia suita saatai-

siin kunnassa muutamakin lisää, tuottaisi 

pieni panostus varmaan pitkän päälle sääs-

töjä kunnan tilipussiin, perusterveyden-

huolto on kuitenkin halpaa. Haastetta siis 

riittää tulevallekin valitulle 4-vuotiskaudel-

leni. Siitä jaksan tulevallakin kaudella pu-

hua, että piirin kädenojennus kuntaan päin 

käytävillä neuvotteluilla pitää ottaa vastaan 

ja antaa kunnan oma satsaus tunnuslauset-

takin kohti - ”Kumppanuudella terveyttä ja 

toimintakykyä”.

teksti TARJA ANTTILA yhtymähallituksen jäsen, yhtymävaltuuston 3. 

varapuheenjohtaja, rakennustoimikunnan jäsen

Terveisiä 
perusterveydenhuollosta
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– Halusimme tehdä kokonaisvaltaisen ton-

tinkäyttösuunnitelman, masterplanin sairaa-

la-alueen kehittämistä varten. Emme pel-

kästään etsineet sopivaa paikkaa uudelle 

rakennukselle, vaan halusimme suunnitel-

malla varmistaa, ettei sen sijainti vaikeuta 

muita rakennusinvestointeja. Olemme va-

rautuneet näin myös psykiatrian ja kuntou-

tuksen tulevia tilatarpeita varten ja varmis-

taneet, että alueen logistiikka toimii hyvin 

jatkossa, huollon johtaja Tapio Kallio kuvaa 

suunnittelun lähtökohtia.

Sairaala-aluetta kiertävän ja liikenteen toi-

mivuutta parantavan kehätien rakennustyöt 

käynnistivät rakennushankkeen elokuussa. 

Marraskuussa alkoivat vanhan E-rakennuk-

sen purkutyöt ja uuden E-rakennuksen maan-

rakennus- ja perustustyöt. Varsinaiset raken-

nustyöt alkavat keväällä.

Rakennustyömaan vuoksi henkilökunnan 

käytöstä poistui pari sataa parkkipaikkaa. 

Ennen kuin niiden tilalle saadaan rakennet-

tua korvaavia parkkipaikkoja, kannustetaan 

henkilökuntaa käyttämään julkista liikennet-

tä. Käynnissä on puolen vuoden mittainen 

kokeilu, joka perustuu Porin Linjojen kans-

sa sovittuihin, sairaalan henkilöstön työvuo-

rot paremmin huomioiviin aikatauluihin.

Kiinnostava rakennushanke

Noin 75 vuotta sitten rakennetulla E-raken-

nuksella on ollut vaihteleva käyttöhistoria. 

Viimeksi rakennuksessa on ollut toimistotilo-

Satakunnan sairaanhoitopii-

ri rakennuttaa keskussairaa-

lan alueelle uuden lasten- ja 

naistentalon. Rakennuksen 

suunnittelu alkoi puolisentois-

ta vuotta sitten. Valmis se on 

vuoden 2015 alussa.

teksti JAANA KIRKKALA kuvat KARI VALTONEN

Lasten- ja naistentalo 
valmistuu yhteistyöllä

Vanhaan keskusvarastoon rakennetuista mallihuoneis-

ta saatiin ensiarvoista tietoa jatkosuunnitteluun. Kuvassa 

Minna Maunola, Maarit Harjanne, Minna Alhonen, Tuula 

Arvola, Samuli Ylitalo ja Kristiina Tynjälä.
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ja, joten rakennuksen poistuminen käytöstä 

ei vaikuta sairaanhoitopalveluihin.

Kallio pitää käynnistynyttä rakennushan-

ketta merkittävänä. 

– Suunnittelu- ja rakennustyöt ovat herät-

täneet paljon kiinnostusta, ja saimme suun-

nittelutarjouksia myös maamme ulkopuolel-

ta. Tällaisen taloustilanteen aikana on hyvä 

kilpailuttaa ja rakentaa, Kallio kertoo. 

Muutama vuosi sitten valmistunut Sata-

kunnan keskussairaalan ensiapuyksikkö on 

herättänyt paljon kiinnostusta, ja monet ter-

veydenhuollon asiantuntijat ovat käyneet tu-

tustumassa tilojen toimivuuteen. Kallio odot-

taa myös lasten- ja naistentalon saavan vas-

taavaa huomioita.

– Lasten- ja naistentalo on toiminnallises-

ti ensimmäinen kokonaisuus Suomessa, jo-

ka keskittää kaikki lasten hoidot sekä syn-

nytykset ja naistentaudit samaan yksikköön 

lasten psykiatrista hoitoa lukuun ottamatta.

Päätös uusien tilojen rakentamisesta teh-

tiin, koska nykyiset, L- ja S-rakennuksissa 

olevat tilat olisivat tarvinneet mittavat pe-

ruskorjaukset. Alustavien suunnitelmien mu-

kaan rakennukset puretaan ja niiden tilalle 

rakennetaan tilat Harjavallasta Poriin siirty-

ville kuntoutuskeskukselle ja psykiatrisille 

hoidoille. Kallio painottaa, että nämä suun-

nitelmat odottavat vielä lopullisia päätöksiä.

Lähtökohtana lapsiperheiden tarpeet

Lasten- ja naistentalossa hyödynnetään uutta 

tekniikkaa. Rakennukseen tulee kaukojääh-

dytys, josta on Porin Energian kanssa tehty 

jo esisopimus. Muut rakennukset siirtyvät 

kaukojäähdytysverkkoon myöhemmin re-

montointien yhteydessä. Talon energian ja 

veden saannissa varaudutaan aikaisempaa 

paremmin katkoksiin ja vastaaviin poikke-

ustilanteisiin. Esimerkiksi häiriötilanteissa 

vedentulo varmistetaan useista suunnista. 

Uuden E-talon rakentamisessa oleellisinta 

ei ole kuitenkaan rakennustekniikka vaan ti-

lojen toiminnallisuus. Suunnittelussa on huo-

mioitu erityisesti lapsiperheiden tarpeet ja 

lasten oikeus olla yhdessä vanhempiensa 

kanssa myös sairaalahoidon aikana. Yhden 

hengen huoneet ja perhehuoneet helpotta-

vat perheiden arkea sairaalassa.

– Tuleva rakennus on kooltaan 6 500 net-

toneliömetriä. Se on sairaala-alueen toiseksi 

suurin rakennushanke, kaksi kertaa suurem-

pi kuin alueelle vuonna 2006 valmistunut O-

rakennus, mutta kuitenkin noin kolmannek-

sen pienempi kuin 90-luvulla toteuttamamme 

suurin rakennushankkeemme, N-talon ja ra-

vintokeskuksen rakentaminen, Kallio kertoo. 

Lasten- ja naistentalon rakentaminen mak-

saa noin 30 miljoonaa euroa. Mittavan in-

vestoinnin käynnistäminen saattaa herät-

tää epäilyjä, ettei rahaa riitä muiden raken-

nusten kunnossapitoon. Kallio vakuuttaa, et-

tä Satakunnan keskussairaalan rakennukset 

ovat hyvässä kunnossa. 

– Alueen rakennusten kunto on vertailu-

jen mukaan selvästi parempi kuin muiden 

sairaanhoitopiirien rakennuskannan kunto 

keskimäärin tai esimerkiksi Porin kaupungin 

rakennusten kunto. Meillä on tehty korjaus-

töitä tarpeiden mukaisesti. Olemme saaneet 

kiinteistöjen hoitoon riittävästi rahaa, jotta 

kokonaisvaltaisilta ja kalliilta remonteilta on 

vältytty. Tulin sairaanhoitopiiriin töihin vuon-

na 1986, eikä täällä taida olla sellaista nurk-

kaa, johon ei olisi näinä vuosina tehty aina-

kin pieniä korjauksia.

Aina korjausta tai rakentamista ei edellytä 

rakennuksen kunto, vaan uusia tilaratkaisuja 

vaativat muuttuneet toimintatavat. 

Vastuullista rakentamista

Uuden rakennuksen suunnitteleminen käyn-

nistyi Kallion mukaan puhtaalta pöydältä. 

Suunnittelu perustuu toiminnallisiin tarve-

selvityksiin. Esimerkiksi uudet sairaansija-

paikat on suunniteltava tarkkaan, jotta turhil-

ta tilaratkaisuilta vältyttäisiin. Suunnitelman 

lopputulos on hoitotarpeiden ennakointiin 

ja sairaansijojen kuormitusprosentteihin pe-

rustuvaa matematiikkaa. 
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– Sairaalan laitesuunnittelusta vastaa ul-

kopuolinen konsultti. Irtainsuunnittelusta 

puolestaan vastaa valmistuvissa hoitotilois-

sa työskentelevä henkilökunta. Meillä on 

ollut eri osastoilla noin 20–30 henkilöä ak-

tiivisesti suunnittelemassa tulevia hoitotilo-

ja, Kallio kertoo.

Tehtyjen urakkasopimusten jälkeen Kal-

lio keskittyy rakentamisen projektinjohta-

jana aikataulujen, kustannusten ja laadun 

valvontaan. Vuosien aikana rakennuttajan 

rooli on muuttunut ja valvottavaa on aiem-

paa enemmän. 

– Rakennustyömaalla on tärkeää huomioi-

da työntekijöiden oikeudet ja työnantajien 

velvollisuudet. Myös hankintalaki edellyttää 

paljon valmistelutöitä. Purku- ja rakennus-

vaiheessa myös kierrätys- ja ympäristöasi-

at edellyttävät valvontaa. Tärkeintä raken-

tamisessa on ympäristön kannalta kuiten-

kin elinkaariajattelu. Pitkäikäiseksi ja moni-

Lasten- ja naistentalon julkisivu etelään sulautuu hyvin olemassa oleviin rakennuksiin.

Tukimuurin rakentami-

nen kehätien ja uuden 

E-rakennuksen väliin 

käynnisti lasten- ja nais-

tentalon rakentamisen.
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käyttöiseksi suunniteltu rakennus palvelee 

parhaiten niin käyttäjiään kuin ympäristöä-

kin, Kallio painottaa.

Lapsen oikeudet ohjaavat 

suunnittelua

Vaikka Arkkitehtistudio Kujala&Kolehmainen 

on jo pitkään erikoistunut suunnittelemaan 

terveydenhuollon ja julkishallinnon raken-

nuksia, on Poriin rakennettava talo tuonut 

jotain uutta kokeneiden arkkitehtien työhön. 

– Työssämme näkyy erityisesti, että ky-

seessä on lastensairaala. Saimme ennen 

suunnittelutyötä materiaalia lapsen oikeuk-

sista ja lapsiperheiden tarpeet olivat keskei-

sesti esillä kokouksissamme. Näistä lähtö-

kohdista ei maassamme ole aiemmin suun-

niteltu lastensairaalaa. Uuden luominen 

on aina mukavaa, rakennusarkkitehti Juha-

ni Kujala kertoo.

Henkilökunta on jo vuosien ajan ollut ak-

tiivisesti mukana sairaaloiden suunnittelus-

sa. Porissa Kujalan mukaan uutta on ollut 

se, että työn alussa rakennuttajan, henkilö-

kunnan ja arkkitehtitoimiston edustajat ko-

koontuivat puolen vuoden ajan rauhassa ja 

käynnistivät käytyjen keskustelujen pohjal-

ta suunnittelun. Vasta tämän jälkeen tulivat 

muut suunnittelijat mukaan. 

Uudessa lasten- ja naistentalossa on kolme 

ja puoli kerrosta sekä yksi kerros maan alla.

 – Jo rakennettu, monimuotoinen alue van-

hoine ja uusine rakennuksineen ei asettanut 

suunnittelulle arkkitehtuurisesti erityisiä vaa-

timuksia. Tontti kuitenkin rajoitti mahdolli-

suuksia. Ahtaalle tontille nousee keltasävyi-

nen rakennus, josta näkee sekä ulkoa että 

sisältä, että se on lastensairaala. 

Tuhansien työtuntien ja tiiviiden työpäivi-

en jälkeen Kujala kehuu yhteistyötä ja poik-

keuksellisen hyvää työilmapiiriä. Soraääniä-

kin on toki ollut, mutta ilman niitä ei Kujalan 

mukaan ole yhtään rakennusta rakennettu. 

Käyttäjiensä näköinen, 

viihtyisä sairaala

Erikoissuunnittelija Minna Alhonen seuraa 

omassa työssään tarkkaan, miten sairaala-

rakennuksia suunnitellaan ja rakennetaan 

maassamme. Aitiopaikan tietoa tarjoaa Suo-

Arkkitehdin arkkitehtuurinen näkemys 0-kerroksen eli lastentautien pääsisäänkäynnistä.

men sairaalatekniikan yhdistyksen hallituk-

sen jäsenyys. Verkostoitumisesta on paljon 

hyötyä omassa suunnittelutyössä.  

– Suunnittelussa ei ole tärkeintä se, miten 

asiat hoidetaan nyt, vaan miten ne hoidetaan 

tulevaisuudessa, Alhonen toteaa. 

Lääkärien ja hoitohenkilökunnan työ oh-

jaa rakentamisen suunnittelua, mutta myös 

muiden ammattiryhmien toiminta vaikuttaa 

lopputulokseen. Suunnittelussa kiinnitetään 

huomioita esimerkiksi työergonomiaan, lo-

gistiikkaan ja tilojen puhtaanapitoon. 

– Huolehdin siitä, ettei suunnittelussa toi-

sen tarve lyö toista korville. Suunnitteluryh-

mämme neuvottelee ja tekee kompromisse-

ja, mutta silti kaikkia perusteltujakaan ehdo-

tuksia ei voida toteuttaa. Kiinnitämme erityi-

sesti huomiota potilas- ja henkilöstöturval-

lisuuteen. Tärkeää on myös se, tarvittavien 

laitteiden sijoittamisen jälkeen löytyy vielä 

tilaa potilaille ja heidän omaisilleen. 

Toimivan tila- ja laitesuunnittelun lisäksi 

uudessa rakennuksessa huomioidaan ter-

vehdyttävän ympäristön vaikutus.

– Sisustuksen värit, materiaalit ja ikku-
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Porin Linjat on lisännyt linja-autojen lisävuo-

roja marraskuun alusta lähtien kokeiluna yh-

dessä Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Porin 

kaupungin kanssa. Kokeilun tarkoituksena 

on saada henkilökuntaa käyttämänä enem-

E-rakennus numeroina
- arvioidut kokonaiskustannukset 29,52 miljoonaa euroa, 

 josta toimintavarustuksen osuus 4 miljoonaa

- laajuus henkilöstöravintolan laajennus ja uusi kahvio mukaan 

 lukion 6 500 nettoneliömetriä (yli 12 000 bruttoneliömetriä)

- talonrakennusurakat käyntiin toukokuussa 2013, käyttöönotto 

 alkuvuonna 2015

- kaikkiaan 66 sairaansijaa, 6 synnytyssalia sekä 1 leikkaussali 

 + perheheräämö

Rakennukseen sijoittuvat 

- lastentautien ja lastenkirurgian poliklinikka

- lastentautien ja lastenkirurgian vuodeosasto

- lasten neurologian poliklinikka ja vuodeosasto

- vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto

- äidinmaitokeskus

- synnytyssalit

- synnytys- ja naistentautien poliklinikka

- osa apuvälinekeskusta

Suunnittelijat
- arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtistudio Kujala&Kolehmainen Oy

- rakennesuunnittelu: AS Amhold

- geo-suunnittelu: Geo-Master Oy

- lvias-suunnittelu: Air-Ix Talotekniikka Oy

- sairaalalaitesuunnittelu: Pöyry Finland Oy

noista avautuvat näkymät ovat tärkeitä. Po-

tilaskeskeisestä suunnittelusta ja tervehdyt-

tävästä ympäristöstä on jo paljon tutkimus-

tietoa ja me haluamme hyödyntää sitä, Al-

honen kertoo.

