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PÄÄKIRJOITUS

Kädessäsi on Satakunnan sairaanhoitopiirin lehti, jossa haluamme kertoa Sinulle terveydenhuollon val-
takunnallisten uudistusten vaikutuksista.

Julkisessa mediassa on lähes päivittäin tietoa ns. SOTE-uudistuksesta. Uudistuksen tavoitteet ovat kan-
natettavia itsessään; parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia, myös satakuntalaisten, saada tarvitse-
maansa hoitoa niin terveyskeskuksessa kuin erikoissairaanhoidon laitoksissa. Lain muutos ei poista ny-
kyistä terveyskeskusten tutkimus- ja hoitotoimintaa poliklinikoilla ja muissa toimipisteissä, ei myöskään 
Satakunnan keskussairaalassa eikä muissa sairaanhoitopiirin toimipisteissä. 

Vuodenvaihteessa tuli voimaan lain muutos, joka lisää kansalaisten valinnanvapautta kunnallisen hoito-
paikan valinnassa. Satakuntalainen voi jatkossa valita kaikista Suomen terveyskeskuksista sen terveys-
keskuksen, jossa hän haluaa käydä hoidattamassa itseään. Tämä valinta on mahdollista tehdä kerran vuo-
dessa. Erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinnan satakuntalainen voi tehdä yhdessä hoitavan lääkärin-
sä kanssa silloin, kun häntä hoitava lääkäri suosittelee sairauden tutkimusta tai hoitoa tehtäväksi erikois-
sairaanhoidon sairaalassa. Hoitavan lääkärin tulee olla tietoinen tulevan tutkimus- ja hoitopaikan kyvys-
tä tutkimuksen tai hoidon tekemiseen.

Toivomme, että valitessanne tulevan hoitopaikkanne Satakunnasta tai muualta Suomesta tutustutte sen 
toimintaan. Toimintatietoja saa julkisista luotetuista tietolähteistä, esimerkiksi terveyskeskusten ja sairaa-
loiden internetsivuilta, Terveyden ja hyvinvontilaitoksen (THL) ja Kuntaliiton selvityksistä ja tilastoista.

Me Satakunnan terveydenhuollon ammattilaiset pidämme huolta osaamisestamme teidän hyväksenne. 
Me kohtaamme teidät ja kohtelemme teitä tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti sekä kerromme sairauteen-
ne liittyvät asiat ymmärrettävästi. Toivomme, että te autatte meitä auttamaan teitä sairautenne hoidos-
sa aina parempiin hoitotuloksiin.

Olli Wanne
johtajaylilääkäri

Hyvä satakuntalainen
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Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä ta-
pahtui vuoden alussa iso muutos, kun ter-
veydenhuoltolaki uudistettiin. Uudistuksen 
tarkoituksena on lisätä asiakaskeskeisyyt-
tä terveydenhuollossa antamalla potilaille 
enemmän valinnanvapautta hoitopaikkan-
sa valinnan suhteen. 

Uudistus on tehty kahdessa osassa. En-
simmäinen vaihe vuonna 2011 laajensi kun-
talaisten mahdollisuutta valita hoitopaikkan-
sa kunnan ja erityisvastuualueella. 

Tämän vuoden alusta voimaan tulleen 
lakiuudistuksen toisen vaiheen myötä kii-
reettömän hoidon valinnanvapaus laajeni 
koskemaan kaikkia Suomen julkisen terve-
ydenhoidon palveluntarjoajia, siis kunnal-
lisia terveysasemia ja sairaaloita. 

Terveysaseman valitseminen tapahtuu 
ilmoittamalla, mitä terveysasemaa halu-
aa käyttää. Erikoissairaanhoidossa hoito-

teksti JUKKA LEHTINEN kuva HANNES FRIGÅRD Terveydenhuoltolain uudis-

tus antaa Suomessa asuville 

mahdollisuuden valita oma 

hoitopaikkansa mistä päin 

Suomea tahansa.

paikan valinta tehdään yhdessä lääkärin 
kanssa. Valinnanvapaus koskee vain julki-
sia palveluntarjoajia. Yksityisillä palvelun-
tarjoajilla hoidosta maksetaan entiseen ta-
paan Kela-korvaus.

Kiireellisissä sairastapauksissa potilaat 
hoidetaan aina lähimmässä sopivassa pai-
kassa kuntaan tai kansallisuuteen katso-
matta.

Kesäpaikan takia ei tarvitse vaihtaa 
hoitopaikkaa
Perusterveydenhoidossa hoitopaikka vali-
taan vähintään vuodeksi kerrallaan Hoito-
paikkaa ei tarvitse vaihtaa esimerkiksi siksi, 
että asuu pitkiä aikoja vaikkapa kesämökil-
lä. Väliaikaisen asumisen aikana hoitoa voi 
saada oman hoitosuunnitelman mukaises-
ti myös toisella terveysasemalla.

Erikoissairaanhoidossa potilas voi yhdes-

sä lääkärinsä kanssa miettiä missä hänen 
sairautensa voidaan hoitaa hänelle sopi-
vammalla tavalla. Lääkäri kirjoittaa lähet-
teen haluttuun sairaalaan, jos siellä sopi-
vaa hoitoa on saatavilla. Esimerkiksi Po-
rissa asuva leikkausta tarvitseva potilas 
voi hakeutua oman lääkärinsä lähetteellä 
hoitoon Satakunnan keskussairaalan sijas-
ta mihin tahansa keskussairaalaan tai yli-
opistolliseen sairaalaan. Vastaavasti muu-
alla Suomessa asuva voi tulla hoitoon Sata-
kunnan keskussairaalaan tai Rauman alue-
sairaalaan. Valitsemassaan sairaalassa poti-
las pääsee samaan hoitojonoon kuin muut-
kin potilaat. Lain mukaan ulkopaikkakun-
talaista ei saa kohdella paremmin tai huo-
nommin kuin oman kuntayhtymän asukas-
ta. Hoidon maksaa potilaan sairaanhoito-
piiri, jota hoitava sairaala laskuttaa samal-
la hinnalla kuin sairaalan omistavaa kun-

Hoitopaikan 
voi nyt valita 
aiempaa vapaammin
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Uusi direktiivi lisää mah-
dollisuuksia ulkomailla

Samaan aikaan kansallisen valinnanva-
pauden kanssa aletaan Suomessa sovel-
taa potilasdirektiiviä, jonka mukaan EU-
maan kansalainen voi mennä hoitoon 
toiseen EU-maahan.
Muutos ei käytännössä ole suuri. Suo-
malaiset ovat voineet tähänkin asti käy-
dä hoidossa ulkomailla ja saada siitä Ke-
lan korvaukset, jos hoito on Suomessa 
saatavaa vastaavaa.
Direktiivin myötä hoitoon voi mennä 
myös EU-maiden julkiseen terveyden-
hoitoon. Tähän asti on ollut paikallisis-
ta julkisen palvelun toimijoista kiinni ot-
tavatko he hoitoon ulkomaalaisen ei-kii-
reellisen potilaan.
Nyt heidän on otettava EU-kansalaiset 
samalla lailla hoitoon kuin oman maan 
kansalaiset.
Ulkomailta haettua hoitoa korvataan, 
jos hoito kuuluu Suomessa Kelan kor-
vausten piiriin. Enintään maksetaan sa-
mat Kela-korvaukset kuin Suomessa yk-
sityisen terveydenhuollon palveluista.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
vertailun mukaan esimerkiksi yksityi-
nen hammashoito Virossa on Kela-kor-
vausten jälkeen potilaalle samanhintais-
ta kuin Suomessa julkisessa hoidossa.
EU-potilaita odotetaan etupäässä Viros-
ta, ja silloinkin kyseessä ovat sellaiset 
erikoisalat kuten lasten erikoissairaan-
hoito, neurokirurgia ja syöpähoidot.

taa laskutettaisiin.
Sairaaloiden ei kannata nostaa hinto-

ja uusien potilaiden takia, sillä jos hintoja 
nostetaan, niin hinnat nousevat myös sai-
raalat omistaville kunnille. Potilaalle poti-
lasmaksut ovat joka paikassa samat. Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkä-
ri Olli Wannen mukaan käytäntö toteute-
taan niin, että muualle lähetteen saavalta 
potilaalta kysytään lupa lähetteen kopion 
lähettämisestä Wannelle, joka välittää tie-
don tulevasta laskusta sairaanhoitopiirin 
laskutukseen.