Vaan miltä pitkään suunniteltu, vielä ra-

kentamaton E-rakennus näyttää erikoissuun-

nittelijan silmin?

– Siitä tulee parantava tulevaisuuden sairaa-

la, jossa potilaita hoidetaan perhekeskeises-

ti. Talosta tulee käyttäjiensä näköinen, viih-

tyisä työpaikka, jonne halutaan tulla töihin, 

Alhonen vakuuttaa ja toivoo, että lasten- ja 

naistentalo palvelee satakuntalaisia hyvin.

Ahtaudesta uusiin toimintamalleihin

Maarit Harjanne aloitti osastonhoitajana las-

tentautien poliklinikalla ja osastolla L1A puo-

litoista vuotta sitten. Päivystyspoliklinikalta 

lastentaloon siirtyneenä Harjanne on pääs-

syt katsomaan niin nykyistä kuin tulevaakin 

rakennusta tuorein silmin. 

– Tilat ovat ahtaat ja potilashuoneet pie-

net. Esimerkiksi infektiokausina tilat saatta-

vat loppua kesken. Lastensa luona olevat 

vanhemmat yöpyvät patjoilla. Niin potilai-

ta, omaisia kuin henkilöstöäkin kiusaa huo-

no sisäilma ja rapistuvat paikat, Harjanne 

perustelee rakentamistarvetta. 

Uuteen taloon vanhemmille rakennetaan 

omat virkistystilat kahvinkeittoa ja ruoanlait-

toa varten. Patjojen sijaan he saavat sängyt 

yöpymistä varten. 

– Vanhemmat luovat läsnäolollaan tutun 

ja turvallisen olon, mikä edesauttaa lasten 

paranemista. Lapset saavat osastoille kaiva-

tut leikkitilat ja sisäpihalle turvallisen leikki-

alueen, Harjanne kertoo. 

Uutta ovat myös diabeetikoille ja anorek-

tikoille tarkoitettu opetuskeittiö ruokailutiloi-

neen ja hiljainen huone, joka muuntuu eri 

käyttöön. Siellä voidaan tehdä lasten pahoin-

pitelyihin liittyviä haastatteluja tai hiljentyä 

Joukkoliikennettä lisää keskussairaalaan

kuolemantapauksissa. Pienin muutoksin hil-

jainen huone muuttuu pikkupotilaiden elo-

kuvasaliksi. Muunneltavuus ja monikäyttöi-

syys ovat keskeisiä ominaisuuksia myös po-

liklinikkatiloissa.

Rakennuksen valmistuttua myös lastenki-

rurgia ja erikoissairaanhoidon virka-ajan ul-

kopuoliset päivystyspotilaat siirtyvät saman 

katon alle. Uusien tilojen mahdollistamiin 

toiminnan muutoksiin varaudutaan lisää-

mällä entisestään henkilökunnan joustavaa 

käyttöä ja osaamista vahvistavaa työkiertoa.  

Suunnittelutyöhön aktiivisesti osallistunut 

Harjanne katsoo, että hän on päässyt hen-

kilökunnan kanssa vaikuttamaan rakennet-

taviin ratkaisuihin. 

– Olemme saaneet kommentoida etene-

viä suunnitelmia ja tutustua käytännön rat-

kaisuihin varten vasten rakennetussa malli-

huoneessa. On hienoa aloittaa työt paikas-

sa, joka on etukäteen jopa ruuveiltaan tut-

tu, Harjanne iloitsee.

män joukkoliikennettä keskussairaalan alu-

eella olevan parkkipaikkapulan sekä toisaalta 

työliikennetapaturmien ehkäisemiseksi. Ko-

keilu kestää toukokuun loppuun 2013 saak-

ka, minkä jälkeen kokeilun jatkamisesta pää-

tetään erikseen. Jokaista työntekijää kokeilu 

ei tavoita, mutta tarkoituksena on helpottaa 

parkkipaikkojen saatavuutta.    
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Kuluvana syksynä aloitettiin vastasyntynei-

den teho- ja tarkkailuosasto L1B:llä noin puo-

litoista vuotta kestävä henkilöstön VVM-kou-

lutusprojekti. ”Vanhemmat vahvasti mu-

kaan” koulutuksen ovat aikaisemmin saa-

neet Turun yliopistollisen keskussairaalan 

vastasyntyneiden osaston henkilökunta ja 

nyt siihen meidän lisäksi osallistuu Lahden 

vastaava yksikkö. Tulevaisuudessa koulute-

taan Oulun yliopistollinen sairaala sekä yk-

si pääkaupunkiseudun kolmesta synnytys-

sairaalasta. Koulutusta tukee taloudellises-

ti Lastenklinikoiden Kummit ja se toteute-

taan Turun yliopistollisessa keskussairaa-

lassa. Pääkouluttajina toimivat neonatolo-

gian dosentti Liisa Lehtonen, psykologi Sa-

ri Ahlqvist- Björkroth ja psykologian profes-

sori Zack Boukydis.

Osastolta L1B koulutetaan kaksi mentor-

hoitajaa, jotka osallistuvat vuoden ajan seit-

semään viikon mittaiseen harjoittelujaksoon 

TYKS:n vastasyntyneiden teho-osastolla. 

Omissa yksiköissään mentorhoitajat huo-

lehtivat kollegoidensa koulutuksen potilaan 

vieressä. Käytännön harjoittelussa havain-

noimme vauvan käyttäytymistä hoitajaparei-

na sekä yhdessä vanhempien kanssa. Vau-

van käyttäytymisen havainnointi tuo meille 

ja vanhemmille arvokasta ja yksilöllistä tie-

toa vauvan mieltymyksistä, temperamen-

tista ja hoidon tarpeesta. Koulutus sisältää 

teoreettista osuutta vähän ja se on koottu-

na julkaistuun koulutuskäsikirjaan, johon jo-

kainen henkilökunnasta tutustuu itsenäises-

ti. Tavoitteemme tälle koulutukselle on toi-

mintakulttuurin kehittäminen osastolla siten, 

että vanhemmat ovat 24/7 tervetulleita osal-

listumaan lapsensa hoitoon. Näin lapsen ja 

vanhemman välinen ero vähenee sairaala-

hoidon aikana ja vastasyntynyt saa saman 

oikeuden, joka kuuluu kaikille lapsille; van-

hempien läsnäolon sairaalassa.

Nykyisinkin on jo tehty edistysaskelia per-

heiden tukemisessa hoitoon osallistumiseen. 

Perheiden läsnäolon rajoituksia on purettu, 

kenguruhoitoa on toteutettu jo pitkään ja 

vanhempia ohjattu vauvansa kivunlievityk-

seen hoidollisin keinoin. Tavoitteemme on 

nyt etsiä eri tavoin keinoja, joilla vanhem-

mat saadaan olemaan enemmän läsnä las-

tensa kanssa sairaalahoidon ajan.

Tulevaisuudessa perhelähtöisessä hoidos-

sa lopputulos on erinomainen, kun koulutuk-

sen tuoman asennemuutoksen lisäksi arkki-

tehtuuri luo mahdollisuudet vanhempien ym-

pärivuorokautiselle läsnäololle. Tulevassa 

lasten- ja naistensairaalassa on suunnittelun 

pohjana ollut perhehuonemalli. Käytännös-

sä tämä tarkoittaa sitä, että normaalisti syn-

nytyksestä toipuva äiti tulee synnytyssalista 

tehohoitoa vaativan vastasyntyneen muka-

na osastolle ja koko perhe on vahvasti mu-

kana vauvansa hoidossa kotiutukseen asti. 

Osaston huoneet on 

suunniteltu pääsään-

töisesti yhden hengen 

huoneiksi, joissa ainakin 

yhdelle vanhemmalle on yöpy-

mismahdollisuus sekä WC- ja suih-

kutilat. Lisäksi vanhemmilla on tilat 

ruokailua varten sekä sisaruksille leikkitila.

Perhekeskeisen toimintatavan etuina ovat, 

että esimerkiksi vastasyntyneen kotiutumi-

nen osastolta ei ole niin ahdistava ja pelot-

tava tilanne, kun siihen on koko hoitoajan 

voinut valmistautua. Kotiutus tapahtuu aikai-

semmin ja joustavasti perheen ehdoilla. Li-

säksi hoidon jatkuvuus paranee. Toimintata-

van on tutkimusten mukaan todettu lyhentä-

vän sairaalahoitoaikaa, vähentävän infekti-

oita sekä edistävän äidin rintamaidon eritys-

tä. Kenguruhoito hoitojakson aikana lisään-

tyy, vanhempien tyytyväisyys hoitoon kas-

vaa sekä henkilökunnan työtyytyväisyys li-

sääntyy. Seuraavan kahden vuoden aikana 

voimme vähitellen sisäistää uuden toiminta-

kulttuurin osaksi toimintaamme, jolloin uu-

siin tiloihin siirtyminen sujuu kivuttomam-

min ja henkilökunta voi ajoissa valmistua 

siihen, että vanhemmat ottavat alusta alka-

en vastuuta vauvan hoivaamisesta.

teksti TUULA ARVOLA kuva TARU TOLPPO

Vanhemmat vahvasti mukaan 
vastasyntyneiden tehohoitoon

Kenguruhoi-

don ihokontak-

ti on yksi keino lä-

heisyyden luomiseen 

vanhemman ja kes-

koslapsen välillä.

Vinkkeli10



Syksyinen tuuli puhaltaa raikkaasti ja keltaiset 

vaahteranlehdet ratisevat renkaiden alla kun 

Välimäen Päivi saapuu työpaikkansa Satakun-

nan keskussairaalaan. Päivi on pyöräillyt vajaan 

kymmenen kilometrin työmatkansa jo pian kah-

den vuosikymmenen ajan, ympäri vuoden. Ke-

sällä ei ole syytä ottaa autoa alle, näin syksyllä 

pahemmilla ilmoilla ja talvisin turvaudun joskus 

autoon, kertoo Päivi. Keli ei ole este vaan pu-

keutumiskysymys, hän naurahtaa. Päivi on to-

ki myös elämäntapaliikkuja ja harrastaa monen-

laista aktiivisuutta, mutta työmatkapyöräily an-

taa myös oivan keinon päästä irti työasioista tai 

toisaalta myös valmistautua työpäivän haastei-

siin. Päivi työskentelee sairaanhoitajana osas-

tolla L1A, ja hänen työkavereistaan löytyy mui-

takin, jotka pyöräilevät töihin ympäri vuoden. 

Vähemmän aktiiviset työkaverit eivät hymähte-

le heidän elämäntavalleen, päinvastoin useim-

mat tietävät että se tekisi hyvää itse kullekin. 

Vaan kun se aloittaminen on kaikille se hanka-

lin vaihe. Päivin työmatka on monipuolinen, sii-

hen kuuluu lähinnä pyöräteitä ja kaupunkimai-

semaa, mutta myös maaseutumaisemaa ja vain 

pieni osuus ilman katuvalaistusta. Pyöräilyteli-

neitä löytyy työpaikalta, mutta voisi niitä ihan 

muutaman lisää hankkia, toivoo Päivi.

Kymmenen syytä pyöräillä

Päästötön, äänetön, nopea ja terveellinen pyö-

räily on tulevaisuuden liikuntamuoto. Työmat-

kapyöräily on harvinaisen tehokas ja helppo ta-

pa parantaa elämänlaatua ja pitää terveyskuntoa 

yllä. Tanskalaisen liikuntatutkimuksen mukaan 

jokainen pyöräilykilometri tuottaa yhteiskunnal-

le 0,16 € / kilometri ja ranskalaiset ovat saaneet 

tutkimustuloksena keskimäärin 1200 euron vuo-

sittaisen terveydenhuoltokulujen säästön jokai-

selle työmatkapyöräilijälle. YK:n tuoreen määri-

telmän mukaan polkupyörä on yksinkertaisesti 

planeetan paras kulkuneuvo.

1. Pyöräily on hauskaa ja helppoa

2. Pyöräily kohottaa erityisesti kestävyyskun-

toa suurten lihasryhmien työskennellessä

3. Pyöräily on erinomainen apu painonhal-

lintaan ja kevyttä nivelille

4. Säännöllinen pyöräily edistää keskittymis-

kykyä

5. Säännöllinen pyöräily vähentää sairastu-

misriskiä

6. Pyöräily on puhdas tapa liikkua

7. Pyöräily on melutonta

8. Pyöräily on edullista…ainakin nykyisillä 

bensan hinnoilla

9. Pyörä on nopein kulkuneuvo alle 

 7 kilometrin työmatkoilla

10. Pyöräilijä on riippumaton ruuhkista 

 ja aikatauluista

Viljasen Juhani haluaa kokea vuodenajat

Juhani toimii Antinkartanon keskusyksikössä kiinteistö-

huollon ammattimiehenä. Tällä 58-vuotiaalla hyväkun-

toisella ja elämänmyönteisellä miehellä on tapana pyö-

räillä töihin ympäri vuoden.  Juhani asuu lähellä työpaik-

kaansa Ulvilassa ja tuon neljän kilometrin työmatkan takia 

Juhani ei edes viitsi kaivaa autoa tallista. Matkaan kuluu ai-

kaa vain 15 minuuttia suuntaansa. Päivittäinen puolen tun-

nin pyöräily tekee vuodessa uskomattoman määrän kilo-

metrejä ja terveysliikuntaan käytettyä aikaa. Se on jo hur-

jan paljon enemmän mitä keskimäärin suomalainen liik-

kuu vuodessa. Siksi tuntuukin melkoisen käsittämättö-

mältä, että me emme ymmärrä tätä helposti järjestet-

tävää hyötyliikunnan mahdollisuutta. Juhanille paras-

ta työmatkalla ovat vuodenajat, pukeutumalla oikein 

pärjää kelillä kuin kelillä ja useimmat työmatkat pys-

tyy taittamaan vaikka työvaatteet päällä. 

– Oikeasti niitä huonoja kelejä ei vuoteen kovin mon-

taa mahdu, naurahtaa Juhani. Kyllä useimmat syyt 

tähän hauskan välttämiseen ovat tekosyitä. 