– Silloin ei tarvitse alkaa selvittää miksi 
lasku on tullut Satakunnan sairaanhoitopii-
riin, Wanne sanoo. Wannen mukaan tam-
mikuun aikana hoitopaikkaa vaihtoi muu-
tama henkilö.

Resurssit oikeaan paikkaan
Uudistuksen toivotaan ohjaavan terveyden-
hoitoa niin, että resurssit suuntautuvat oi-
keisiin paikkoihin.

– Valinnanvapaudella halutaan, että poti-
laat valinnoillaan osoittavat, missä tervey-
denhuoltopalvelut ovat laadultaan ja sijain-
niltaan sellaisia, että niitä halutaan käyttää, 
lääkintäneuvos Jukka Mattila sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä sanoo.

Valintaa tehdessä onkin hyvä selvittää 
muun muassa se, onko sairaalassa pitkät jo-
not haluttuun hoitoon. Wannen mukaan Sa-
takunnan sairaanhoitopiirin hoitojonot ovat 
hallinnassa, eikä hoitotakuun ylityksiä ole.

– Ei meillä ole potilaspulaakaan, että pi-
täisi houkutella potilaita tänne. Kunnalli-
nen terveydenhoito tehdään tarpeen mu-
kaan, jos ylimääräistä kapasiteettia on, niin 
se puretaan.

Uudet muilta paikkakunnilta tulevat po-

tilaat eivät ole sairaanhoitopiireille syy ylit-
tää hoitotakuun määrittämää aikaa. Suositut 
sairaalat saavat uusista potilaista lisätuloa, 
jota voi käyttää uusien resurssien hankki-
miseen. Sen sijaan sellaiset sairaalat, joissa 
jonkin hoitomuodon kysyntä vähenee, voi-
vat joutua karsimaan toimintaansa.

Sairaaloiden vertailu vaikeaa
Arvioidaan, että noin viisi prosenttia potilais-
ta hyödyntää valinnanvapautta. Potilaiden 
liikkuvuudesta ei voi tehdä tarkkoja ennus-
teita, vaan arviot perustuvat kokemuksiin 
muista pohjoismaista ja Iso-Britannniasta.

Yleisimpänä hoitopaikan valintaperus-
teena pidetään sairaalan sijaintia ja hoidon 
laatua. Laadun mittaaminen on kuitenkin 
vaikeaa. Suomessa ei ole palvelua, jonka 
avulla potilaat voisivat verrata eri sairaa-
loita keskenään.

Johtajaylilääkäri Olli Wanne uskoo, et-
tä erilaisia mittareita hoidon vertailuun 
kehitetään.

– Varmasti mitataan asiakastyytyväisyyttä 
ja sitä miten ihminen on sairaalassa otettu 
vastaan ja kohdeltu, Wanne sanoo.

Wanne muistuttaa, että sairaanhoito ei 
ole markkinavetoista. Hoitoon tullaan sil-
loin kun on hätä ja useimmat hoidot on 
saatavina lähisairaalasta. Silloin valintaa 
ei useimmiten tarvitse miettiä.

Suurinta kiinnostus hoitopaikan vaihtoon 
voi olla sellaisissa ei-kiireettömissä leikkauk-
sissa kuten tekonivel- ja kaihileikkauksissa, 
joissa potilaita on paljon. Esimerkiksi teko-
nivelleikkausten epäonnistumisista on ole-
massa vertailukelpoista tietoa.

Wannen mukaan Satakunnan sairaanhoi-
topiirin tunnusluvut kestävät hyvin vertai-
lun muihin sairaaloihin.
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Satakunnan sairaanhoitopiirissä on palve-
luseteli ollut käytössä fysio- ja toimintatera-
piapalvelujen ostopalvelussa vuoden 2012 
alusta. Tänä vuonna palvelusetelin käyttö 
on laajentunut myös puhe- ja ratsastuste-
rapiapalvelujen hankintaan. Palveluseteli 
täydentää sairaanhoitopiirin omaa palve-
lutarjontaa ja sillä voidaan hankkia palve-
luja alan yrityksiltä ja ammatinharjoittajilta.

– Potilas saa meiltä palvelusetelin tarvit-
semaansa terapialajiin. Sitten hän voi va-
lita kuka palvelun tuottaa, kuntoutussuun-
nittelija Elina Lehmus Satakunnan sairaan-
hoitopiiristä sanoo.

Palveluseteli antaa potilaalle mahdolli-
suuden itse valita terapian toteuttaja sai-

teksti JUKKA LEHTINEN kuvat TARU TOLPPO

Terapian voi 
maksaa pal-
velusetelillä

raanhoitopiirin hyväk-
symien palveluntuot-
tajien joukosta. Palve-
lusetelillä ostetun te-
rapian tulee vastata 
sisällöltään sairaan-
hoitopiirin omaa pal-
velua.

Tiedot palvelusete-
lituottajista, palveluis-
ta ja hinnoista ovat 
sairaanhoitopiirin in-
ternet-sivuilla. Potilas 
saa halutessaan ohja-
usta palveluntuottajan 
valinnassa. Potilaan 
ei ole pakko käyttää 
palveluseteliä, vaan 
hän voi saada hoi-
don myös muulla ta-
valla. Potilas tai hä-
nen omaisensa teke-
vät valinnan, käyttää-

kö palveluseteliä vai sairaanhoitopiirin kun-
toutuksen toteuttamaa terapiaa. Jos potilas 
valitsee palvelusetelin, hänelle kirjoitetaan 
palvelusetelisitoumus. 

Palvelusetelisitoumukseen liitetään kun-
toutussuunnitelma ja tavoitteet sekä tera-
piakertojen määrä, toteutumistapa ja pal-
velusetelin voimassaoloaika. Potilas toimit-
taa palvelusetelin palveluntuottajalle ja tä-
mä laskuttaa sairaanhoitopiiriä terapian to-
teuduttua palvelusetelin mukaisesti.

Pääosa palvelusetelillä hankituista terapi-
apalveluista suuntautuu lapsiin ja nuoriin. 
Lasten terapian osalta seteli kattaa koko te-
rapian hinnan sisältäen laskutus- ja muut li-
sät. Aikuisten kohdalla palveluntuottaja saa 

veloittaa palvelusetelin ja palveluntuotta-
jan hinnan välisen eron potilaalta omavas-
tuuosuutena.

Palveluntuottaja ilmoittaa aikuispotilaita 
varten terapiahintansa. Ilmoitettuun hintaan 
ei saa lisätä muuta maksua. Palveluseteliä 
käytettäessä potilaan maksama omavastuu-
osuus ei kerrytä maksukattoa.

Palveluntarjoajalle helpompaa
Terapioiden ostopalveluissa aikaisemmin 
käytettyyn maksusitoumukseen verrattu-
na palveluseteli ei tuo käytännön eroja po-
tilaalle, mutta helpottaa eri palveluntarjo-
ajien mahdollisuutta olla mukana mahdol-
lisen terapian tarjoajana.

– Maksusitoumusta varten meidän piti 
kilpailuttaa palveluntarjoajat kahden vuo-
den välein. Se on raskas prosessi sairaan-
hoitopiirille ja sulki esimerkiksi uudet yrit-
täjät pois kilpailutusten väliaikoina, Leh-
mus sanoo.

Nyt palveluntarjoaja voi hakeutua pal-
velusetelituottajaksi milloin tahansa. Sai-
raanhoitopiirin asettamat hyväksymiskri-
teerit täyttävät hakijat hyväksytään palve-
lusetelituottajiksi.

Palvelusetelituotantoa ei ole sidottu Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin alueelle. Esimer-
kiksi alueen reunoilla osa palveluntuottajista 
voi toimia toisen sairaanhoitopiirin alueella. 

– Esimerkiksi yksittäinen fysioterapeutti 
voi hakea palveluntuottajaksi muualtakin 
kuin Satakunnan sairaanhoitopiiristä, Leh-
mus sanoo. Jos potilas on oikeutettu pal-
veluseteliin ja haluaa terapiaa esimerkiksi 
omassa kesämökkikunnassa, voi sopivaa 
palveluntarjoajaa kehottaa hakeutumaan 
sairaanhoitopiirin palvelusetelituottajaksi.

Emilia polskuttelee allasterapiassa palvelusetelillä

Eri terapiamuotojen ostopalveluis-

sa käytössä oleva palveluseteli lisää 

etenkin lapsipotilaiden valinnanva-

raa. Seteli helpottaa myös yrittäjien 

pääsyä palveluntarjoajaksi.

Emilia harjoittelee vartalonkiertoja ja –hallintaa fysio-
terapeutti Susanna Ortizin kanssa Porin uimahallissa.
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Miten Satakunnassa on 
valmistauduttu potilaiden 
valinnanvapauteen?

Jokaisen terveysaseman kotisivuilla pitää olla 
tulostettava lomake, jolla voi siirtyä kyseisen 
terveysaseman asiakkaaksi. Myös PoSan si-
vuilla lomake on ollut saatavilla tämän vuo-
den alusta alkaen. Terveydenhuollon hen-
kilöstöllemme on käytännön ohjeet, miten 
menetellä vaihtoilmoitusten kanssa. Käytän-
nössä PoSaan siirtyvät asiakkaat merkitään 
potilastietojärjestelmään asiakkaaksemme 
ja PoSasta lähtevien potilastietoihin mer-
kitään, että hän ei enää kuulu PoSan asi-
akkaaksi, vaan hoitovastuu on siirtynyt jol-
lekin muulle kuin PoSan terveysasemalle.

Miten paljon odotatte ihmisten 
vaihtavan terveysasemaa?
En usko, että kovin moni vaihtaa terveysase-
man PoSasta pois. Uskon, että jokainen ar-
vostaa lähipalveluiden säilyttämistä. Mikä-
li asiakkaat alkavat hakea hoitoa kauempaa 
kuin omasta kunnasta, voi tämä saada päät-
täjät miettimään tarvintaako omaa lähiterve-
ysasemaa enää.

Mitä hyötyä näette potilaan 
valinnanvapaudesta olevan?
Mikäli asiakas asuu pitkän matkan päässä py-
syvästi omasta terveysasemastaan, voi vaih-
to kannattaa. Tilapäisen oleskelun takia esi-
merkiksi kesäpaikkakunnalla ei tarvitse vaih-
taa terveysasemaa, koska oma asema voi 
antaa sinne hoitosuunnitelman mukaisen 

teksti JUKKA LEHTINEN

Terveysasema valitaan
vähintään vuodeksi kerrallaan

Uuden terveydenhoitolain myötä potilaat voivat valita 

oman terveysasemansa esimerkiksi mökkipaikkakunnan 

läheltä. Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskun-

tayhtymän (PoSa) johtava ylilääkäri Kaija Antola kertoo, 

mitä asioita kannattaa huomioida.

maksusitoumuksen. Silloin oman terveys-
aseman käyttöoikeus säilyy talvikuukausina.

Entä haittaa?
Valinta koskee palveluita kokonaisuudes-
saan, ei siis voi valita yhtä palvelua yhdes-
tä ja toista palvelua toisesta terveyskeskuk-
sesta. Jos valitsee jonkin muun kuin PoSan 
terveysaseman, niin valinta koskee kaikkia 
perusterveydenhuollon palveluita.

Suun terveydenhuolto, ehkäisy-, äitiys- ja 
lastenneuvolapalvelu, sairaanhoitaja-, ter-
veydenhoitaja-, lääkärivastaanotto, kuntou-
tuspalvelut ja hoitotarvikejakelu ovat kaikki 
palveluita, jotka asiakas joutuu sen jälkeen 
hakemaan valitsemastaan perusterveyden-
huollon pisteestä.

Kela ei korvaa matkakustannuksia kuin lä-
himpään terveyspalvelupisteeseen, josta ky-
seiset hoidot olisi saatavissa eli käytännös-
sä omalle terveysasemalle.

Vaihtamisen jälkeen ei voi saada aikaa 
kotipaikkakunnan terveysasemalle esimer-
kiksi haavasiteen vaihtoa varten, koska se 
ei ole kiireellinen toimenpide, vaan palve-
lu on haettava uudesta terveysasemapis-
teestä, vaikka se sijaitsisi kymmenien kilo-
metrien päässä.

Jos potilas tekee terveysaseman vaihdon, 
hän ei voi palata takaisin omalle asemalleen 
vuoden sisällä.

Mitä sairaanhoidon vahvuuksia 
Satakunnassa on?
Mielestäni meillä oman keskussairaalam-
me valttikortteja ovat asiakkaista välittämi-

nen ja hyvä ammattitaito. Meillä ei Satakun-
nan keskussairaalassa ole myöskään hanka-
laa sairaalabakteeriongelmaa.

Jos ajatellaan, miksi meidän potilaat ha-
luavat pysyä täällä hoidossa, niin syitä on 
muun muassa se, että potilaat tuntevat oman 
keskussairaalansa lääkärit. He luottavat siel-
lä saamaansa hoitoon. Asiakkailla on myös 
hyviä hoitokokemuksia jo aiemmilta vuosil-
ta kyseisestä paikasta.

Uusi Naisten- ja lastentalo otetaan käyt-
töön ensi vuonna. Se lisää aina  potilasturval-
lisuutta, kun matka synnyttämään ei ole pitkä.

Missä PoSa on vahvoilla?
Uskon asiakkaittemme arvostavan  meidän  
tarjoamia monipuolisia lähipalveluita, laa-
dukasta sairaalaa ja kotisairaalaa Meidän 
laajaa ennalta ehkäisevää toimintaa: senio-
rineuvoloita, mielenterveys -ja päihdetyö-
tä, Ennalta ehkäisevää työtä fysioterapian 
saralla ja monipuolista perhetyötä, muuta-
mia mainitakseni.

Tällä hetkellä meille pääsee alle viikon 
sisällä lääkärin ajanvarausvastaanotolle, ja 
myös päivystys toimii hyvin. Meillä on myös 
muun muassa  virkalääkärinä kirurgi, keuh-
kolääkäri ja röntgenlääkäri ja ostopalvelulää-
käreinä muun muassa urologipalvelut. Näitä 
ei yleensä perusterveydenhuollossa ole. Li-
säksi asiakas voi valita lääkärin vastaanoton 
mistä tahansa PoSa:n alueen kuudesta ter-
veysasemasta.
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Liikettä leikkausjonoille ovat osaltaan anta-
neet kaksi uutta ortopedia. Nyt ortopedian 
osastolla on kahdeksan leikkaavaa erikois-
lääkäriä. Myös leikkaussaliaikoja on lisätty 
hoitojen nopeuttamiseksi, ja osastolle on 
remontoitu kaksi uutta potilashuonetta se-
kä lisätilaa kanslialle. 

Myös kehittyneet hoitokäytännöt ovat 
lyhentäneet hoitoaikoja.  Esimerkiksi pol-
viproteesileikkauksissa kivunhoitona käy-

Ortopedista hoitoa 
aiempaa nopeammin 
yhä useammalle

teksti JAANA KIRKKALA kuvat TARU TOLPPO

tetty, kaksi vuorokautta kestänyt epidu-
raalipuudutus, on korvattu paikallisella 
puudutusaineella. Leikkauksen lopus-
sa polven ympäristöön pistetyn puudu-
tusaineen ansiosta potilaat kävelevät jo 
leikkauspäivänä. 

Tulossa kattava päivystys
Vapusta alkaen ortopedian päivystyspäi-
vien määrä kasvaa sairaalassa kolmesta 

Ortopedian osastolla viime 

vuosina tehdyt muutokset 

ovat lyhentäneet odotusai-

koja ja lisänneet potilasmää-

riä selvästi. Satakunnan kes-

kussairaalan ortopedit ovat 

valmiita edelleen kasvavaan 

hoitotarpeeseen.
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viiteen ja syyskuusta alkaen päivystävä orto-
pedi on tarvittaessa aina käytettävissä. Or-
topedian päivystys on ylilääkäri, ortopedian 
ja traumatologian erikoislääkäri Matti Sä-
velän mukaan erittäin merkittävä muutos.