Ulkoliikunta on Juhanille se iso juttu. Ulkoliikunta lisää 

tutkimustenkin mukaan parhaiten vastustuskykyä ja en-

dorfi inien tuotantoa.

teksti PEKKA TEINI ja TERO JÄRVIMÄKI kuvat PEKKA TEINI

Työmatkapyöräily 
on helppo tapa lisätä 
elämänlaatua
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Postiauto on pysähtynyt hiljaiselta vaikutta-

van talon postilaatikoille. Erityisryhmien asu-

misyksikkö Kajastus onkin hiljainen, sillä sen 

väki on työssä tai koulussa ja työvuorossa 

oleva henkilökunta on keskittynyt työhönsä.

Kokemäellä sijaitsevan sairaanhoitopiirin 

sosiaalipalvelujen erityisryhmien asumisyk-

sikkö Kajastuksen esimies Marika Paunu-

Laakso esittelee maaliskuussa avattua taloa 

tyytyväisenä. 

– Kajastuksen asiakkaat asuivat aiemmin 

muissa asumisyksiköissä, palvelukodissa ja 

joukon nuorimmat lapsuudenkodeissaan. 

Eri-ikäiset, keski-iältään al-

le 30-vuotiaat asiakkaat asu-

vat Kajastuksessa vuokralla 

ja ostavat tarpeidensa mu-

kaisesti palveluja. He ovat 

toimintakykyisiä, mutta tu-

kea ja ohjausta tarvitsevia, 

Paunu-Laakso kertoo.

Enemmistö eli noin kol-

mannes Kajastuksessa asu-

vista on kokemäkeläisiä. Sa-

takuntalaisten lisäksi Kajas-

tuksessa asuu myös sairaan-

hoitopiirin jäsenkuntien ul-

kopuolelta, muun muassa 

Tampereelta, muuttaneita.

– Kun käynnistimme Ka-

jastuksen toiminnan, tuli 

naapurusto sankoin joukoin 

toivottamaan meidät terve-

tulleiksi ja tutustumaan toi-

mintaamme. Meillä on myös 

erittäin hyvää yhteistyötä esi-

merkiksi alueen kauppojen, 

apteekin ja parturi-kampaa-

moiden kanssa, Paunu-Laak-

so iloitsee.

Vapautta ja vastuuta

Kajastuksessa on viisitoista reilun kokoista 

asuntoa, joista nyt kahta käytetään tilapäis-

asuntoina. Vakituisesti asuvilla asiakkailla 

on runsaan 30 neliömetrin kokoinen asunto, 

jossa on oma keittiötila, suihku ja wc. Asun-

noissa on myös kaksi ovea, toinen yhteisiin 

tiloihin ja toinen ulos. 

– Vapaus ja vastuu kulkevat täällä käsi kä-

dessä. Meidän työmme on hyvin ohjaavaa 

ja tukevaa. Tuemme asiakkaita omiin valin-

toihinsa ja päätöksiinsä. Jokaisella heistä on 

yksilöllinen viikko-ohjelma ja omat tavoit-

teet. Osalla heistä on tavoitteena tukiasu-

minen: muutto keskustaan omaan vuokra-

asuntoon siten, että me autamme ja olem-

me tukena tarvittaessa. 

Itsenäinen asuminen edellyttää, että asi-

akkaat selviävät arjen askareista. Esimerkik-

si pyykkituvassa he käyttävät itse pesukonei-

ta. Omissa asunnoissaan he puolestaan voi-

vat harjoitella ohjatusti ruoanlaittoa ja sii-

voustaitoja. 

Asunnoissa on kulunval-

vonta. Uutta toiminnassa 

on se, että asiakkailla on 

omat sähkösopimukset. 

Valmistauduttaessa itse-

näiseen asumiseen, on 

jokaisen opittava vastaa-

maan omasta asumises-

taan, myös sähkön kulu-

tuksesta. 

– Yksilöllisten tavoittei-

den vuoksi henkilökunnan 

täytyy olla hyvin ajan tasal-

la ja seurata, miten asiakas 

edistyy toimissaan. Epäon-

nistumisiakin tulee, sillä 

asuminen täällä ei voi ol-

la jatkuvaa tiukkaa ohjaus-

ta, Paunu-Laakso korostaa.

Yhteistyötä ja 

aktiivista elämää

Paunu-Laakso vastaa Ka-

jastuksen lisäksi myös sai-

raanhoitopiirin Nakkilas-

sa sijaitsevan tukiasumis-

yksikkö Tuki-Oven toimin-

teksti JAANA KIRKKALA kuva ILKKA LAINIO

Kajastus tarjoaa 
tuettuja asumispalveluja 
erityisryhmille

Kajastuksessa 

juhlistettiin Halloweenia 

kurpitsakoristeluin ja 

synkeisiin kummitusasuihin 

sonnustautuneina.
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Myös Eurajoelle on valmistunut uusi sosiaali-

palvelujen asumisyksikkö, Joenhelmi. Ensim-

mäiset asukkaat taloon muuttivat 1.8.2012 ja 

tällä hetkellä Joenhelmessä asuu 13 henkilöä 

omissa asunnoissaan. Jokaisessa asunnos-

sa on keittiö, suihku, Wc ja kahdessatoista 

asunnossa oma ulko-ovi. Lisäksi talossa on 

kaksi tilapäishuonetta joissa ei ole omia keit-

tiöitä mutta pesutilat löytyvät.

nasta. Kajastuksessa työskentelee hänen li-

säkseen sairaanhoitaja, kaksi ohjaajaa, kol-

me hoitajaa, laitoshuoltaja ja oppisopimuk-

sella työskentelevä lähihoitajaopiskelija.

Hyvän työtiimin lisäksi tärkeää on myös 

omaisten kanssa tehtävä yhteistyö. Paunu-

Laakso kertoo, että nuorten, juuri aikuistu-

neiden asiakkaiden kohdalla perheyhteis-

työ on vilkkainta. 

– Omaisethan ovat juuri kotoaan pois-

muuttaneiden nuorten elämän asiantun-

tijoita ja tuntevat heidät parhaiten. Myös 

laatutavoitteemme edellyttävät runsasta yh-

teistyötä. Mutta jos asiakas ei halua omai-

sia mukaan verkostoneuvotteluihin, niin 

sitten he eivät tule. 

Kajastuksessa kokoontuu joka sunnun-

tai yhteisistä asioista tiedottava asiakas-

palaveri. Siellä on mahdollisuus vaikuttaa 

esimerkiksi viikonlopun ruokalistaan. Arki-

teksti EVELIINA KETONEN kuva TARU TOLPPO

Satakunnan sairaanhoitopiirillä on eri puolilla maa-

kuntaa 12 kehitysvammaisille tarkoitettua asumis-

yksikköä, jotka ovat profi loituneet eri tavoin.

Asumisyksiköissä annettavan avun ja tuen määrä 

vaihtelee asukkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kehitysvammaisten pitkäaikainen laitosasuminen 

lakkautetaan Suomessa vuoteen 2020.

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa on 79 pitkäai-

kaisasukasta ja 12 pitkäaikaiskuntoutujaa eli yhteen-

sä 91 avohuoltoon siirtyvää pitkäaikaista asukasta.

Satakunnassa arvioidaan olevan noin 180 lapsuu-

den kodeissaan ja/tai lähisukulaistensa luona asu-

vaa kehitysvammaista, jotka tarvitsevat oman asun-

non seuraavan viiden vuoden aikana.

sin Kajastuksen asiakkaat kok-

kaavat omat ateriansa ohjatus-

ti asunnoissaan tai syövät asu-

misyksikköön valmiina tuotua 

ruokaa. Viikonloppuisin ruo-

ka valmistetaan usein ohjatus-

ti yhdessä ja syödään yhteises-

sä ruokailutilassa. 

– Pihvi ja valkosipuliperunat, 

lasagne ja karjalanpaisti, Paunu-

Laakso luettelee viikonloppujen 

toiveruokia. Suosikkiharrastuk-

setkin kuulostavat yhtä lailla tu-

tuilta: zumba, karaoke, sähly ja 

kädentaitoharrastukset kansa-

laisopiston ryhmissä. 

www.satshp.fi  > Hallinto > 

Sosiaalipalvelujen toimialue > 

Asuminen ja kuntoutus > 

Kajastuksen asumisyksikkö

Joenhelmen toiminta perustuu asiakas-

lähtöisyyteen sekä yksilöllisiin tukitoimiin 

ja palveluihin. Myös asiakkaan itsemäärää-

misoikeutta kunnioitetaan. Yksilöllisenä ta-

voitteena on asiakkaan kuntoutuminen entis-

tä itsenäisempään elämänhallintaan ja mah-

dollisesti myöhemmin muutto tukiasiakkaak-

si yksilöllisesti suunnitelluin tukitoimin. Asi-

akkaat voivat asunnoissaan harjoitella ohja-

tusti mm. ruuanlaittoa sekä siivoustaitoja. 

Henkilökunta ohjaa asiakkaita tarvittaessa 

kaupassakäynnissä, raha-asioiden hoidos-

sa, pyykinpesussa, hygienian hoidossa jne.

Työntekijöitä Joenhelmessä on esimies, 

sairaanhoitaja, kaksi ohjaajaa, kolme lähi-

hoitajaa sekä laitoshuoltaja. Työtä tehdään 

kolmessa vuorossa ja näin ollen aina on pai-

kalla apua sitä tarvitseville.

Uusi asumisyksikkö Joenhelmi
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SataDiagin laboratorioissa, kuten laborato-

rioalalla koko Suomessa on jo jonkin aikaa 

kärsitty työvoimapulasta.  Apuun on kuiten-

kin tullut ryhmä jo eläkkeelle jääneitä labo-

ratoriohoitajia, jotka yhä tekevät tarvittaes-

sa työvuoroja. 

– He ovat tärkeä voimavara meille, sanoo 

SataDiag-laboratorion osastokoordinaattori, 

ylihoitaja Katja Laine.

– Näiden jo eläköityneiden naisten osaa-

minen, asenne  ja työhön sitoutuminen  tuo-

vat työyksikköömme lisäarvoa.

Katja Laine pitää myös tärkeänä, että työ-

yksikössä on monenlaisia ihmisiä.

– Tänne työhön tulevat nuoret tulevat  eri-

laisesta kulttuurista kuin nämä jo eläköityneet 

työntekijämme. Nämä vanhemmat työnteki-

jät tuovat työkokemuksellaan ja persoonal-

laan työyhteisöön tasapainoa, rauhaa ja po-

sitiivista energiaa. 

Työvoimapulaan ratkaisuja

Ilmiönä eläkeläisten työssäkäyminen on Sata-

Diagissa verrattain uusi. Katja Laine arvioi, 

että noin viiden vuoden ajan laboratoriois-

sa on työskennellyt muiden rinnalla myös jo 

eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä.

– Ennenhän se meni niin, että kun jäätiin 

eläkkeelle, niin sitten jäätiin eläkkeelle. Ja sii-

hen aikaan oli alalle myös enemmän tulijoita.

Porissa alan eläköityminen on kosketta-

nut erityisesti vuosina 2009–2011, jolloin 

eläkkeelle jäi n. 25 prosenttia laboratorioi-

den henkilökunnasta eikä stabiilia tilaa ei 

ole vielä uudelleen saavutettu.

Opintoihin kyllä hakeudutaan edelleen, 

mutta valmistuneiden määrä ei vielä riitä 

paikkaamaan työvoimapulaa. Ratkaisuja tä-

hän etsitään lisäksi esimerkiksi ulkomaises-

ta työvoimasta samoin kuin sairaanhoitajien 

muuntokoulutuksesta bioanalyytikoiksi.  Yh-

deksi syyksi työvoimavajeeseen Katja Laine 

näkee 1990-luvun laman, jonka aikana alal-

ta menetettiin työvoimaa.  

– Silloin töitä ei ollut ja moni joko jatkoi 

opintojaan tai vaihtoi kokonaan alaa. 

Samaten muutosta on tapahtunut myös työ-

elämän kulttuurissa. Nykyisin nuoret vaihta-

vat herkemmin paikkakuntaa tai alaa. Nuo-

ret naiset jäävät luonnollisesti myös äitiys-

lomille ja perhevapaille.

– Tämä kaikki luo työyhteisöille omia haas-

teitaan ja erilaisia lieveilmiöitä. Porkkanoi-

ta nuorille työntekijöille pitäisi löytyä, mut-

Hiljainen tieto 
välittyy SataDiagissa 
konkareiden kautta

teksti EIJA HAMMARBERG kuvat EIJA HAMMARBERG, TARU TOLPPO

Auli Kuuri ja

Irma Lahti
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ta esimerkiksi palkkaa ei voida nostaa pel-

kästään nuorten osalta, vaan sitä pitäisi tie-

tenkin nostaa kautta linjan, eikä pelkästään 

laboratorionhoitajien osalta ja tätä on vai-

kea nähdä tässä taloudellisessa tilanteessa. 

Syvällistä osaamista

välitetään eteenpäin

Katja Laine kiittelee erityisesti myös eläköi-

tyneiden laboratoriohoitajien osaamista. 

– Se on niin syvällistä, ettei sellaista oppia 

voi nykyisin saada mistään. He ovat nähneet 

työhistoriansa aikana koko laboratoriotoimin-

nan muutoksen jo niiltä ajoilta, kun ammat-

tikunta on yleensäkin perustettu. Ihan konk-

reettinen esimerkki on näytteenotossa, mis-

sä vanhemmilla työntekijöillä on rautainen 

ammattitaito. Erityisesti heidän kokemuksen-

sa ja taitonsa näkyy lasten näytteenotossa ja 

muissa ”haastavissa” potilaissa.

Laboratoriohoitajien osaamisen siirtämi-

seksi nuoremmille polville on SataDiagissa 

suunniteltu erityistä mentor-toimintaa, jon-

ka tarkoituksena olisi perehdyttäjän lisäk-

si antaa nuoremmille työntekijöille oma tu-

kihenkilönsä. Tukihenkilönsä kanssa nuori 

työntekijä voi jakaa työstään kokemuksiaan.

– Asiaa ollaan viemässä nyt systemaatti-

sesti eteenpäin. Alustavissa keskusteluissa 

on henkilökunta ollut innostunutta ja jo muu-

tama henkilö on ilmaissut kiinnostuksensa 

ryhtyä mentoriksi. 

Nuoret tekniikan taitureita

Potilaalle näkyvän näytteenottotoiminnan 

lisäksi laboratorion eri osa-alueisiin kuuluu 

laaja-alainen analytiikkatoiminta, kuten he-

matologia, kliininen kemia, verikeskus ja 

mikrobiologia. Näissä kaikissa tekniikka on 

mennyt hurjaa vauhtia eteenpäin.

– Uuden tekniikan omaksuminen on yleen-

sä nuorille helpompaa, mutta yhä näytteen-

otto on erittäin tärkeä osa laboratoriohoita-

jien työtä; ilman laadukasta näytettä ei saa-

da oikeaa tulosta.  Meillä on monia yksiköi-

tä, jotka ovat painottuneet monipuoliseen 

näytteenottoon. Kaiken kaikkiaan näytteen-

ottopisteitä on ympäri Satakuntaa parisen-

kymmentä.