– Esimerkiksi lonkka- ja nilkkamurtuma-
potilaiden ei tarvitse enää odottaa hoitoa 
sairaalassa. Aiemmin potilas saattoi jou-
tua odottamaan leikkausta jopa torstaista 
maanantaihin, jos sairaalassa ei ollut leik-
kaavaa ortopedia vuorossa.

Turhat leikkaukset nousivat talvella ot-
sikoihin. Sävelä puistaa päätään, sillä tur-
hat leikkaukset eivät ole ongelma ortope-
dian osastolla. 

– Me seuraamme valtakunnallisia hoito-
suosituksia ja toimimme niiden mukaises-
ti. Tilannehan on jo muuttunut paljon, esi-
merkiksi tehtyjen polvitähystysten määrä 
on vähentynyt.

Osa ihmisistä haluaa välttää leikkausta 
viimeiseen asti, ja suuri osa ymmärtää, et-
tä leikkaus on yleensä viimeinen hoitovaih-
toehto. Toki on niitäkin, jotka haluavat suo-
raan leikkaukseen ilman, että muita hoito-
muotoja edes kokeillaan. 

– Osa vammoista tai sairauksista on jos-
kus sellaisia, että jo etukäteen tiedetään, et-
tei potilas hyödy leikkauksesta. Sen vuoksi 
asiantuntija tutkii ensin potilaan eikä häntä 
panna suoraan leikkausjonoon. Potilaalle, 
jolla on olkapään magneettikuvauksessa to-
dettu kiertäjäkalvosimen repeämä, voi olla 
toisinaan hankalaa selittää, miksi ei kanna-
ta leikata, Sävelä toteaa. 

Kiireellisyysjärjestyksessä hoitoon
Satakunnan keskussairaalassa onnetto-
muuspotilaat hoidetaan vammojen vaa-
timalla tavalla. Muissa ortopediahoidois-
sa on kaksi kiireellisyysluokkaa. Kiireellis-
tä apua tarvitsevat pääsevät leikkaukseen 
nopeasti, noin kuukaudessa. Tällaisia poti-
laita ovat esimerkiksi välilevytyräpotilaat ja 

potilaat, joilla on luu-
tumattomia murtumia. 
Kiireettömät potilaat hoi-
detaan hoitotakuun rajois-
sa. Esimerkiksi tavalliset lonk-
kavaivat eivät pahene leikkausten 
odotusaikana. 

Kun Sävelä aloitti työnsä Satakunnan kes-
kussairaalassa neljätoista vuotta sitten, jou-
tui potilas odottamaan proteesileikkaukseen 
kaksi vuotta ja polvitähystykseen vuoden 
ajan. Nyt esimerkiksi jälkimmäinen jono 
on kuukauden mittainen. 

Vaikka lääketieteen kehitys on nopeut-
tanut monia hoitoja, ei kehitys voi jatkua 
loputtomiin. 

– En näe siihen tarvettakaan. Ei ole hy-
vä, jos leikkausjono on lähes puoli vuotta, 
muttei kiireettömillä potilailla ole tarvetta 
päästä leikkauspöydälle heti lääkärin vas-
taanoton jälkeisellä viikollakaan. Esimer-
kiksi tekonivelleikkaukset edellyttävät po-
tilaan hammaslääkärikäyntiä ennen leikka-
usta, Sävelä kertoo.

Ehkä yllättävältäkin tuntuvalla hammas-
lääkärikäynnillä tutkitaan, ettei potilaalla ole 
oireettomia juuri-infektioita. Tulehduksis-
ta voi toisinaan lähteä verenkiertoon ter-
veille ihmisille haitattomia bakteereja. Ih-
miskeholle vieraan materiaalin, tekonive-
len, asennuksessa ne voivat olla jo haitaksi.  

Leikkauksiin valmistaudutaan myös muil-
la tavoilla. Esimerkiksi toipumista ediste-
tään jo ennen leikkausta fysioterapeutin 
valmennuksella. Valmennusta annetaan 
leikkausta odottaville potilasryhmille. Näin 
potilaat voivat saada ryhmässä myös ver-
taistukea toisiltaan. 

Hyvää hoitoa satavuotiaallekin
Osastolla hoidettavat, onnettomuuksissa 
loukkaantuneet potilaat ovat varsin eri-ikäi-
siä: nuorista vanhuksiin.  Yleisiä olkapää-, 
lonkka- ja polvivaivoja hoidettaessa suuri 

osa potilaista on yli 50-vuotiaita. Yli 90-vuo-
tiaiden lonkkaleikkauksetkin ovat nykyään 
melko yleisiä. Viime vuonna hyvää hoitoa 
sai ortopedia-osaston vanhin leikattu, jo sa-
tavuotias lonkkamurtumapotilas.

Tampereella toimiva tekonivelsairaala 
Coxa on kiinnostanut myös satakuntalai-
sia potilaita. Sävelän mukaan Coxan tarjo-
amaa erityisosaamista tarvitsee kuitenkin 
vain noin prosentti alueemme potilaista. 
Lääkärien osaamisen kannalta sinne ei tar-
vitse lähteä, sillä hyvän avun saa myös lä-
heltä. Porissa leikkauksen puolesta puhuvat 
muun muassa leikkaustilastot. Esimerkiksi 
keskussairaalassa tehtyjen lonkkaproteesi-
leikkausten uusintaleikkausriski on maam-
me sairaaloista neljänneksi pienin. 

Lähihoitoa puoltaa myös sairaalan jo pit-
kään hallittu sairaalabakteeritilanne. Tam-
pereella tai Helsingissä leikattu potilas jou-
dutaan MRSA-bakteerivaaran vuoksi eris-
tämään vielä leikkauksen jälkeen seuran-
taan Satakunnan keskussairaalassa. Yh-
teistyö Turun yliopistollisen keskussairaa-
lan kanssa on sen sijaan helppoa ja vilkas-
ta. Yhteistyötä helpottaa entisestään se, et-
tä Porin tavoin myös Turussa bakteeritilan-
ne on hyvin hallinnassa. 

– Hoidamme Tyksin kanssa yhteistyössä 
tarvittaessa esimerkiksi kasvainpotilaat. Siir-
rämme täältä tietokoneella esimerkiksi kal-
lovammaisten potilaiden kallokuvat Tyksin 
asiantuntijalle. Saamme sieltä tarvittaessa 
apua ja neuvoja hoitoon. Näin helpotam-
me potilaan oloa ja henkilökunnan työtä, 
kun potilasta ei tarvitse kuljettaa välillä toi-
saalle tutkimuksiin, Sävelä kertoo.

<  Takarivissä ortopedit Teemu Niemi, Juha Kukko-
nen, Harri Mäkelä ja ylilääkäri Matti Sävelä, eturi-
vissä osastonylilääkäri Pertti Eerola, Roman Sofer ja 
Anti Kukkela. Kuvasta puuttuu Aleksandr Murashev.

>  Matti Sävelä leikkaa takareiden jännerepeämää.
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teksti osastonylilääkäri TUIJA TALLILA kuvat TARU TOLPPO

Päiväkirurgian
formulatiimit

Tarkkaan mietitty hoitopol-

ku korostuu päiväkirurgias-

sa, jossa potilaan vastaanot-

to, valmistelu, leikkaus, val-

vonta ja kotiutus tapahtuvat 

yhdessä yksikössä ja yhden 

päivän aikana.

Nykyaikaista leikkaussalitoimintaa on ver-
rattu Formula-kisojen renkaanvaihtotiimiin, 
jossa kokeneitten ammattilaisten joukko hoi-
taa homman ripeästi, tehokkaasti ja turval-
lisesti. Asioiden saumaton sujuminen edel-
lyttää, että jokainen tiimin jäsen tietää ja 
osaa tarkoin oman tehtävänsä. Punaisena 
lankana kulkee aina potilasturvallisuus se-
kä potilaan hyvä hoito ja kohtelu: ne ovat 
arvojamme, joista emme tingi.