Kuusikon kovan tason kokemus

Esimerkkinä kokeneista taitajista voi maini-

ta SataDiagin taitajakuusikon. Parisen vuot-

ta sitten eläkkeelle jääneet Auli Kuuri ja Irma 

Lahti kuuluvat siihen kuuden naisen poruk-

kaan, jotka yhä säännöllisesti tekevät keikka-

töitä SataDiagin laboratorioissa. Neljä muuta 

ovat Riitta Kauppila, Seija Forström, Anita 

Karell ja Soili Ketola. Kuurille ja Lahdelle 

oli selvää jatkaa vielä työelämässä, kun he 

näkivät voimassaolevan työvoimavajeen.

– Se on aina sitten muiden työkaverei-

den niskoilla, jos sinne ei ketään töihin 

saada. Työyhteisö on siellä melko haa-

voittuva esimerkiksi sairaustapauksissa, 

Kuuri toteaa.

Ja vaikka sekä Kuurilla että Lahdella on 

takanaan yli neljänkymmenen vuoden työ-

ura, on asenne ja motivaatio työhön yhä 

edelleen kohdallaan.

– Töihin on aina mukavaa mennä. Joka 

kerta kiitellään, että ihanaa kun tulit. Ja työ 

tuo mukavaa vaihtelua myös omaan elä-

mään, Kuuri sanoo.

Lyhyitä ”irtiottoja” työelämään

Kaikki nämä naiset viettävät aktiivista 

elämää muutenkin. Sekä Kuuri että Lahti 

matkustelevat ja hoitavat lähimmäisiään.

– Minä asun lisäksi maalaistalossa ja 

siellä riittää aina puuhaa, Kuuri toteaa.

Lahti ja Kuuri kertovat kuitenkin pitävän-

sä nykyisin mielellään yhtäjaksoiset työ-

rupeamansa varsin lyhyinä. Joillekin sopii 

etukäteen sovitut työvuorot, toiset pitävät 

mieluummin kalenterinsa vapaana ja tu-

levat töihin nopeammalla varoitusajalla.

– Itse esimerkiksi teen päivän silloin ja 

toisen tällöin ja viikko on varmaan ollut pi-

sin aika, mitä olen yhtäjaksoisesti ollut. Töi-

hin olen mennyt parin tunnin varoitusajalla-

kin, Kuuri kertoo.

– Minulle taas sopivat parhaiten muuta-

man tunnin työrupeamat, esimerkiksi aa-

museitsemästä kahteentoista, Lahti puoles-

taan toteaa.

Jatkon suhteen ei näillä kahdella naisel-

la ole työn suhteen erityisiä suunnitelmia.

– Käyn niin kauan kuin jaksan, minusta 

on jotain hyötyä ja töihin pyydetään, Lah-

ti sanoo.

– Mitään uusia koneita ja tekniikoita en 

kuitenkaan enää ole valmis opettelemaan, 

Kuuri toteaa.

Automatiikka helpotti töitä

Laboratoriotoiminta on kokenut suuria muu-

toksia niiden neljänkymmenen vuoden ai-

kana, jotka Kuuri ja Lahti ovat olleet työ-

elämässä.

– Työ on automatisoitunut. Aiemmin kaikki 

asiat tehtiin käsin, pipetoitiin ja laskettiin las-

kutikulla. Nyt on viivakoodit ja muut. Näyt-

teenottoonkin on tullut vakuumitekniikka, 

eikä verimäärän enää tarvitse olla yhtä suu-

ri kuin ennen. Tutkimuksiakin on nykyisin 

monta sataa aiempien parin-kolmenkym-

menen sijasta.

Lasten kanssa koetut niksit

Näiden jo eläkkeellä olevien laboratorio-

hoitajien asenne ja osaaminen näkyy erityi-

sesti potilastyössä. Varsinkin lasten kans-

sa työskentely vaatii omat niksinsä, samoin 

kuin kovasti näytteenottoa jännittävän poti-

laan kanssa.

Verikoetta otettaessa naiset pyrkivät ker-

tomaan mitä tapahtuu ja rauhoittamaan po-

tilaan parhaansa mukaan.

– Yksi hauska muisto on sellainen, kun po-

tilaanani oli eräs sotaveteraani, joka muis-

ti kiväärinnumeronsa ja kaikki muut sota-

aikaiset jutut. Verikoetta ottaessani totesin 

hänelle, että ”nyt pistää”, johon tämä vete-

raani totesi, että ” no, ei se mitään, on mua 

tykilläkin ammuttu”, Kuuri kertoo nauraen.

Potilastyössä Kuuri ja Lahti painottavat 

asiakaspalvelua.

– Potilasta muistetaan kunnioittaa ja olla 

hänen kanssaan kontaktissa näytteenotto-

hetkellä, vaikka kiire olisikin.

Katja Laine

Vinkkeli 15



Effi ca-potilastietojärjestelmän käyttöönot-

to alkoi lokakuussa. Ensimmäisiä käyttöön-

ottajia ovat naistentautien osasto ja polikli-

nikka, keuhkotautien osasto ja poliklinikka 

sekä akuuttipsykiatrian osasto 23. Henkilö-

kunnan koulutus alkoi noin kuukautta aikai-

semmin. Lisäksi koulutukseen on osallistunut 

näiden yksiköiden kanssa yhteistyötä tekeviä 

erityistyöntekijöitä ja osastonsihteereitä. Ef-

fi ca-potilastietojärjestelmän ohella koulutus 

sisältää eReseptin kansalliset toimintamallit. 

Effi ca-potilastietojärjestelmä on ollut pit-

kään käytössä monissa terveyskeskuksissa 

Suomessa ja Effi caa käyttäviä sairaanhoito-

piirejä on yhdeksän. Satakunnan sairaan-

hoitopiirin Effi ca-projektiryhmä kouluttaa 

henkilökuntaa ja työskentelee yhteistyössä 

Tieto Oyj:n ja Medbit Oy:n projektiryhmien 

kanssa.  Effi ca-projektissa työskentelee pro-

jektipäällikkönä Silja Iltanen sekä yhdeksän 

koordinaattoria. Tietohallintopäällikkö Leena 

Ollonqvist on hallinnollisesti vastuussa jär-

jestelmän käyttöönotosta ja tietohallintoyli-

lääkäri Ari Salmela toimii projektissa toimin-

nan ja lääketieteen asiantuntijana.

Effi ca-potilastietojärjestelmä otetaan käyt-

töön kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe 

sisältää kertomusosion riskitietoineen, avo-

lääkityksen, sanelun ja oheistiedostot. Toi-

sessa vaiheessa syksystä 2013 alkaen käyt-

töön otetaan sähköinen lähete/palaute, osas-

tonlääkitys, kuumekurva ja määräysosiot ja 

viimeisenä hoitokertomus. Lisäksi on teh-

ty päätös Effi ca-potilashallinnon hankinnas-

ta, joka tullaan ottamaan käyttöön todennä-

köisesti vuonna 2014. Käytännössä nyt toi-

mitaan potilashallinnon osalta entiseen ta-

paan Musti-järjestelmässä eli mm. potilaan 

sisäänkirjaus, ajanvaraus- ja jonotiedot sekä 

laskutusasiat käsitellään Mustissa. Effi ca-jär-

jestelmän käyttöönoton jälkeenkin jää käyt-

töön monta entiseen tapaan toimivaa järjes-

telmää, kuten laboratoriojärjestelmä Web-

lab ja kuvantamisen Radu. Nämä järjestel-

mät integroidaan Effi caan, jolloin siirtymi-

nen järjestelmien välillä on sujuvaa. 

Tarkoituksena on potilastietojärjestelmän 

uudistamisen yhteydessä parantaa toiminnan 

laatua, tehokkuutta ja potilasturvallisuutta. 

Kansallisiin sähköisiin palveluihin siirtyminen 

tulee aiheuttamaan muutoksia potilaan hoi-

toon liittyvässä toiminnassa ja tietojen käsit-

telyssä. Kansallisen eArkiston on määrä tul-

la käyttöön syksyllä 2014. Jo ensi vuoden ai-

kana on tavoitteena alueellinen katseluyhte-

ys sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten tie-

tojärjestelmien välille.

Yhtenäisten tallennuskäytäntöjen avul-

la pyritään kattavaan ja helposti löydettä-

vään tietosisältöön. Kehittämisellä tavoi-

tellaan toimintatapoja, jossa tieto kirjataan 

vain kerran ja on sen jälkeen käytettävissä 

kaikkialla, missä tarvitaan ja moninkertai-

seen kirjaamiseen liittyvät virhemahdolli-

suudet vähenevät. 

teksti SILJA ILTANEN kuva TARU TOLPPO

Effi ca tulee – oletko valmis?

”Vaikka kaikki ei ai-

na menekään kuin 

Strömsössä, niin iloi-

nen ilme ja positiivi-

nen asenne sekä ha-

lu auttaa, neuvoa ja 

oppia uutta vie meitä-

kin eteenpäin Effi can 

ihmeellisessä maail-

massa. ”

Effi ca-tiimi esittäy-

tyy: Takarivissä Jan-

ne Stenroos, Sirkku 

Blomgren, Nina Taka-

la, Anne Kuusisto ja 

Ari Salmela, keskiri-

vissä Katriina Paavilai-

nen, Silja Iltanen, Er-

ja Myllyharju, Minna 

Mäkitalo ja Eija Sillan-

pää, edessä istuu Heli 

Mäkelä. Kuvasta puut-

tuvat Satu Luojukoski 

ja Marjaana Kuusela.
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Sähköistä lääkemääräystä koskevan lain mu-

kaan julkinen terveydenhuolto ottaa eRe-

septin käyttöön huhtikuuhun 2013 ja yksityi-

nen sektori huhtikuuhun 2014 mennessä. 

Sähköinen resepti helpottaa

Sähköisen reseptin tavoitteena on pa-

rantaa potilas- ja lääketurvallisuutta se-

kä helpottaa ja tehostaa lääkkeen mää-

räämistä. Potilas saa joutuisammin lääk-

keensä haluamastaan apteekista. Lää-

kemääräys on selkeä, sillä annostus ker-

rotaan aina ymmärrettävästi. 

Sähköistä reseptiä ei voi väärentää, 

eikä se voi hävitä samalla tavalla kuin 

paperinen resepti. Kun lääketiedot tal-

lentuvat yhteen potilasarkistoon, saadaan 

tieto potilaan kaikista lääkkeistä, vaikka ne 

olisi määrätty eri hoitopaikoista. Hoidon 

jatkuvuus ja tiedonkulku paranevat. Siten 

voidaan myös välttää päällekkäistä lääkitys-

tä ja lääkkeiden haitallisia sivuvaikutuksia, 

kertoo THL:n eReseptin projektipäällikkö 

Riitta Konttinen.

Jo yli 3,5 miljoonaa 

Sähköisiä lääkemääräyksiä on toimitettu jo 

miljoonia. Käyttöönottomäärä kasvaa nope-

asti, kun alun muutoshaasteesta selvitään 

ja käyttö rutinoituu. Käytön jo aloittaneis-

ta organisaatioista kuuluu hyvää - niin poti-

laat kuin ammattilaisetkin huomaavat hyö-

Sähköinen resepti, eResepti on 

osa Kansallista Terveysarkistoa 

(KanTa), joka on yhteinen nimitys ter-

veydenhuollon ja apteekkien käyttöön 

tuleville valtakunnallisille tietojärjestel-

mäpalveluille. Palveluita ovat eReseptin 

ja kansalaisen Omien tietojen katselun 

lisäksi sähköinen potilastiedon arkisto 

(eArkisto), joka tulee käyttöön vaiheit-

tain vuoteen 2015 mennessä.

Reseptit liikkuvat 
pian sähköisinä

teksti MINNA AURA ja HELI MÄKELÄ kuva TARU TOLPPO

eResepti otetaan käyttöön 

vaiheittain potilastietojär-

jestelmän käyttöönoton 

yhteydessä tammikuus-

ta alkaen. Maaliskuun lop-

puun mennessä kaikki yk-

sikkömme käyttävät säh-

köistä lääkemääräystä, sa-

noo tietohallintoylilääkäri 

Ari Salmela.
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YTYÄ! Yhdessä työkykyä -työkyvyn tukioh-

jelmassa kiinnitetään huomiota henkilöstön 

työkyvyn ja työhyvinvoinnin kannalta kol-

meen oleelliseen seikkaan: varhaiseen tu-

keen, työhön paluun tukitoimiin ja tehoste-

tun tuen toimenpiteisiin. Elokuun alussa sai-

raanhoitopiirin työkykysuunnittelijana aloit-

taneen Minna Mikkolan työ keskittyy tällä 

hetkellä erityisesti tehostetun tuen vaihee-

seen.  Tämän vaiheen käynnistyessä työnte-

kijöiden työssä selviytymisen ongelmia on 

jo aikaisemmin pyritty ratkaisemaan esimie-

hen ja työterveyshuollon kanssa, mutta täs-

tä huolimatta ei ole löydetty sellaisia työteh-

täviä, joita henkilön työkyky edellyttäisi, ja 

työkyky on uhattuna.  

– Tällöin tarvitaan usein ammatillisen kun-

toutuksen keinoja, kuten esimerkiksi työko-

keilua tai uudelleenkoulutusta. Tehostetun 

tuen vaiheessa mukaan tulee uusia yhteis-

työkumppaneita, kuten Keva eli entinen kun-

tien eläkevakuutus. Minna Mikkolan tehtä-

viin kuulukin toimia yhteyshenkilönä eri toi-

mijoiden välillä ja näin yhdessä työntekijöi-

den, esimiesten, työterveyshuollon ja mui-

den toimijoiden kanssa etsiä työntekijän työ-

kyvyn kannalta sopivin mahdollinen ratkai-

su. Keskeisesti työnkuvaan sisältyy esimies-

ten ja työntekijöiden tukeminen. Käytännös-

sä tämä tarkoittaa esimerkiksi avustamis-

ta ammatillisen kuntoutuksen hakemusten 

täyttämisessä tai työkokeilupaikan etsimistä 

työntekijän oman toimialueen ulkopuolelta. 

Asiakastyön lisäksi kuuluu Mikkolan toi-

menkuvaan YTYÄ! - työkyvyn tukiohjelman 

jalkauttamista kentälle muun muassa koulu-

tuspäivinä sekä monipuolinen tiedon etsin-

tä ja jakaminen.

teksti ja kuva EIJA HAMMARBERG

YTYÄ! 
– Etsitään 

dyt, ja ovat olleet hyvin tyytyväisiä, kertoo 

Riitta Konttinen. Kaikki Suomen 816 apteek-

kia pystyvät toimittamaan sähköisiä resep-

tejä. Julkisessa terveydenhuollossa yli puo-

let on jo liittynyt sähköisten lääkemääräys-

ten käyttäjiksi. 

Potilasta pitää informoida

Potilaalle pitää kertoa sähköisen reseptin pe-

riaatteista sekä suullisesti että kirjallisesti en-

nen kuin hänelle kirjoitetaan ensimmäinen 

eResepti. Informointi suositellaan annetta-

vaksi potilaan ilmoittautumisen yhteydessä.

– Potilaille kannattaa kertoa, että eResepti 

tarkoittaa samaa kuin sähköinen lääkemää-

räys. Moni on jo kuullut asiasta, mutta on 

epävarma, kuinka se käytännössä toimii, 

kertoo tietohallintoylilääkäri Ari Salmela. 