Päiväkirurgisesti voidaan nykyään teh-
dä vaativia leikkauksia, jotka aiemmin vaa-
tivat useita vuorokausia kestävää sairaala-
hoitoa. Päiväkirurgisesti leikataan nyky-
ään myös iäkkäitä potilaita, ja potilaittem-
me ikähaarukka onkin vauvoista vaariin. 
Diabetes, verenohennuslääkehoito ja mo-
net muutkaan sairaudet eivät enää välttä-
mättä ole este päiväkirurgialle, kunhan ti-
lanne kartoitetaan etukäteen huolellisesti. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa päiväkirur-
gia on osoittautunut vähintään yhtä turval-
liseksi kuin muu leikkaustoiminta. Sairaa-
lainfektioriskit ovat pienemmät, ja potilas-
tyytyväisyys on korkealla tasolla. Puuhaa 
siis riittää. Toimelias yksikkömme on saa-
nut valtakunnallisessa päiväkirurgiatutki-
muksessa huippuarvosanat tehokkuudes-
sa ja ennen kaikkea potilaan kohtaamises-
sa, hoidossa ja ohjeistamisessa. 

   Helpottunutta hymyä leikkauksen jälkeen. Sairaanhoitaja Hannele 
Lammi kävi Jarmo Uusikauppilan kanssa läpi kipulääkityksen, haa-
vanhoito-ohjeet, sairausloma- ja taksilaput sekä yhteydenottotie-
dot ja jatkohoidot ennen kuin päästi hänet kotiin.

>
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Kello  7.30
Potilas ilmoittautui päiväkirurgian yksikös-
sä. Vastaanoton sairaanhoitaja haastatteli 
potilasta, jonka sairauskertomus oli tarkas-
tettu kolme päivää ennen toimenpidettä. 
Leikkaava ortopedi tutki potilaan ja var-
misti, että leikkaus oli yhä aiheellinen ei-
kä leikkausalueella esiintynyt tulehdusta 
tai ihottumaa.
Seuraavaksi potilas siirtyi heräämöön, jos-
sa hänelle laitettiin tippa. Anestesialääkäri 
laittoi potilaalle ultraäänen avulla olkapään 
johtopuudutuksen eli plexuspuudutuksen, 
joka ehkäisee leikkauksen jälkeistä kipua 
tehokkaasti 8 - 12 tuntia.
Sen jälkeen potilas siirtyi heräämön vie-
ressä olevaan leikkaussaliin. Hänet nuku-
tettiin modernilla nukutusmenetelmällä, jo-
ka ei juurikaan aiheuta pahoinvointia ja jos-
ta herääminen ja virkoaminen on nopeaa. 

Kello  11.20 
Leikkaus alkoi salissa numero 1. 

Kello  13.00  
Leikkaus päättyi ja potilas herätettiin leik-
kausssalissa.

Keskussairaalan päiväkirurgian yksikössä 
on neljä modernisti varusteltua leikkaussa-
lia, joissa tehdään kymmenen eri erikois-
alan leikkauksia, esimerkkeinä
• ortopedia
• korva-, nenä- ja kurkkutaudit
• plastiikkakirurgia
• vatsaelinkirurgia
• urologia
• gynekologia
• hammas- ja suusairaudet
• lasten kirurgia
• yleiskirurgia

Muita saleissa tehtäviä toimenpiteitä ovat
• lastentautien suolistotähystykset 
• lapsireumaatikkojen nukutuksessa teh-

tävät nivelpistot

Vatsan on oltava tyhjä nukutuksen aikana. 
Muuten on olemassa mahdollisuus, että 
mahanestettä pääsee keuhkoihin ja aihe-
uttaa tukehtumisvaaran.

Syöminen on kielletty vähintään kuusi tun-
tia ennen päiväkirurgista toimenpidettä. 

Päiväkirurgisen potilaan päivä
Jarmo Uusikauppila loukkasi puunkaadon yhteydessä olkapäänsä, johon jäi leposärkyä 
ja toiminnan vajausta. Hän hakeutui lääkäriin, sai lähetteen ortopedian poliklinikalle ja 
sieltä päiväkirurgian yksikköön

Varmistimme seuraavana päivänä tarkistussoitolla kotiin, että potilas oli ottanut kipulääk-
keet annettujen ohjeiden mukaan ja oli pärjännyt kotona hyvin.
Kun potilas on tyytyväinen saamaansa hoitoon, mekin olemme!
Päiväkirurgian yksikkö kiittää lämpimästi Jarmo Uusikauppilaa, joka suostui mallipoti-
laaksi juttuumme, ja toivottaa hänelle hyvää toipumista. 

Kello  14.00 
Potilas oli jo hyvin hereillä, jutteli ja joi me-
hua heräämössä. Ortopedi piipahti tarkis-
tamassa, että kaikki oli hyvin.

Kello  14.30 
Fysioterapeutti antoi potilaalle kotihoito-
ohjeet, näytti olkapääsidoksen käytön ja 
muun jälkihoito-ohjeistuksen. Olkapääpo-
tilaan hoitotuloksen A ja O on hyvä jälki-
hoito ja kuntoutus. 
Sen jälkeen potilas sai potilasvuoteeseen tar-
jottimella sänkyyn kaffetta ja voileipää, jot-
ka jo maistuivatkin pitkän paaston jälkeen.

Kello  15.30 
Sairaanhoitaja kävi potilaan kanssa läpi ko-
tiin annettavan kipulääkityksen, haavanhoi-
to-ohjeet, leikkauskertomuksen, todistuk-
set ja reseptit. Sairaanhoitaja avusti potilas-
ta omiin vaatteisiin pukeutumisessa, jonka 
jälkeen hän siirtyi yksikön kahvilatilan puo-
lelle odottamaan taksin saapumista. 

Kello  16.00 
Potilas lähti kotiin.

>  Olkapään kier-
täjäkalvosimen 
leikkaus tehtiin 
tähystämällä, jol-
loin koko nivel-
tä ei tarvinnut 
avata.

>>  Olkapääleikkauksen ”formulatiimin” muodostivat orto-
pedi Anti Kukkela, kirurgiaan erikoistuva lääkäri Jussi Lau-
rila, anestesialääkäri Sam Tryggvasson, instrumenttihoita-
ja Maritta Mäkinen, anestesiahoitaja Marja Jalonen ja val-
vova hoitaja Leena Salminen.
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Poika oli syntyessään sporttisissa mitois-
sa: pituutta oli 51 senttiä ja painoa 3 365 
grammaa. Heti kotiutumisen jälkeen tuore 
äiti kuvasi pikkumiestään kiltiksi ja rauhal-
liseksi, mutta sanoo hänestä löytyvän tar-
vittaessa myös vaativuutta ja tomeruutta. 
Jutta Tuori opettaa ratsastusta sekä toimii 
ratsastus- ja fysioterapeuttina, joten hevo-
set tulevat perheen pienimmälle aikanaan 
tutuiksi kavereiksi.

Apua ja tukea äidille
Hyvä yhteistyö neuvolan ja Satakunnan kes-
kussairaalan kanssa alkoi jo odotusaikana. 
Vanhemmat kiittävät kotikaupunkinsa äiti-
ys- ja perheneuvolaa hyvästä tuesta. Kes-
kussairaala tuli vanhemmille tutuksi jo en-
nen synnytystä, sillä neuvolan lisäksi vau-
van kehitystä seurattiin ultraäänitutkimuk-
sin äitiyspoliklinikalla. Myös sairaalassa 
järjestetty synnytysvalmennusluento aut-
toi synnytykseen valmistautumisessa ja sai-
raalaan tutustumisessa.

Vammalan aluesairaalan synnytysosasto 
lakkautettiin viime vuoden lopulla. Läheis-
tä sairaalaa oli pidetty alueella luontevana 
paikkana synnyttää. Jutta Tuori kertoo tie-
don synnytysosaston lakkauttamisesta pu-
huttaneen myös omassa lähipiirissä. 

– Minullakin oli ennakkoasenteita ni-
menomaan synnytysmatkasta. Poriin mat-
ka on liki tuplasti pidempi kuin Vammalan 
sairaalaan. Se oli sellaista odottavan äidin 
hermoilua, vaan ennakkoluulot karisivat 
sitten kyllä nopeasti. Siihen vaikuttivat Sa-
takunnan keskussairaalan rauhallinen ym-
päristö, hyvät tilat ja ystävällinen henkilö-
kunta, Jutta Tuori kertoo.

– Olen kuullut, että monissa sairaaloissa 
täytyy ilmoittaa etukäteen tulostaan. Meis-
tä oli helpottavaa kuulla, että Porissa voi 
mihin aikaan tahansa ajaa suoraan sairaa-
lalle ja soittaa synnytysosaston ovikelloa.

Siitä, kun Tuori-Sairasen perhe soitti syn-
nytysosaston kelloa, alkoi pitkä rupeama 
varhaisesta aamusta iltaan asti ennen kuin 
uusi perheenjäsen oli tullut maailmaan.

teksti JAANA KIRKKALA kuvat TARU TOLPPO

Rauhallinen synnytysosasto 
saa kiitosta

– Se oli sellainen ”hitaasti 
mutta varmasti” -tournee, syn-
nytyssalissa henkilökunta eh-
ti auttaa meitä kolmessa vuo-
rossa, Tuori naurahtaa ja ker-
too saaneensa kaiken mahdol-
lisen kivunlievityksen avukseen.

– Kaikki mitä pyysin, onnistui. 
Sain epipuraalipuudutuksen ja 
ilokaasua. Mukavuutta ja turval-
lisuuden tunnetta lisäsivät syn-
nytyksessä mukana olleet käti-
löopiskelijat. Opiskelija oli lähes koko pit-
kän päivän kanssamme, silloinkin, kun kä-
tilö oli toisaalla.

Kannustavaa huolenpitoa
Jutta Tuori muistelee, miten kotoinen olo 
yllättäen lisääntyi sairaalassa.

– Vauvan ensimmäisenä päivänä meitä 
auttoi ja opasti vauvan hoidossa huittislai-
nen lastenhoitaja. Niin hänen kuin muun-
kin henkilökunnan kanssa yhteistyö sujui 
hyvin. Uudelle äidille on tärkeää, että osas-
tolla on hyvä tunnelma ja ohjaus uuteen ar-
keen on myönteistä ja kannustavaa.

Sairaalan arkea helpotti Tuorin mukaan 
myös se, että hänellä oli mahdollisuus olla 
sairaalassa omissa vaatteissaan.

– Olen joutunut olemaan lapsena pitkiä 
aikoja sairaalassa ja siksi hieman kammo-
an sairaaloita ja sairaalavaatteita. Ei sairaa-
lavaatteissa mitään vikaa ole, mutta omis-
sa pyjamahousuissa oli rennompaa ja mu-
kavampaa olla osastolla.

Äiti ja pikkumies viihtyivät vuodeosas-
tolla hieman tavallista pidempään eli nel-
jä päivää.

– Vauvan verensokerit heittelivät alkupäi-
vinä hieman, minkä lisäksi olin aluksi epä-
varma imettäjä. Ehdotin varovasti, että voi-
simme jäädä vielä yhdeksi päiväksi osastol-
le ja se onnistui. Itselleni tuli turvallisempi 
olo, kun pystyin olemaan varma vauvan hy-
vinvoinnista ennen kotiutumista.

– Minusta oli erittäin mukavaa, että myös 
huonekaverini oli innokas juttelemaan. 

Jaoimme yhdessä kokemuksiamme ja saim-
me heti toisiltamme vertaistukea. 

Jutta Tuori kertoo, että päällimmäiseksi 
osastolta jäi mieleen henkilökunnan asian-
tuntijuus, rauhallisuus ja ystävällisyys. Myös 
synnytysosastolla jo jonkin aikaa käytössä 
ollut rajoitettu vierailukäytäntö saa häneltä 
kiitosta. Nyt äidin ja vauvan luona sairaa-
lassa voivat vierailla vain isä ja mahdolliset 
perheen lapset.

– Ymmärrän, että isovanhemmat eivät ole 
aina ilahtuneet rajoituksesta, mutta jos kaik-
kien vauvojen lähisuku vierailisi vilkkaas-
ti sairaalassa, olisi meno huoneissa melko 
ruuhkaista ja rauhatonta.

Uusi lasten ja naisten sairaala 
kiinnostaa
Kasvava pikkumies vie pitkään äitinsä ja 
isänsä täyden huomion. Mikäli hän saa jos-
kus pikkusisaruksia, heillä on mahdollisuus 
syntyä ensi vuonna valmistuvassa uudessa 
lasten- ja naistensairaalassa.

Jutta Tuori kuuli rakenteilla olevasta sai-
raalasta synnytysvalmennuksen luennolla. 
Tuleva viihtyisä, lapset ja perheet vielä pa-
remmin huomioiva sairaala on saanut kii-
tosta myös hänen tutuiltaan.

– Kuulin, että esimerkiksi vastasyntynei-
den teho-osasto sijoittuu uudessa sairaalas-
sa synnytyssalin yhteyteen. Vanhempia aja-
tellen on myös hienoa, että vauvan vaati-
essa tehostettua hoitoa ja tarkkailua van-
hemmat voivat olla yhdessä lapsen kans-
sa osaston perhehuoneissa, Tuori toteaa. 

Synnytysosaston lakkautus Sastamalassa 

on kääntänyt monien odottavien perhei-

den autot kohti Poria. Huittislaiset  Jutta 

Tuori ja Jussi Sairanen ovat tyytyväisiä 

omaan Porin matkaansa. Perheen esikoi-

nen syntyi Satakunnan keskussairaalas-

sa tammikuisena lauantaina.
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Kätilö Pauliina Saarinen näyttää kotiin lähtevälle perheelle 
pikkumiehen syntymäpäivänä osaston vauvatauluun pai-
netun sinisen nuppineulan. Oman neulansa tauluun saa 
kevättalven aikana myös kätilön oma vauva.

Haikara on lentänyt Huittisiin Porin 
kautta. Tomera pikkumies on pian 
valmis kotimatkalle. Sairaanhoitaja 
Tarja Takala oli mukana kotiinlähtö-
tarkastuksessa.
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Tietokoneen näytöllä olevista kuvista toinen muistuttaa maaperän poik-
kileikkausta ja toinen puolestaan kuun pintaa. 

– Tuo pieni kuoppa tuossa on tarkan näön alue, näyttää ylilää-
käri Pasi Pehkonen. Katse on avaruuden sijaan keskittynyt 

kerroskuvakoneen, OCT:n, silmästä ottamiin kuviin.
OCT ja leikkauksissa käytettävä uusi laserlaite ovat 

osaltaan tehostaneet Satakunnan keskussairaalan 
silmäklinikan toimintaa. Hyvästä vauhdista huo-
limatta uusia laitteita ja nopeutta tarvitaan silmä-
klinikalla vielä lisää.

– Sairaalan johto on ymmärtänyt hyvin tar-
peemme ja olemme saaneet kerroskuvakoneen 
kaltaista uutta tekniikkaa. Teemme nykyisin 40 
kuvausta päivässä, joskus jopa enemmän. Mei-
dän työpäivämme ei ole muiden päivää pidempi, 

mutta olemme tehostaneet ajankäyttöä ja nopeut-
taneet hoitoon pääsyä. Nopeus ei ole tullut kiireel-

lä ja hosumisella, vaan olemme onnistuneet poista-
maan toiminnoistamme tyhjäkäynnin, Pehkonen kertoo. 
– Esimerkiksi poliklinikkamme potilasmäärät ovat kas-

vaneet. Kun vielä vuonna 2012 potilaita oli 20 000, oli mää-
rä jo vuotta myöhemmin 22 000. Kasvu jatkuu, sillä ennus-
teissa on, että vuonna 2017 potilaita on jo 27 000.

teksti JAANA KIRKKALA kuvat TARU TOLPPO

Laajan erikoisosaamisen 
Satakunnan silmäätekevät

Uudet laitteet ja nopeutetut käytännöt vaikut-
tavat koko tiimin työn sujuvuuteen. Suunnitte-
lulla ja hiljaisen ajan toiminnan minimoinnilla 
on vältetty myös muissa sairaanhoitopiireissä 
yleiset silmäklinikoiden osittaiset sulkemiset ja 
henkilökunnan lomautukset. 

Vertailun kestävää osaamista
Silmäklinikkaan M2 kuuluvat päiväosasto, silmä-
leikkausyksikkö, poliklinikka ja kuntoutusyksik-
kö. Vaikka odotustilassa on paljon potilaita, jak-
saa henkilökunta kiiruhtaa hymy huulilla. Peh-
kosen johtamalla silmäklinikalla työskentelee 11 
erikoislääkäriä, 6 apulaislääkäriä, 26 sairaanhoi-
tajaa, 8 osastosihteeriä ja 2 kuntoutusohjaajaa. 
Yhdessä he perustivat viime vuonna oman kli-
nikkayhdistyksensä, Satakunnan silmäätekevät.