Potilas voi kieltäytyä, mutta sitä sattuu erit-

täin harvoin. Kun potilas saa tietoa, muutok-

seen suhtaudutaan myönteisesti.

Potilasohje

Paperisen reseptin sijasta lääkäri tulostaa po-

tilaalle sähköisistä resepteistä potilasohjeen 

samalla, kun hän kirjoittaa reseptit. Potilas-

ohjeessa kerrotaan määrättyjen lääkkeiden 

nimet sekä annostusohjeet. Potilasohje no-

peuttaa asiointia apteekissa, mutta ei 

ole välttämätön. Apteekista lääkkeen 

voi noutaa potilas tai joku muu hänen 

puolestaan. Puolesta asioivalla on ol-

tava joko potilasohje tai potilaan Ke-

la-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden 

lääkkeen noutamiseen.

Omien reseptitietojen 

seuraaminen

Omien tietojen katselu on kansalaisille 

tarkoitettu palvelu, jossa voi interne-

tin kautta katsella omia sähköisiä re-

septi- ja terveystietoja sekä tulostaa 

yhteenvedon sähköisistä resepteistä. 

Kaikki 18 vuotta täyttäneet voivat 

katsoa omia sähköisiä reseptejään in-

ternetissä osoitteessa www.kanta.fi  

”Omien tietojen katselu” -kohdassa.

Palveluun kirjaudutaan verkkopank-

kitunnuksilla tai sähköisellä henkilö-

kortilla. Palvelusta voi myös seurata 

mitkä apteekit ja terveydenhuollon yk-

siköt ovat potilaan tietoja käsitelleet. 

Terveydenhuollon toimija saa tukea 

eReseptin käytössä esimerkiksi verk-

kokoulun avulla osoitteessa www.kan-

ta.fi /reseptikoulutus.

• Lääkäri kirjoittaa potilaalle eReseptin. Sen tiedot tallennetaan valtakun-

nalliseen Reseptikeskukseen.

• Potilaan kokonaislääkitys tarkistetaan tarvittaessa Reseptikeskuksesta. 

Tietoja voivat katsoa terveydenhuollossa ainoastaan potilasta hoitavat 

lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella.

• Apteekissa farmaseutti tai proviisori hakee Reseptikeskuksesta eResep-

tin tiedot ja kirjoittaa sinne lääkkeen toimitustiedot.  

• Lääkkeen tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle. 

• Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen 

välillä tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.

• Täysi-ikäinen voi katsella omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan osoit-

teessa www.kanta.fi .  Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verk-

kopankkitunnisteilla. 

• eReseptin uusimista voi pyytää joko terveydenhuollon toimintayksikön 

(esim. terveyskeskus, yksityinen lääkäriasema) tai apteekin kautta.

Resepti pähkinänkuoressa
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Koulutuksella osaajaksi itsekin

Minna Mikkolalla on työhönsä hyvin moni-

puolinen koulutus- ja työhistoria. Mikkola on 

opiskellut alun perin sisätautikirurgian sai-

raanhoitajaksi ja sen jälkeen vielä psykiatri-

seksi sairaanhoitajaksi.

– Suurimman osan työhistoriastani olen 

toiminut psykiatrisena sairaanhoitajana työs-

kennellen monissa terveydenhuollon yksi-

köissä ja sosiaalihuollossa. Pääsääntöisesti 

olen työskennellyt työikäisten kanssa.

Sairaanhoitajatutkintojen jälkeen Mikkola 

opiskeli kuntoutuksen ohjaajaksi.

– Sieltä tuli ensimmäinen kipinä ammatil-

liseen kuntoutukseen. Sen jälkeen tein pro-

jektitöitä, joissa yhdistyivät kuntoutuksen oh-

jaus ja mielenterveyspuolen asiat.

Lopulta Minna Mikkola innostui opiske-

lemaan vielä Tampereen yliopistossa pää-

aineenaan sosiaalipolitiikka, missä hän pää-

si syventämään tietojaan työelämän kehittä-

misestä, työhyvinvoinnista ja ammatillisen 

kuntoutuksen vaikuttavuudesta.

Älä kierrä vain työympyrää!

Omaa työhyvinvointiaan ja työkykyään 12- 

ja 14-vuotiaiden lasten perheenäiti pitää yllä 

monipuolisella ja säännöllisellä liikunnalla.

– Olen huomannut, että mitä enemmän 

ikää tulee, sitä tarpeellisemmaksi tulee myös 

kehonhuolto. Itse joogaan ja teen myös li-

haskuntoa ylläpitäviä ja sykettä kohottavia 

harjoitteita.

Yleisesti ottaen yleisimmät työkykyä uhkaa-

vat sairaudet ovat tuki- ja liikuntaelin sairau-

det sekä mielenterveysongelmat. Niin työn-

tekijöiden kuin esimiesten kannattaa jo var-

hain kiinnittää huomio orastaviin työssä sel-

Työkykysuunnittelija Minna Mikkola toivottaa työn iloa sairaanhoitopiiriläisille.

viytymisen hankaluuksiin, jotta tilanteet ei-

vät turhaan pitkittyisi. Työssä jaksamisen ja 

jatkamisen kannalta Mikkola korostaa myös 

yksilön vastuuta oman työkykynsä ja -hyvin-

vointinsa ylläpidossa.

– Ylipäätään se, että ihmisillä on työn li-

säksi muitakin elämän areenoita, kuten ystä-

viä ja harrastuksia, on tärkeää.  Päivittäinen 

palautuminen tukee työkykyä ja -hyvinvoin-

tia. Totta kai työkykyyn vaikuttavat myös it-

se työ, työympäristö ja -yhteisö ja miten asi-

at siellä sujuvat, mutta ne eivät ole ainoita 

asioita, jotka vaikuttavat työssä jaksamiseen.

– Sairaanhoitopiirilläkin on työntekijöil-

leen tarjolla todella monipuolisia liikunta-

mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua, 

Mikkola vinkkaa.

yhdessä sopivin ratkaisu
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Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 

käynnisti v. 2011 ”Hoidon ja hoivan toiminta-

lähtöisen yleissuunnitelman” laatimisen. Pää-

määränä oli suunnitella Sote-palvelujen tilan-

käyttöä maakunnallisena kokonaisuutena toi-

minnallisuuden ja asiakaslähtöisyyden lähtö-

kohdista. Tuleviin tarpeisiin tuli löytää inno-

vatiivisia ratkaisuja siten, että sairaanhoitopii-

rillä ja kunnilla olisi valmius toteuttaa raken-

tamiseen ja toiminnan suunnitteluun liittyviä 

ratkaisuja. Hanketta varten asetettiin ohjaus-

ryhmä, jota johti Harjavallan kaupunginjohtaja 

Jaana Karrimaa. Hankeen tuottajaksi valittiin 

kilpailutuksen perusteella Integrated Health-

care Design Oy ja selvitysmiesryhmän johta-

jaksi professori Arto Alanko. Hanke valmis-

tui vuosi sitten ja nyt saadut lausunnot käsi-

telty ja hankkeen merkitys arvioitu sairaan-

hoitopiirin hallituksen toimesta.

Nykytilanteesta ja palvelutarpeen kehityk-

sestä tehtiin ensin pitkän aikavälin arvio, jot-

ta nykyisten tilojen ja toiminnan osalta voi-

daan suunnitella tarvittavat muutokset. Vuo-

teen 2030 mennessä Satakunnan maakunnan 

ikääntyminen aiheuttaa sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelutarpeessa 30 % kasvun nykyi-

seen verrattuna, vaikka väestön määrä on hie-

noisessa laskussa. Palvelutarpeen kasvu joh-

tuu senioriväestön määrän kasvusta. Vastaa-

vasti työikäisen väestön määrä laskee noin 

17 prosenttia. Tilanne jatkuu samanlaisena 

ainakin vuoteen 2040 asti. Yhtälö on haas-

tava, koska seniorikansalaiset käyttävät run-

saasti palveluja mutta pääosan veroista mak-

savat työikäiset. Nykytilanne johtuu eri toimi-

joiden välisen koordinaation riittämättömyy-

destä, päällekkäisestä palvelutuotannosta se-

teksti ARTO ALANKO

SataTila -hanke linjaa 
maakunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämistä

kä pirstoutuneesta kuntarakenteesta. Jatkos-

sa kokonaisuuden ohjaamista varten tulee ke-

hittää parempia ratkaisuja joko kuntien väli-

sen yhteistoiminnan avulla tai  sairaanhoito-

piirin toimesta. Tästä löytyy avain myös tilo-

jen kehittämiseen. 

Noin viidennes Satakunnan Sote:n toimiti-

loista on huonokuntoisia. Toimitilat ovat mo-

nenkirjavia ja osin vajaakäytössä. Myös sai-

raalapaikkoja on tällä hetkellä liikaa. Maakun-

nan alueella on kaikkiaan julkisella ja yksityi-

sellä sektorilla Sote:n tiloja yhteensä 600 000 

neliötä. Tämä tarkoittaa, että jokaisella sata-

kuntalaisella on katon alla lämmin sänkypaik-

ka. Siksi tiloja pitäisi vähentää ja toimintaa te-

hostaa. Esimerkiksi sairaanhoidon käytössä 

on maakunnassa noin 100 000 neliötä turhaa 

tilaa. Jokainen neliö aiheuttaa vuodessa 60 - 

80 euron ylläpitokustannuksen.

Suurin osa Satakunnan perusterveyden-

huollon toimitiloista on rakennettu 1970–1980 

-luvuilla. Ongelmallisia ovat etenkin pienten 

kuntien vanhat tilat, joita ei ole saneerattu. 

Kaikkia ei jatkossa kannata korjata vaan ky-

seeseen tulee myös siirto muuhun käyttöön 

tai purkaminen. Tämä siksi, että rakennus-

kustannukset vastaavat vain noin kolmen 

vuoden käyttökustannuksia. Uudet tilat voi-

daan rakentaa tehokkaiksi, jolloin tilaa sääs-

tyy ja henkilökuntaakin tarvitaan vähemmän. 

Esimerkiksi Satakunnan keskussairaalan ny-

kyiset tilat eivät ole nykyisen toiminnan kan-

nalta enää tehokkaat. Modernissa sairaalas-

sa vuodeosastot keskitetään yhteen osaan, 

kuumasairaalan toiminnat toiseen osaan ja 

poliklinikkatoiminnot kolmanteen.

Monista vanhoista sairaalarakennuksista 

kuten Satalinnasta ja Harjavallan psykiatri-

sesta sairaalasta tulisi luopua. Rauman alue-

sairaalakin voitaisiin siirtää Rauman kaupun-

gin käyttöön. Kunnilla on myös paljon huo-

nossa kunnossa olevia vanhainkoteja, jotka 

eivät tue turvallista toimintaa. Laitoshoito ei 

ole vanhusten aktivoinnin kannalta paras toi-

mintatapa. Kotona asumista pitäisi kaikin ta-

voin tukea ja laitoshoitoon pitäisi mennä en-

tistä myöhemmin. 

Hyvänä esimerkkinä vanhan korjaamisesta 

on Säkylän terveyskeskus, jonka uusi ja vanha 

osa kunnostettiin kerralla yhtenäiseksi koko-

naisuudeksi. Samassa rakennuksessa toimii 

myös Säkylän varuskunnan terveyskeskus.

Eri syistä suunnitelmat on esitetty pitkälle 

aikavälille: Terveydenhuollon rakentamispää-

tökset aiheuttavat aina intohimoja ja ne pitää 

esittää niin pitkällä aikajänteellä, että jokaisel-

la on aikaa miettiä tehtyjä esityksiä. Esitykset 

voidaan sitten hyväksyä tai esittää niille vas-

taehdotuksia, jolloin asioissa päästään eteen-

päin. Nopeasti tällaisia päätöksiä ei pidä teh-

dä. Kaikessa suunnittelussa on tärkeätä pai-

nottaa myös sitä, että tarvittavat rakenne-

muutokset ovat sidoksissa sekä alueen talou-

den että lainsäädännön kehitykseen. Koska 

kuntien haasteet ovat Satakunnassa saman-

laiset tulisi niiden yhdessä sopia tulevaisuu-

den keskeisistä linjauksista. Esitetyt muutok-

set pitäisi toteuttaa hitaasti mutta suunnitel-

lusti vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2040 

voitaisiin ajatella Porin kaupunginsairaalan ja 

keskussairaalan tilojen yhdistämistä. Silloin 

tarvittaisiin vain noin 100 000 neliön sairaa-

la eli merkittävästi vähemmän tilaa kuin ny-

kyään. Siihen mennessä myös palveluntar-

ve tulee vähenemään, kun suuret ikäluokat 

poistuvat näyttämöltä.

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähal-

litus käsitteli 24.9. tilasuunnitelmasta annet-

tua 14 lausuntoa. Lausuntojen perusteella 

SataTila -raportissa esitetyt kehittämislinja-

ukset ovat oikean suuntaisia ja raporttia pi-

detään yleisesti hyvänä ja tärkeänä keskus-

telun avaajana.

Erityisesti seuraavia seikkoja pidettiin tär-

keinä: Laitospainotteisuuden ja sairaansijojen 

vähentämistä ja uusien hoitomuotojen ja toi-

mintatapojen (esimerkiksi päiväsairaalatoimin-

ta) kehittämistä. Keskeisiä ovat myös avohoi-

don ja kuntoutuksen kehittäminen sekä koto-

na asumisen tukeminen. Raportin suositusten 

toteuttamisesta sairaanhoitopiirin suunnitel-

missa hallitus totesi mm seuraavat konkreet-

tiset linjaukset perustelluiksi: 

– Aikuispsykiatrian ja nuorisopsykiatrisen 
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Niko Poskiparta on toiminut reviisorina 

helmikuusta lähtien Marja-Liisa Laihon elä-

köidyttyä. Reviisori toimii kuntayhtymässä 

paljon vartijana, jonka tehtävänä on nelijä-

senisen tarkastuslautakunnan alaisuudessa 

arvioida yhtymävaltuuston tekemien pää-

tösten toteutumista talouden ja tulokselli-

suuden kannalta.

– Tässä tehtävässä olen sairaanhoitopiiris-

sä ainoa tarkastustoimen viranhaltija ja toi-

min läheisessä yhteistyössä talousjohtajan, 

hallintopäällikön ja muun johtoryhmän kans-

sa. Alana arviointityö on muutenkin hyvin 

kapea. Vastaavaa työtehtävää ei läheltä löy-

dy, vaan ne muutamat kollegat ovat levittäy-

tyneet ympäri Suomea, Poskiparta selvittää.

Kaupungilta kuntainliittoon

Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelukseen 

Niko Poskiparta siirtyi Porin kaupungin tar-

kastustoimesta, jossa hän teki pääasiassa si-

säisen tarkastuksen tehtäviä. Työkokemusta 

hänellä on myös kiinteistöjohtamisen alal-

ta. Poskiparta on opiskellut Vaasan yliopis-

tossa kauppatieteiden maisteriksi pääainee-

naan talousoikeus.

– Opiskelukaupungista löytyi aikanaan 

myös Kokkolasta kotoisin oleva ja tällä het-

kellä lukion kielten opettajana työskentele-

vä vaimo, joka suunnittelemansa Brysse-

lin sijaan muuttikin Poriin, Poskiparta ker-

too hymyillen.

Porissa Poskiparran perhe on kasvanut 

nyt 5-vuotiaalla pojalla ja 2-vuotiaalla tytöllä.

– Vapaa-aikani kuluu pitkälti perheen pa-

rissa, mutta harrastuksistani voisin kuiten-

kin mainita uinnin, valokuvauksen ja las-

kettelun. Olen mukana myös nuorkauppa-

kamaritoiminnassa.

Arviointikertomus syventää tietoa

Reviisorin tehtäviin kuuluu toimia kerran 

teksti EIJA HAMMARBERG kuva TARU TOLPPO

Reviisori 
on paljon 
vartijana

akuutin vuodeosastotoiminnan sekä päivys-

tystoiminnan siirtämisen Satakunnan kes-

kussairaalan yhteyteen vuoteen 2017 men-

nessä, jolloin Harjavallan sairaalan kiinteis-

töstä voidaan luopua. 

– Kuntouttavaa vuodeosastotoimintaa siir-

retään Satalinnan sairaalasta keskussairaalan 

yhteyteen 2018 kuluessa. Muutoin tavoitellaan 

kuntoutustoimintojen hajauttamista sairaan-

hoitopiiristä neljälle alueelle (Pori, Rauma ja 

Keski-Satakunta sekä Kankaanpää). Näin sai-

raanhoitopiiri voi irtautua Satalinnan sairaa-

lan käytöstä. 

– Rauman aluesairaalan kiinteistö voi-

daan joko yhtiöittää tai myydä Rauman Rau-

man kaupungille. Näin sairaanhoitopiiri voi 

irtautua Rauman aluesairaalan kiinteistön 

omistuksesta.

Hallitus päätti myös, että raportti ja siitä saa-

dut lausunnot otetaan huomioon valmistelta-

essa seuraavaa sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män toiminta ja taloussuunnitelmaa kaudel-

le 2014 - 2016 ja investointiohjelmaa vuoteen 

2018 sekä toimittaa raportin lausuntojen yh-

teenvedon Satakunnan terveydenhuollon jär-

jestämissuunnitelmaa valmistelevan ohjaus-

ryhmän, kuntien ja sairaanhoitopiirin toimi-

alueella toimivien terveydenhuollon kuntayh-

tymien  tietoon. 

Annetut lausunnot ja positiivinen vastaan-

otto on selvitysmiesryhmän kannalta pa-

ras kiitos!

kuukaudessa kokoontuvan tarkastuslauta-

kunnan kokousten valmistelutehtävissä se-

kä lautakunnan sihteerinä. Kevättalvesta suu-

rimman osan työajasta vie tarkastuslautakun-

nan julkaisema arviointikertomus, jossa ar-

vioidaan valtuuston asettamien toiminnal-

listen ja taloudellisten tavoitteiden toteutu-

mista kuntayhtymässä kuluneelta vuodelta.

– Arviointikertomuksen tarkoituksena on 

tuottaa syvempää ymmärrystä kuntayhtymän 

kulloisestakin tilanteesta. Muutoin kuntayh-

tymän toiminnan, hallinnon ja talouden seu-

ranta, tiedotus lautakunnalle samoin kuin yh-

teydenpito viranhaltijoihin ja heidän haastat-

telunsa tarvittaessa sekä yhteydenpito tilin-

tarkastajiin muodostavat merkittävän osan 

viranhoidosta.

– Yksinkertaistettuna tehtäväni on löy-

tää olemassa olevilla resursseilla paras ta-

loudellinen ja sairaanhoidollinen kattavuus.
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teksti RAIJA KIVINIITTY kuva RAINO SALMIJÄRVI

Sairaalasaarnaajasta 
sairaalasielunhoitajaksi

Sairaalasielunhoidon 

asiantuntijatiimiin kuuluvat 

(vasemmalla) pastori Eeva-Riitta 

Koivisto, Satakunnan keskussairaa-

la, pastori Hannu Salonoja, Porin 

kaupunginsairaala, takana 

pastori Raija Kiviniitty, 

Satakunnan keskussairaala.

Sairaalasielunhoitotyön juhliessa tänä 

vuonna 50-vuotismatkaansa keskussai-

raalassa on sielunhoitotyötä varten kak-

si päätoimista sairaalapastoria ja Porin 

kaupunginsairaalassa yksi päätoiminen 

sairaalapastori. 

Sairaalasielunhoidon asema tänään

Sairaalasielunhoito kirkon ylläpitämänä ank-

kuroituu kirkon perustehtävään sekä kirkon 

ja terveydenhuollon yhteisiin päätöksiin ja 

suosituksiin valtakunnallisella tasolla. Sai-

raalapappi toimii seurakuntien palkkaama-

na terveydenhuollossa. Porissa sairaalasie-

lunhoitajan virkoja hallinnoi Porin seurakun-

tayhtymä. Työnantaja huolehtii myös pap-

pien koulutuksesta. Sairaalat tarjoavat tar-

vittavat työtilat välineistöineen. Sairaalasi-

elunhoito nousee uskonnonvapauden poh-

jalta kunnioittaen kunkin uskonnollista va-

kaumusta ja elämännäkemystä.

Potilaslain mukaan sairaalapappi on hoi-

toyhteisössä sivullinen, koska hän ei pappi-

na ole terveydenhuollon ammattilainen eikä 

tee hoitotyötä. Kirkon työntekijänä hän työs-

kentelee kuitenkin terveydenhuollon kentäs-

sä ja on yhteistyössä terveydenhuollon am-

mattilaisten kanssa. Sairaalapappi noudattaa 

sairaaloiden asettamaa vaitiolosääntöä ja si-

toutuu myös kirkon asettamaan vaitiolovel-

vollisuuteen ja rippisalaisuuteen.

Mitä on nykyaikainen 

sairaalasielunhoito?

Valtakunnallisissa ohjeistuksissa (2011) mai-

nitaan sairaalasielunhoidon päämääränä ole-

van sairaan ja kärsivän ihmisen elämänkat-

somuksellisiin, hengellisiin ja henkisiin ky-

symyksiin vastaaminen. Sairaalasielunhoi-

dossa ihminen nähdään kokonaisuutena ot-

taen huomioon hänen fyysiset, psyykkiset, 

sosiaaliset ja hengelliset tarpeensa. Sairaa-

lassa pappi on potilaita, omaisia ja henkilö-

kuntaa varten. Pappi on hengellisten asioi-

den asiantuntija. Hän toimii uskonnollisen 

kielen tulkkina. Hänen tehtävänä on tuoda 

pyhä arjen ja kiireen keskelle.

Mielikuvat sairaalapapista työstä yksin-

omaan kuoleman virkana ovat yksipuoli-

sia. Näihin mielikuviin törmää potilaiden ja 

omaisten keskuudessa. Toisinaan myös hen-

kilökunta kantaa mukanaan näitä mielikuvia. 

Silloin ne voivat kapeuttaa mahdollisuuksia 

käyttää pappia potilaan kokonaisvaltaisek-

si tukemiseksi sairastamisen eri vaiheissa.

Sairaalapapin työn keskeisenä sisältönä 

ovat henkilökohtaiset yksilö- ja perhekes-
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Porin yleisen sairaalan palkkalistoilla oli toi-

minut sairaalasaarnaaja 1900-luvun alkuvuo-

sikymmeninä. Kirkon palkkaama ensimmäi-

nen sairaalapappi saapui vuonna 1962 Po-

rin sairaaloihin ja vanhainkoteihin. Ensim-

mäisen sairaalapapin Tapani Pietilän tehtä-

viin sisältyi ohjesäännön mukaan sairaaloi-

den, keskussairaalan ja Porin kaupunginsai-

raalan sekä Porin alueen vanhainkotien sie-

lunhoito, hartaushetket, juhlat, osastokier-

rot vuoteelta vuoteelle, päivystykset, jol-

loin pappi oli potilaiden tavoitettavissa. Kir-

kollisten ja sakramentaalisten toimitusten, 

käynnit kutsuttaessa sairaiden luona sekä 

moninainen hengellinen toiminta, eri vuo-

denaikoihin sisätyvien juhlien ja seurakun-

tavierailujen organisointi sairaalaväen kes-

kuudessa oli myös papin vastuulla.  Sään-

nöllisen viikko-ohjelman lisäksi hän kävi jo-

ka pyhäpäivä pitämässä hartaushetkiä kes-

kussairaalassa. Muina viran hoitajia toimi-

vat Raimo Linnamäki, Olli Majamäki, Kari 

Kuittinen. Vuonna 1973 työtilanne muuttui 

siten, että vanhainkotien sielunhoitajan vir-

kaa alkoi hoitaa lehtori Aino Porri ja kahden 

sairaalan virkaa alkoi hoitaa pastori Saka-

ri Hartikainen. 

Sairaaloihin kokoviikkoinen 

sairaalasielunhoitaja

Työtilanne muuttui vuonna 1982 siten, että 

vanhainkotien sielunhoito oli siirtynyt Po-

rin seurakuntien papiston vastuulle. Nyt 

saivat sekä Satakunnan keskussairaala et-

tä Porin kaupunginsairaala oman kokoviik-

koisen sairaalasielunhoitajansa. Tämä toivo-

mus oli lausuttu Porin seurakunnille myös 

molempien sairaaloiden johdon taholta. 

Vuonna 1982 keskussairaalan sielunhoito-

työtä jatkoi lehtori Tuula Pasuri ja kaupun-

ginsairaalassa tehtävään tuli pastori Matti 

Kaartinen, joka siirtyi vuonna 1988 keskus-

sairaalaan. Samana vuonna sairaalapastorin 

työhön kaupunginsairaalaan saapui pasto-

ri Raija Kiviniitty ja siirtyi vuonna 1992 kes-

kussairaalaan, jossa edelleen työskentelee. 

Pastori Hannu Salonoja puolestaan aloit-

ti vuonna 1992 työnsä kaupunginsairaalas-

sa, jossa hän edelleen työskentelee. Vuon-

na 2006 keskussairaalassa aloitti työnsä sai-

raalapastori Eeva-Riitta Koivisto, joka hoi-

taa edelleen virkaa.

Sairaalasielunhoitotyön historiaa

kustelut. Ydin on papin ja potilaan luotta-

muksellinen sielunhoitosuhde, jossa poti-

las voi käsitellä kaikkia elämäänsä ja sairau-

teensa liittyviä asioita. Toisinaan keskuste-

lu voi jäädä kertaluonteiseksi, toisinaan so-

vitaan tapaamisista useamman kerran poti-

laan ollessa sairaalassa tai palatessaan uu-

delleen sairaalaan. Sairaalapappi voi tavata 

potilaan ja hänen läheisensä yhtä lailla vuo-

deosastolla kuin potilaan poliklinikkakäyn-

nin yhteydessä. Näin sielunhoitosuhde voi 

kestää kertaluonteisesta vuosia jatkuvaan 

suhteeseen. Läheskään aina keskustelujen 

keskeisinä sisältöinä eivät ole hengelliset ky-

symykset. Sairauden puhkeaminen, rankat 

hoidot, hädän, pelon ja uhkan tunteet, jak-

samisen kysymykset, huoli läheisistä täyt-

tävät potilaan mielen. Keskustelujen lähtö-

kohta on aina potilaslähtöistä. Papin ja po-

tilaan kontakti syntyy tavallisimmin potilaan 

tai hänen läheisensä aloitteesta. Lääkärin ja 

hoitajan kanssa käydyt keskustelut voivat 

myös olla yhteydenoton taustalla.

Potilas- ja omaisryhmien ohjaaminen on 

osa papin työtä sekä vuodeosastoilla että 

polikliinisesti. Potilasryhmiä voivat olla mm. 

psykiatristen potilaiden keskusteluryhmät, 

pitkäaikaispotilaiden ryhmät. Omaisryhmä 

voi muodostua tiettyä sairautta sairastavien 

omaisten kokoonnuttua yhteen tai se voi olla 

läheisensä menettäneiden sururyhmä. Tar-

peen mukaan pyydettäessä pappi voi järjes-

tää erilaisia henkilökuntaryhmiä. Sairaala-

pappi on aina myös henkilökunnan sielun-

hoidollisia kysymyksiä varten.

Kirkolliset toimitukset ja hartaudet sävyttä-

vät sairaalapapin arkea. Potilas pyytää saada 

nauttia ehtoollista tai lasten osastolla tulee 

kysymykseen sairaan vastasyntyneen lapsen 

kaste. Potilaan kuoltua omainen voi pyytää 

saattohartautta. Toisinaan pappi myös siu-

naa vainajan sairaalassa. Avioliittoon vihki-

mistä on silloin tällöin juhlittu myös sairaa-

laosastolla tai papin huoneessa. Hartauksia 

pidetään vuodeosastoilla, huonehartaute-

na, juhla-aikoina. Henkilökunta voi pyytää 

myös keskuudessaan pappia toimittamaan 

hartauden erityisissä tapahtumissaan juh-

lan tai kriisin aikoina.

Sairaalapappi toimii myös kouluttajana. 

Keskeisiä pyydettyjä teemoja ovat kuole-

maan ja suruun liittyvät prosessit, sairau-

den kriiseihin, ihmissuhteisiin ja yhteisö-

jen sisäisiin vuorovaikutuksiin liittyvät kysy-

mykset sekä eettiset, hengelliset ja vakau-

mukselliset kysymykset hoitamisen alueilla.

Osa papin tehtävistä liittyy seurakuntien 

ja terveydenhuollon henkilöstölle annettuun 

työnohjaukseen. Sairaaloissa pappi on yh-

teistyössä mukana kriisitoiminnassa. Porin 

sairaaloissa on kymmenen vuoden ajan toi-

minut sairaalasielunhoidon viikonloppupäi-

vystys (puh. 044 7309691), jonka sairaalapa-

pit hoitavat käyttäen lisätyövoimana Porin 

seurakuntien papistoa. Päivystyslistat löyty-

vät vuodeosastoilta ja hiisinetistä. 

Tänä päivänä sairaalapapin tavoittaa sai-

raalastaan maanantaista perjantaihin. Hen-

gellisen työn tekijänä papilla ei ole virka-

aikaa. Yhteystiedot löytyvät osastoilta, sai-

raaloiden ja Porin seurakuntien internet-si-

vustoilta.

Carpe diem! Tartu hetkeen!
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Historian taltioiminen usean sadan vuoden 

ajalta ei ole mikään pikkujuttu. Aarne Sep-

pälä keräsi ja kirjoitti satakuntalaisen sairaa-

latoiminnan muutoksista historiateoksen, jo-

ka julkaistiin lokakuussa yli 400-sivuisena kir-

jana ”Potilaan parhaaksi”.

– Minä käyttäisin historiateoksen lisäksi sa-

naa tietokirja, huomauttaa historiatoimikun-

nan puheenjohtaja Timo Koivisto.

Koivisto kuvaa teosta kunnianosoitukse-

na erikoissairaanhoidon henkilöstölle, jon-

ka osaamiseen ja ahkeruuteen koko toimin-

ta perustuu.