Osa erikoislääkäreistä työskentelee sekä jul-
kisella että yksityisellä sektorilla. Tämä osaltaan 
kumoaa yleisen luulon, että yksityispuolella oli-
si paremmat lääkärit. Silmälääkärit eroavat toi-
sistaan kuitenkin esimerkiksi siten, että monet 
yksityispuolen lääkärit ovat erikoistuneet opti-

    Kaihileikkauksessa korvataan silmän oma linssi tekomykiöllä. Leikkaus suoritetaan tippapuudutuksessa ja se kestää noin 
20 minuuttia. Pasi Pehkonen leikkaa ja instrumenttihoitajana toimii sairaanhoitaja Eeva Vitikkala-Rantala.

Pasi Pehkonen

< 
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Tulokset ja tilastot kertovat silmäklinikka M2 

hyvästä vauhdista. Hoitoon pääsy ja hoito ovat 

nopeutuneet suunnittelun ja uuden laitteiston 

ansiosta. 

seen osaamiseen, eikä sairaalalääkäreillä 
ole velvollisuutta määrätä silmälaseja eräi-
tä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Usein ajatellaan myös, että yliopistollisis-
sa sairaaloissa saa automaattisesti parempaa 
palvelua ja hoitoa kuin keskussairaaloissa.

– Me hoidamme täällä kaikki tapaukset sil-
män kasvainhoitoja ja -leikkauksia sekä sar-
veiskalvon siirtoja lukuun ottamatta. Niihin-
kin löytyisi osaamista, mutta Suomen kokoi-
sessa maassa erikoisosaamista vaativat hoi-
dot kannattaa keskittää muutamaan sairaa-
laan. Esimerkiksi silmän syöpähoidot on 
keskitetty Helsinkiin ja Turkuun. Toimintaa 
puoltaa se, että yliopistosairaaloissa tehdään 
alaa kehittävää ja koko kansaa auttavaa tie-
dettä, Pehkonen toteaa. 

Eniten harmaakaihileikkauksia
Silmäklinikkaa työllistävät eniten harmaa-
kaihi, diabetes, tarkan näön alueen rap-
peuma ja glaukooma eli silmänpainetauti. 
Niistä helppohoitoisin on harmaakaihi. Se 
on ainoa mainituista, joka ei aiheuta näkö-
vammaisuutta, koska leikkaus palauttaa nä-
ön. Leikkauksia tarvitaan paljon, sillä har-
maakaihi yleistyy edelleen väestön ikään-
tymisen myötä. 

– Televisio ja mainonta ovat luoneet harha-
luuloja siitä, että tämä olisi liukuhihnatyötä. 
Silmät eivät ole samanlaisia. Tässäkin maassa 
on liki 11 miljoonaa silmää. Leikkauksiin liit-
tyy aina myös riski. Tavallisesta kaihileikka-
uksesta ajatellaan, että se on helppo ja niin-
hän se on potilaalle, muttei välttämättä kirur-
gille. Erikoislääkärimme ovat tottuneet hoi-
tamaan suomalaisten silmiä. Suomalaisista 
noin 25 prosentilla on rakenteellinen omi-
naisuus silmässä, jonka vuoksi mykiön pin-
ta hilseilee ja on kiinnitysrakenteiltaan heik-
ko. Se asettaa haasteen leikkaustekniikalle, 
Pehkonen kertoo.

Silmäsairaus vaanii piilossa
Se, ettei silmässä tunnu sairautta, ei 
tarkoita, ettei siellä ole sitä. Maas-
samme on vajaat 100 000 silmän-
painetautia sairastavaa. Nä-
ön tarkkuuteen vaikuttavaa 
ja hoitamattomana sokeut-
tavaa tautia ei voi paran-
taa, mutta ajoissa huo-
mattuna sen etenemis-
tä voidaan hidastaa ja 
ehkäistä sokeus. 

Taudin nimi johtaa 
harhaan, sillä saman-
kaltaisia muutoksia 
kuin silmänpainetau-
dissa voi tulla silmään il-
man korkeaa silmänpai-
netta. Hoidoltaan haas-
tavaan tautiin altistavat 
ikä, likitaitteisuus, mykiön 
hilseily sekä sukurasitus, ja 
useat sairastavat sitä tietämät-
tään. Silmien kunto tulisi tutkia 
ikänäkötarkastusten yhteydessä. 
Taudin toteamiseen ei riitä silmän-
paineen mittaus. Kokonaisvaltainen 
silmäpohjankuvauskaan ei riitä, ellei ku-
vaa osata tulkita. Vanhan iskulauseen mu-
kainen käynti optikolla ei silmäsairauden tai 
silmänpainetaudin toteamiseksi riitä, vaan 
Pehkonen suosittelee kaikille, erityisesti ris-
kiryhmään kuuluville silmälääkärillä käyntiä. 

Pidä huolta silmistäsi 
Silmä on ainoa elin, josta voi nähdä mui-
den mahdollisten yleissairauksien ilmenty-
vät, kuten esimerkiksi diabeteksen tai ve-
renpainetaudin. Parhaiten omista silmis-
tään voi huolehtia, pitämällä huolta omas-
ta yleiskunnostaan ja terveydestään. 

– Myös järjenkäyttö on sallittu ja onnek-

si se on myös lisääntynyt, Pehkonen tote-
aa ja viittaa suojalasien käyttöön. Suojala-
sit ovat vähentäneet viime vuosina merkit-
tävästi ilotulitteiden aiheuttamia silmävam-
moja. Myös työsuojelu huomioi silmien tur-
vallisuuden aiempaa paremmin. Suojalase-
ja kannattaa käyttää aina, sillä esimerkiksi 
jo pelkkä vasarointi saattaa irrottaa työstet-
tävästä materiaalista silmää vahingoittavan 
terävän sirun. Kun vielä urheilijat oppisivat 
käyttämään suojalaseja, niin useilta silmien 
vammoilta säästyttäisiin.

   Erikoislääkäri Ville Paavilainen tutkii 
Jussi Tuuraksen näön tarkkuutta vajaa 
vuosi silmäleikkauksen jälkeen.

<
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Kuulo kuntoon

Huono kuulo ei estä vain kuulemista vaan se rajoittaa myös sosiaalista elämää. Au-
dionomi Katriina Kohtamäki suosittelee hakemaan ennakkoluulottomasti apua.

Noin 11 prosentilla työikäisistä suomalaisista on kuulo-ongelmia. Niitä ei kanna-
ta jäädä potemaan, sillä monipuolista hoitoa on tarjolla. 

Satakuntalaiset saavat apua kuuloasioissa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuulo-
asemilla Satakunnan keskussairaalassa ja Rauman aluesairaalassa. Kokemäellä on 
audionomin vastaanotto, joka kuuluu Keski-Satakunnan kuntayhtymän peruster-

veyshuoltoon. 
Kun kokee kuulonsa heikentyneeksi, kannattaa mennä lääkäriin terveys-

keskukseen, työterveyshuoltoon tai yksityiselle, sillä kuuloasemalle pää-
syyn vaaditaan lähete.

”Miksi televisio huutaa?”
Apua on saanut ulvilalainen kampaaja Saara Kallela, 36. 

Ensi kerran hän kävi kuulon takia yksityisellä lääkäriase-
malla 2009. Kuulokäyrän mukaan kaikki ei ollut kunnossa. 

Lapsuudessa entisajan järein keinoin hoidetut korvatu-
lehdukset olivat aiheuttaneet tuhoa. Yleislääkäri arve-

li kuulon aleneman johtuvan välikorvasta.
– Ajattelin silloin, että onneksi ei korvien välistä, 

vaikken heti apua saanutkaan, Saara Kallela vitsailee.
Kampaajan työ edellyttää sosiaalista vuorovai-

kutusta, mutta hälinä tekee huonosti kuulevalle 
kampaamosta hankalan työmaan. Kallela ymmär-
si lopullisesti avuntarpeen, kun hän tajusi tulkit-
sevansa jutustelua peilin kautta asiakkaan huul-
ten liikkeistä.