– Sairaanhoitopiirissä työskentelee valta-

va määrä eri ammattialojen osaajia, joiden 

yhteistoiminta on kaiken a ja o. Teoksesta 

käy hyvin ilmi, mitä erikoissairaanhoito on. 

Se on monialainen kokonaisuus, johon vai-

kuttavat niin lääketieteen kehitys kuin muu-

tokset hoitokäytänteissä ja yhteiskunnalli-

sissa oloissa. 

Työtä potilaan hyväksi

Potilaan parhaaksi -teos kuvaa satakunta-

laista sairaalatoimintaa erityisesti potilaan 

näkökulmasta.

– Potilaiden hyväksi Satakunnan sairaan-

hoitopiirissä on koko ajan tehty työtä, ja si-

tä työtä on tehty hyvin, teoksen kirjoittaja 

Aarne Seppälä sanoo.

Kirjan tekstit pohjautuvat pääasiallisesti 

arkistoihin mutta mukana on myös joitakin 

henkilökunnan haastatteluja.

– Haastatteluista saadaan luotaus siihen 

aikaan, jota kyseiset henkilöt ovat eläneet. 

Tämä antaa teokselle aivan oman ulottu-

vuutensa. Teoksen pohjana on ollut myös 

jo aiemmin julkaistu henkilöstöhaastatte-

luihin perustuva toimittamani kirja ”Hom-

ma hoidossa”.

”Potilaan parhaaksi” kuvaa kattavasti sai-

raalatoiminnan jatkuvan kehityksen ja muut-

tumisen. Isolinnankadun ja Ruhtinaankadun 

kulman yleisestä sairaalasta vuodelta 1878 

lähtenyt kehitys nykyaikaiseen erikoissai-

raanhoitoon ja maakunnalliseen palvelu-

kokonaisuuteen käsittää valtavan määrän 

muutoksia niin lääketieteessä kuin yhteis-

kunnassakin. Kaikki nämä vaiheet on teok-

sessa huomioitu.

Kaikuja vuodelta 1878

Satakuntalaisen sairaalatoiminnan vaiheissa 

suurimmat kulminaatiopisteet sijoittuvat juuri 

toiminnan alkamiseen eli vuoteen 1878, vuo-

teen 1937 kun Porin yleinen sairaala muut-

ti Tiilimäelle ja vuoteen 1965 kun toiminta 

teksti EIJA HAMMARBERG kuvat TARU TOLPPO

Timo Koivisto: 

Potilaan parhaaksi -teos on 
kunnianosoitus henkilöstölle

”Potilaan parhaaksi” -teoksen kirjoittaja Aarne Seppälä ja toimi-

kunnan puheenjohtaja Timo Koivisto kertovat vastajulkaistun 

kirjan koskettavan jollain tavalla jokaista satakuntalaista.
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”Pitaalitaudin sattuessa, joka kaupungissa usein esiin-

tyi, käskettiin tartutettujen heti siirtymään Seilin hospi-

taaliin. Saastutettujen huoneväen oli määrä paeta ja py-

syttäytyä erillään terveiden seurasta, kunnes voitaisiin 

nähdä, mitenkä heidän oli käyvä”

- J.W. Ruuthin Porin historiasta

Lääkäripula taisi olla totta jo 1700-luvulla. Kansalaiskerä-

yksellä 1753 perustettua Porin piirilääkärin virkaa ei saa-

tu täytettyä ennen kuin vuonna 1762, Jolloin Bengt Björn-

lund alkoi hoitaa sitä.

Vuonna 1785 mätäkuumetta sairastavat köyhät saivat 

kaupungin varoilla lääkkeitä ilmaiseksi ja myös keitto-

suurimoita. Lisäksi heitä varten oli sairaanhoitajattaria.

Satakunta-lehdessä valitettiin ”isorupuli” eli isorokkoepi-

demian takia keväällä 1873, että Porin seudulla rokotuksia 

oli kovasti laiminlyöty, minkä takia tauti pääsi leviämään.

Vuonna 1811 Porin kuppaparantolassa oli 20 sairaansi-

jaa, jotka olivat aina täynnä, koska potilaita tuli koko lää-

nin alueelta. Veneeriset taudit olivat satamakaupungissa 

niin yleisiä, että vuonna 1875 perustetun yleisen sairaa-

lan vuodepaikoista 68 varattiin veneerisille potilaille ja 

muuten sairaille annettiin vain 12 vuodesijaa.

Jo alusta pitäen yleisessä sairaalassa hoidettiin potilai-

ta ylipaikoilla.

1890-luvulla hoitajien työpäivät olivat 12-tuntisia ja pitem-

piäkin. Vuonna 1905 hoitaja ansaitsi vain puolet siitä mi-

hin useiden ammattimiesten palkat ylsivät.

Porin palokunta sai ensimmäisen ambulanssin vuon-

na 1935.

Uuden yleisen sairaalan rakennuspaikka Tiilimäki on saa-

nut nimensä alueella aikoinaan sijainneesta tiilitehtaasta.

Talvi- ja jatkosodan aikana Porin sotasairaalalla oli käy-

tössään enimmillään 1 870 potilaspaikkaa.

Säännöstelyaikana sairaalassa vaadittiin ostokortit myös 

potilailta. Jos potilas itse tai hänen läheisensä eivät pys-

tyneet toimittamaan kortteja, sairaala anoi ne suoraan 

potilaan kotikunnan kansanhuollosta.

Kun keskussairaaloissa oli vuoden 1965 lopulla keskimää-

rin 132 henkilökuntaan kuuluvaa 100 sairaansijaa kohti, 

oli vastaava luku Satakunnan keskussairaalassa 61,6 vi-

ranhaltijaa 100 sairaansijaa kohden. Vuonna 1966 luku 

nousi 87,6:een.

Vuonna 1977 hankittiin henkilökunnalle Lampaluodosta 

kesänviettopaikka kahvion tuotoilla.

Poimintoja 
menneiltä 

vuosikymmeniltä

siirtyi valtion hallinnon alaisuudesta Satakunnan keskussairaa-

lan kuntainliitolle. Vuoden 1989 erikoissairaanhoitolain edellyt-

tämänä muodostettu Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sitä hallin-

noiva kuntainliitto aloitti 1991, ja 2001 aloitti puolestaan Satakun-

nan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Samaan aikaan toteutetun 

organisaatiouudistuksen myötä perustettiin viisi toimialakohtais-

ta koko piirin kattavaa tulosaluetta eli konservatiivinen, operatii-

vinen, psykiatrian ja sairaanhoidon palvelujen sekä hallinnon ja 

huollon tulosalue.

– Sairaalarakennuksia on rakennettu pala palalta, mikä on mah-

dollistanut sen, että esimerkiksi keskussairaala on ollut aina ajan-

mukainen, Seppälä kertoo.

”Tenttikirjaksi valtuutetuille”

Erikoissairaanhoidon eri osa-alueet yhdessä ohjaavat myös poliit-

tista päätöksentekoa, jonka on pakko seurata tätä kehitystä. Sik-

si Timo Koivisto suositteleekin teosta paitsi käsikirjaksi sairaan-

hoitopiirin henkilöstölle myös tenttikirjaksi kaikille uusille kun-

nanvaltuutetuille.

Esimerkkinä muutoksista, jotka ovat vaikuttaneet poliittiseen pää-

töksentekoon Koivisto nostaa Satalinnan sairaalan lopettamisen.

– Nyt puolestaan keskustellaan mielekkyydestä siirtää Harjaval-

lan psykiatrisen sairaalan potilaita somaattisten sairauksien osas-

toille. Poliittisessa päätöksenteossa vain kauhistellaan kustannuk-

sia, mutta ainoa tehokas keino kustannusten laskemiseksi on hoi-

don saatavuuden rajoittaminen ja tahtoisinpa nähdä sen poliiti-

kon, joka tällaista ehdottaa, Koivisto sanoo.

”Potilaan parhaaksi” –teoksen toimikuntaa kuuluivat yhtymäval-

tuuston pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Koivisto, keskussairaa-

lan johtavana ylilääkärinä toiminut Pentti Rantanen, sairaanhoito-

piirin lakimies Esa Ahlqvist, hallintoylihoitaja Paula Asikainen ja 

yhtymähallituksen edustajana Tapio Uusitalo.

– Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen. Aarne Seppälä 

on saanut valtavan aineisto- ja  tietomäärän kuvien ja taiton avul-

la hyvin luettavaan muotoon, Koivisto kiittelee.

– Ja kaikkien Satakunnasta kirjoitettujen historiateosten joukos-

sa tämä kirja koskettaa kaikkein läheisimmin jokaista satakunta-

laista jollain tavalla.
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– Aina kun autoon pääsee niin sinne halu-

aa uudestaan, sanoo Minna Latva, keskus-

sairaalan kirurgian poliklinikalla työskente-

levä sairaanhoitaja. Hän on harrastanut ral-

lia jokamiesluokassa (jokkiksessa) 25 vuot-

ta ajaen ja toimitsijana, välillä on ajamises-

ta taukoakin pidetty. 

– Autossa olet yksin, se on ihan oma maa-

ilmansa, jossa keskityt ajamiseen. Voittamis-

ta on niin kisassa kuin omissa rajoissakin, 

joten arki unohtuu. Kisassa saa ajaa ainakin 

kaksi lähtöä, joskus enemmänkin riippuen 

sijoituksista ja ensimmäisen lähdön jälkeen 

tekee heti mieli seuraavaan lähtöön.

Jokamiesluokan rallia ajetaan vanhoilla 

autoilla, kuten Fiateilla ja kuplavolkkareilla. 

Niitä löytyykin Minna Latvan perheen piha-

maalta useita. Jokkisautot on riisuttu kaikes-

ta tarpeettomasta; sisältä löytyy vain turva-

kaaret, tyyppihyväksytty ralli-istuin sekä tur-

vavyöt. 6-pisteturvavyöt lukitsevat kuljetta-

jan turvallisesti penkkiin vaikka auto pyö-

rähtäisi ympäri.

– Turvavarustelu on huippuluokkaa ja jo-

kainen auto katsastetaan ennen kilpailua. 

Kilpailun järjestäjä huolehtii paikalle katsas-

tuspäällikön ja katsastustiimin, joka tarkas-

taa jokaisen auton ilmoittautumisen jälkeen 

ennen kilpailua.

Minnan rallikesä alkaa yleensä huhtikuussa 

ja päättyy lokakuun lopussa. Kisakesä suunni-

tellaan vuoden vaihteessa ilmestyvän AKK:n 

eli Autourheilun kansallisen keskusliiton jul-

kaiseman kisakalenterin mukaan. 

– Satakunnan autourheilijat järjestävät 

kisan huhtikuussa ja syyskuussa. Kalenteri 

on muodostunut sellaiseksi, että järjestävi-

en seurojen kisat osuvat suurin piirtein sa-

moihin viikonloppuihin vuosittain. Kisoja jär-

jestetään koko maassa, ja pohjoisemmassa 

ajetaan myös jäällä. Meidän kisamatkasäde 

on noin 200 - 300 km, Satakunnan alue sekä 

Tampereen ja Vaasan suunta. SM-kisoihin 

lähdetään myös pitemmälle, sanoo Minna.

Harrastuksessa löytyy tekemistä jokaisel-

le viikonlopulle, vaikka ei auton ratissa istui-

sikaan. Kisoissa tarvitaan myös toimitsijoita, 

ja niissä on mukava tavata tuttavia ja ystä-

viä. Keväällä koko perhe odottaa malttamat-

tomana kauden alkamista.

– Ajoin päättyneenä kautena noin kymme-

nen kisaa, mikä on tavanomaista vähemmän, 

Minna kertoo. Ajamme koko perhe samalla 

autolla. Minä ajan naisten luokassa, poikani 

ajaa yleisessä luokassa ja avopuolisoni ajaa 

senioriluokassa. Välillä jännitämme miten 

auto kestää luokasta toiseen. Auto voi hajo-

ta kesken kaiken, mutta sitä tapahtuu kuiten-

kin harvoin. Käymme ennen kisoja testaamas-

sa auton toimivuuden Hangassuon radalla.

Jokamiesralliin liittyy myös autojen myy-

minen ja ostaminen kisoissa. Kisakatsastet-

tu auto on kisan jälkeen ostotarjouskäsitte-

lyn alainen. 

– Viime kaudella auton myyntihinta oli 1200 

euroa; jos joku tekee autosta ostotarjouksen 

on auto myytävä. Tulevalla kaudella auton hin-

ta 1400 euroa. Autoissa on siis vaihtuvuutta. 

Viime syksynä kaikki automme menivät kau-

paksi, auto per kilpailu.

Talvisaikaan perheen miesväki rakentaa 

ja korjaa autoja, ja Minna harrastaa käsitöi-

tä, neuloo, huovuttaa ja tekee hopeakoruja. 

Ensi vuoden alustavaa kilpailukalenteria kat-

sottiin kuitenkin jo lokakuussa.

Latva-Lehtosen perheen 

uusin projekti Fiat 600 virite-

tään kisakuntoon talven aika-

na, ja keväällä Minna pääsee 

kokeilemaan sitä radalla.

teksti TARU TOLPPO

Kipinä pitää ratissa!

Syksyinen sadesää ja 

roiskuva rapa ei haitan-

nut vauhdikasta menoa 

Porin kisassa.
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Sairaaloissa työskennellään ympäri vuoro-

kauden erilaisissa yksiköissä erilaisten re-

surssi – ja osaamisvaatimusten keskellä. 

Perinteisesti työt on hoidettu aamu-, ilta- 

ja yövuoroissa, mutta yhä enemmän työ-

vuoroja suunnitellaan luovemmin toimin-

nan ja henkilöstön tarpeisiin. Pitkien työ-

vuorojen avulla voidaan molempien tarpei-

siin vastata, mutta se pitää tehdä hallitusti.

Jaksotyöaika mahdollistaa varsin jousta-

van työvuorosuunnittelun ja tavanomaises-

ta poikkeavat työaikajärjestelyt. Työvuoro-

suunnittelun lähtökohtana on aina yksikön 

toiminta, mutta lisäksi on huomioitava lain-

säädännön sekä virka- ja työehtosopimuk-

sen määräykset. Suunnittelussa on huomi-

oitava myös työntekijän tarpeet ja työsuo-

jelunäkökohdat.  Työvuoron pituus jakso-

työssä on enintään 10 tuntia, mutta psy-

kiatrisissa sairaaloissa ja kehitysvammalai-

toksissa yövuoron pituus voi olla 11 tuntia. 

Paikallisesti voidaan sopia edellä mainittu-

ja työvuoroja pidemmistä vuoroista. Työ-

vuorojen väliin pitää jäädä yhdeksän tun-

nin mittainen lepoaika. Alle neljän tunnin 

mittaisia työvuoroja ei tule suunnitella. So-

pimuksessa on myös määräykset viikoittai-

sesta vapaa-ajasta.

Joustavia työaikoja jo vuodesta 1992

Satakunnan keskussairaalassa kokeiltiin 

vuosina 1991 - 92 joustavia työaikoja ja ko-

keilun pohjalta solmittiin paikallinen sopi-

mus, joka mahdollistaa 11 – 15 tunnin työ-

vuoron. Tämän sopimuksen mukaisesti 

useassa yksikössä on tehty vaihtelevasti 

pitkiä työvuoroja. Monet työntekijät ovat 

tehneet useampiakin pitkiä vuoroja jaksos-

sa saadakseen pidemmän yhdenjaksoisen 

vapaan. Tämä paikallinen sopimus päivitet-

tiin syyskuussa.

Työvuorosuunnittelu tukee 

toiminnan tarpeita

Sujuva toiminta edellyttää, että työvuorot 

suunnitellaan siihen työhön, jota ollaan te-

kemässä ja niille työntekijöille, jotka työtä 

tekevät. Esimies vastaa aina työvuorosuun-

nittelusta, vaikka yksikössä olisi käytössä 

työaika-autonomia. Hyvä työvuorosuunnit-

telu on myös toimintaa kehittävää. Henki-

löstöä pitää olla työssä oikea määrä oike-

aan aikaan ja oikeassa paikassa siten, että 

toiminnalliset huiput ja hiljaisemmat hetket 

on otettu huomioon. Osaamisen varmista-

minen kaikissa työvuoroissa on tärkeätä. 

Toiminnallisina perusteina pitkille työvuo-

roille voi olla hoidon jatkuvuus, työn suju-

vuus tai laadun parantaminen.

Työvuorosuunnittelu ja 

työhyvinvointi

Työaika-autonomia on monessa yksikössä 

käytössä ja se on lisännyt työn hallinnan 

tunnetta ja työhyvinvointia, kun yksilölli-

siä tarpeita on voitu huomioida työvuoro-

jen suunnittelussa entistä enemmän. Toi-

minnan sujumisen ja henkilöstön tasapuo-

lisen kohtelun vuoksi pelisäännöt pitää olla 

sovittuna ja esimiehen muistaa vastuunsa 

”siunatessaan” lopputuloksen. Pitkät työ-

vuorot ovat ongelmallisia silloin, kun tulee 

yllättävä poissaolo ja pitkän vuoron teki-

jän tilalle pitää hankkia kaksi työntekijää.

Pitkiä vuoroja halutaan tehdä, koska 

toivotaan pitkiä yhtäjaksoisia vapaita. Pit-

kät vuorot saattavat helpottaa lasten hoi-

toa, jos molemmat vanhemmat ovat vuo-

rotyössä tai lapset hoidetaan vuoroviikoin 

yhteishuoltajuudessa. Pitkillä vapailla olles-

saan voi vaikka lähteä matkalle ja jopa teh-

dä toista työtä. Pitkä työmatka voi myös ol-

la syy suosia pitkiä vuoroja.

Lepoajat ja palautuminen työntekijän 

parhaaksi

Työlainsäädännön lähtökohta on heikom-

man sopijakumppanin, työntekijän, suo-

jelu. Keskeisiä työelämää sääteleviä lakeja 

ovat työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilo-

malaki ja työturvallisuuslaki. Ne ovat poh-

jana virka- ja työehtosopimusten työaika-

säännöksille pakottavine määräyksineen. 

Työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja työ-

urien pidentäminen ovat ajankohtaisia yh-

teiskunnallisia keskustelunaiheita. Erikois-

sairaanhoidolle on tyypillistä, että yksiköi-

den kuormitusprosentti voi vaihdella, mut-

ta se on pääsääntöisesti melko korkea.

Esimiehiltä, työntekijöiltä ja työsuojeluor-

ganisaation edustajilta saadun palautteen 

perusteella on arveltu, että pitkiä vuoroja 

haluavilta saattaa joskus unohtua riittävän 

levon ja palautumisen tarve.

Viidentoista tunnin yhtäjaksoinen työ-

rupeama on melkoinen, varsinkin kun yli-

määräisiä lepotaukoja ei ole. Kaikilta vuo-

ron työntekijöiltä kuitenkin edellytetään 

yhtä suurta työpanosta. 

Paikallinen sopimus 

pähkinänkuoressa

Syyskuussa voimaan tulleen paikallisen so-

pimuksen mukaan jaksotyötä tekevälle työn-

tekijälle voidaan suunnitella kolmen viikon 

jaksossa enintään kolme 11 – 15 tunnin työ-

vuoroa. Pitkät vuorot eivät saa olla suun-

nitelmassa peräkkäin, ainoastaan ensihoi-

toyksikössä voidaan toiminnallisista syistä 

suunnitella kolme pitkää vuoroa peräkkäin. 

Pitkien työvuorojen jälkeen suositellaan pi-

dempää palautumisaikaa, kuin sopimuksen 

edellyttämä yhdeksän tunnin vuorokausi-

lepo. Pitkien työvuorojen tekeminen pe-

rustuu vapaaehtoisuuteen.

teksti MAIJA NUMMELIN

Joustava jaksotyö 
mahdollistaa myös 

pitkät työvuorot
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Lähetä toimitussihteeri 

Taru Tolpolle 

sattumia ja juttuaiheita Vinkkeliin! 

taru.tolppo@satshp.fi  

Sattumia ja 
juttuaiheita:

Pikku-uutiset

    Mannerheimin Lastensuojeluliiton Porin paikallisyhdistys on lahjoittanut 

Olli Joen taulun ” Nainen punaisissa” Satakunnan sairaanhoitopiirille. Maa-

laus sijoitetaan aikanaan lasten- ja naistensairaalaan. Kuvassa vasemmalta 

MLL Porin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Aulikki Harju, johtajaylilääkä-

ri Olli Wanne, paikallisyhdistyksen rahastonhoitaja Marika Tinkala lastensa 

Iiriksen ja Antonin kanssa sekä lakimies Esa Ahlqvist.

    Porin Lasten- ja Nuortensuojelusäätiö lahjoitti Satakunnan sairaanhoitopii-

rin keskussairaalalle sekä sosiaalipalveluille erilaisia leluja, pelejä ja kirjoja. 

Erityisesti traktorit ovat olleet lasten kovassa käytössä. Kuvassa muutamia 

lahjoituksia saaneiden osastojen edustajia, traktorin päällä istuu säätiön va-

rapuheenjohtaja Aulikki Harju.

TtM Tiina Mäenpään väitöskirja ”The out-

comes of regional health information ex-

hange in health care delivery” tarkastettiin 

12.10.2012. Hoitotieteen väitöskirjan vasta-

väittäjänä toimi professori Leena Paasivaara 

Oulun yliopistosta.

Tutkimuksessa arvioitiin alueellisen tiedon-

vaihdon hyötyjä ja vaikutuksia sairaanhoitopii-

rin alueella vuosina 2004 - 2008. Tiedon vaih-

to parantaa potilastietojen saatavuutta, tieto-

suojaa ja hoitohenkilöstön yhteistoimintaa.

VÄITÖKSIÄ

Onnittelut ylilääkäri 
Antti Ylitalolle

Suomen Kardiologinen Seura on myöntänyt kes-

kussairaalan sydänyksikön ylilääkäri, dosentti 

Antti Ylitalolle arvostetun Pentti Halonen –tun-

nustuspalkinnon. Perustelujen mukaan Ylitalo 

on vaikuttanut merkittävästi siihen, että sepel-

valtimotaudin moderni hoito on kehittynyt ru-

tiiniksi yliopistosairaaloiden lisäksi myös kes-

kussairaaloissa. Professori Pentti Halosen ni-

meä kantava tunnustuspalkinto jaetaan vain jo-

ka toinen vuosi, ja Ylitalo on sen neljäs saaja. 

Lahjoituksia

>

>
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Kehitysvammaliiton merkittävin tunnustus-

palkinto, perinteinen Aino Miettinen -pal-

kinto on myönnetty Satakunnan sairaan-

hoitopiirin sosiaalipalvelujen laatujärjestel-

mälle. Palkinto luovutettiin Kehitysvamma-

liiton 60-vuotisjuhlassa Helsingin Vanhalla 

ylioppilastalolla 9.10.2012.

Palkinto myönnetään ideasta, toimintata-

vasta, aloitteesta tai ratkaisusta, joka toi-

mii suunnannäyttäjänä kehitysvamma-alal-

la, merkitsee innovaatiota tai edistää ke-

hitysvammaisten tasa-arvoa ja yhteiskun-

nassa selviytymistä merkittävällä tavalla. 

Edellinen palkinto on myönnetty vuonna 

2010 Pertti Kurikan Nimipäivät - yhtyeelle.

Palkinnon myöntäjä toteaa, että Satakun-

nan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen 

toimialue on alalla suunnannäyttäjänä mm. 

siksi, että toimialueelle on myönnetty Suo-

messa ensimmäinen erityishuoltoa tuotta-

valle organisaatiolle tarkoitettu 

ISO 9001:2008 laatustandardin 

mukainen sertifi kaatti. Sosiaali-

palvelujen toimialueella kaiken 

keskipisteenä ovat asiakaskes-

keisyys, tasa-arvon toteutumi-

nen, asiakkaan yhteiskunnas-

sa selviytyminen ja laadukkaat 

palvelut. Laadunhallintajärjes-

telmän avulla toiminnan laatua 

mitataan, analysoidaan ja arvi-

oidaan jatkuvasti. 

Laadunhallintajärjestelmän peri-

aatteet korostavat asiakaskeskeisyyttä, jatku-

vaa toiminnan parantamista ja järjestelmä-

keskeistä johtamistapaa. Työntekijöiden li-

säksi osa asiakkaista on kouluttautunut sisäi-

siksi auditoijiksi ja asiakkaat on otettu mu-

kaan mm. henkilöstörekrytointiin sekä si-

säisiin auditointeihin. Säännöllisillä asukas-

palaverien järjestämisellä saadaan asiak-

teksti JOUKO ALINEN

Kehitysvammaliitto ry:n 
merkittävin tunnustuspalkinto 
sosiaalipalvelujen 
laatujärjestelmälle

kaiden toiveet ja palautteet kerättyä sys-

temaattisesti. Asiakkaat saavat tietoa pal-

veluista entistä paremmin heille itselle ym-

märrettävällä tavalla. Jatkossa tavoitteena 

on mm. kehitysvammahuollon neuvottelu-

kunnan luomien yksilöllisen tuen laatukri-

teerien toteuttaminen ja niiden toteutumi-

sen mittaaminen. 

Harjavallan sairaalan osasto 23 henkilökunta sai 

24.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon turvalli-

suuspalkinnon taitavasta ja rohkeasta toiminnasta 

12.1.2012 sattuneessa tulipalotilanteessa. Palkintoa 

on jaettu vuodesta 2005 alkaen ja se myönnetään esi-

merkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapah-

tumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu 

vahinkojen määrää tai alan turvallisuutta edistävän 

laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. 

Palkinto luovutettiin Turussa järjestetyssä Sosiaali- 

ja terveydenhuollon turvallisuusfoorumissa ja sitä 

olivat vastaanottamassa: Osastonhoitaja Hannele 

Pentikäinen, sairaanhoitajat Jyri Aurio ja Krista Mä-

ki-Jaakkola, ylihoitaja Paula Ranne ja mielenterveys-

hoitaja Sinikka Mikkola. 

Palkinto Harjavallan sairaalan osasto 23 henkilökunnalle
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Pikku-uutiset

Kliinisen fysiologian ja isotooppilää-

ketieteen yksikön puNAISET valtakun-

nallisena sydänpäivänä. Osaston avoi-

mien ovien päivänä mittailtiin henki-

lökunnalta verenpainetta sekä puhal-

lutettiin PEFfi ä.

Psykiatrisen hoidon toimialueen toimisto- ja 

osastonsihteerit työskentelevät ympäri sairaan-

hoitopiiriä psykiatrian eri toimipisteissä osa yk-

sin, osa kaksin. Muiden ”toimistolaisten” kans-

sa ollaan tekemisissä lähinnä puhelimitse ja säh-

köpostitse. Noin kerran vuodessa järjestetään 

toimistolaisten koulutusiltapäivä, jossa tavataan 

muita sihteereitä ”livenä”. Kokoontumisia on jär-

jestetty jo vuosia ja kokoontumispaikka vaihtuu 

eri puolella sairaanhoitopiiriä niin, että kunkin 

toimipisteen toimistolaiset ovat järjestelyvas-

tuussa vuorotellen. Iltapäivän ohjelmaan kuu-

luu koulutusta, ylihoitajien puheenvuorot ajan-

kohtaisista asioista sekä yhteisistä asioista kes-

kustelua. Tänä syksynä kokoonnuttiin Yyterissä.

teksti SARI SUOMINEN kuva VILLE RUUSELA

Valtakunnallisen 
sydänpäivän 
avoimet ovet

Psykiatrisen hoidon toimialueen sihteerit koolla
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Keskussairaalaan on hankittu uusia kuntosalilaitteita, jot-

ka otettiin käyttöön syyskuussa 2012.

Kuntosalissa voi kokea lihaskuntoharjoittelun iloa treenaa-

malla David CoreZone ja StarTrac -laitteilla! David Core-

Zone -laitteissa treenamalla voit ylläpitää ja parantaa tu-

kirankasi liikkuvuutta ja vahvistaa keskivartalon tukilihak-

sia. Laitteet ovat helppokäyttöisiä ja tukirangan liikkuvuu-

den lisääminen ja keskivartalon tukilihasten treenaami-

nen on yllättävän mielekästä ja tuloksellista.

David CoreZone ja StarTrac -laitteet soveltuvat kaikenikäi-

sille ja –kokoisille ja kaikentasoisille harjoittelijoille. StarT-

<   Terveysliikunnan suunnittelija Minna 

Stenius opastaa Leena Olloqvistia kaula-

rangan eteentaivutuksessa.

Tervetuloa treenaamaan!

teksti MINNA STENIUS kuvat Taru Tolppo

>   David CoreZone –laitteilla voit helposti 

ja miellyttävästi lisätä tukirankasi liikkuvuut-

ta ja vahvistaa keskikehon syviä lihaksia.

rac -laitesarja on suunniteltu siten, että ne mahdol-

listavat koko kehon harjoittelun. Voit treenata sekä 

ylä-, ala- ja keskivartalon lihaksia ja laitesarja sisältää 

myös hapenottokykyä parantavat aerobiset laitteet.

Terveysliikunnan suunnittelija ja työfysioterapeu-

tit ohjaavat laitteiden käytön sekä ryhmille että yk-

silöllisesti!

Kuntosalilaitteet ovat tarkoitettu VAIN henkilökun-

nan käyttöön tilan puutteen vuoksi!

Tapaamisiin kuntosalilla!

Vastaa ja voita!

Vastaa sähköpostilla taru.tolppo@satshp.fi 

31.1.2013 mennessä ja osallistu arvontaan!

Mikä on sinun mielestäsi 
tämän Vinkkelin 

mielenkiintoisin juttu? 

Edellisen Vinkkelin mielenkiintoisimmaksi jutuksi valikoitui 

”Ammattimiesten päivystysrengas turvaa sairaalan toimivuutta”. 

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin pellavainen liina, 

jonka voitti Armi Lehtonen. Onnittelut voittajalle!
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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