– Ja kun naapurituolissa föönattiin, en saanut 
enää mitään selvää puheesta, Kallela muistelee.

Kotonakin vaiva huomattiin. Mies ilmoitti 
viereisestä huoneesta kuumetta mittaavalle 
vaimolleen digitaalimittarin piippauksesta. 
Digitaalisesta munakellosta tuli tarpeeton, 
kun merkkiääni jäi kuulematta.

– Minulla on nyt kuusi- ja kahdeksanvuoti-
aat lapset, joiden toisesta huoneesta minul-

teksti SOILA OJANEN kuvat TARU TOLPPO 

Kuulo-ongelmiin 
kannattaa hakea 
apu ajoissa

Milloin kuulontutkimukseen?
• Et saa toisten puheesta selvää.

• Puhelimen tai ovikellon ääni kuuluu 

heikosti.

   Kuuloaisti on jokaisella yksilölli-
nen, ja kuulokojeitakin on monen-
laisia. Saara Kallelan kuulokoje on 
siro kuin koru.

<
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Kuulo-ongelmiin 
kannattaa hakea 
apu ajoissa

le osoitettu puhe kuulosti vain epämääräi-
seltä meteliltä, Saara Kallela muistelee.

Perheen mielestä televisio huusi, kun 
äiti sitä katsoi.

Linnut palasivat
Loppuvuodesta 2011 otettu uusi kuulokäyrä 
selvitti, että kuulo oli merkittävästi heiken-
tynyt. Kallela sai lähetteen Satakunnan kes-
kussairaalan kuuloasemalle, jossa lääkäri ja 
audionomi ottivat hänet vastaan. Selvisi, 
että apu ongelmiin saataisiin kuulokojees-
ta. Kallelalla ei ollut ennakkoluuloa apuvä-
linettä kohtaan. Hän halusi jälleen kuulla.

– Sovitustilanteessa minulta kysyttiin hius-
ten väriä, koska tarjosivat kosmeettisesti 
mahdollisimman huomaamatonta kojetta. 
Sanoin ottavani vaikka kirkkaanpunaisen, 
kunhan se auttaa.

Lääkäri- ja sovituskäynnin jälkeen kol-
mannella kerralla kuuloasemalta lähti tyy-
tyväinen asiakas koje molemmissa korvis-
sa. Näin tapahtui alkuvuonna 2012. 

– Maailma olikin äkkiä täynnä ääniä, vaik-
ka en ihan terveen kuuloa saanutkaan takai-
sin. Auton vilkkukin pitää yllättäen nakutus-
ta. Linnut palasivat, mutta heinäsirkkoja ei 
enää ole, Kallela kuvaa äänimaailmaansa.

Mistään erityisen tärkeästä hän ei ole 
joutunut luopumaan, vaikka muistaa äk-
kiä yhden asian. Bluetooth-yhteyttä käyt-
tävää kännykän handsfreetä ei kojeiden 

takia voi käyttää. Se oli tärkeä väline enti-
sessä myyntineuvottelijan työssä. 

Laitteet ovat siroja kuin korut, joten ne 
sopivat hyvin naisellisen naisen tyyliin.

Ennakkoluulot vähentyneet
Kaikki kuulo-ongelmista kärsivät eivät suh-
taudu avunhakemiseen yhtä mutkattomasti 
kuin Saara Kallela. Sen tietää Satakunnan 
keskussairaalan kuuloasemalla työskente-
levä Katriina Kohtamäki.

– Asenteet ovat silti vuosien varrella 
muuttuneet. Ihmisten ennakkoluulo apu-
välineitä kohtaan vähenee jatkuvasti, Koh-
tamäki kiittelee.

Suomalaisista 55–65 -vuotiaista miehis-
tä lähes 54 prosentilla ja naisista lähes 33 
prosentilla on jonkinasteista kuulon alene-
maa. Yli 300 000 ihmistä hyötyisi kuuloko-
jeesta, mutta käyttäjiä on arviolta 180 000. 

Kuulon heikkenemisen syyt ovat monet. 
Se voi johtua muun muassa melun aiheutta-
mista kuuloalueen vammoista, sairauksista 
tai ikäkuulosta. Maailmassa on meluruuh-
ka: metsästysaseiden, rockkonserttien tai 
mp3-soittimen tuottamat kovat äänet voi-
vat tehdä tuhoa korvassa.

Kuulokoje on käyttäjälle ilmainen, jos lää-
käri toteaa sen tarpeelliseksi. Kojeen huolto 
tapahtuu kotikonstein. Sen puhdistaminen 
opetetaan kädestä pitäen. Laitteen paristo 
pitää vaihtaa keskimäärin kerran viikossa.

Hiljaa porukassa
Naisystävän Aune Mastomäen, 79, janku-
tuksen ansiosta Tauno Salmisella, 79, on 
ollut viime tammikuusta lähtien kuuloko-
je. Nyt hän myöntää, ettei kuullut kunnol-
la enää vuosiin.

Mastomäki kulkee Salmisen mukana lää-
kärissä ja kuuloasemalla, sillä siitä on tul-
lut rutiini. Salminen ei hoitanut viime vuo-
sina virastoasioitakaan yksin, sillä virkaili-
joiden puhe kuulosti epäselvältä, eikä hän 
koko ajan kehdannut pyytää toistamaan 
puhetta. Aina ei riittänyt paremman kor-
van tarjoaminen keskustelukumppanille.

Katriina Kohtamäen mukaan onkin hy-
vä, jos perheenjäsen tai ystävä tulee kuu-
loasemalle mukaan. Lähipiiri saa myös oh-
jausta ja voi antaa tärkeää tukea kuuloko-
jeen käyttäjälle.

Ennen kojetta Salminen pysyi isossa po-
rukassa mieluummin tarkkailukannalla, kos-
ka keskusteluun oli vaikea osallistua. Kun 
puheliasta väkeä on paljon, huonokuuloi-
sella äänet sekoittuvat puuroksi. Seuruste-
lu on kuulokojeen myötä muuttunut, eikä 
Salminen istu enää mykkänä.

– Nyt kuuluvat kaikki krapinat ja kellon-
lyönnit. Kello jopa tikittää.

Olisiko kannattanut hakea apua aikai-
semmin? 

Salminen hymyilee, mutta ei myönnä – 
tyypillinen suomalainen mies.

Pariskunta harrastaa eläkeläistansseissa 
käymistä. Musiikki on vaikuttanut tanssilatti-
alla seurusteluun, mikä onnistuu nyt hyvin.

Aune Mastomäkeä vähän naurattaa, sil-
lä miesystävän saama hyvä apu on saanut 
monet tajuamaan, ettei huonoa kuuloa tar-
vitse kärsiä.

– Minullakin on toinen korva ihan kuu-
ro, mutta nyt vasta tilasin lääkärin. Myös 
55-vuotias vävyni on tajunnut tarvitsevan-
sa apua. Huomasin, että kojeen saaminen 
parantaa paljon elämänlaatua, Mastomä-
ki paljastaa. 

<  Tauno Salminen ja Aune Masto-
mäki kertovat Katriina Kohtamäel-
le kuulumisia kuulokojeen käytön 
eduista.

• Television tai radion tavallinen äänen-

voimakkuus ei riitä.

• Virastoissa, kaupassa ja lääkärissä asi-

ointi hankaloituu heikon kuulon takia.

• Isoissa porukoissa puheen kuulemista 

 pitää pinnistellä.

• Tilaisuuksissa hälinä tuntuu rasittavalta.

• Korvat soivat tai tuntuvat tukkoiselta.  
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Arjen hallintaa oppii tekemällä

Porin keskustassa toimiva Toivo-yksik-
kö tukee nuoren arjen hallintaa yhdes-
sä tekemällä.

Pienessä kerrostalossa melkein Porin 
ydinkeskustassa tehdään monimuotois-
ta nuorisopsykiatrista työtä. Cygnae-
uksen koulun vieressä oleviin Hansa-
kadun viihtyisiin tiloihin piipahtaval-
la on olo kuin tulisi jonkun kotiin. 

Nuoret puuhailevat keittiössä tai juttele-
vat olohuoneen sohvalla. Talossa onkin vä-
liaikainen koti muutamalle nuorelle, jotka 
harjoittelevat tuetusti itsenäistä elämää.

Kaikki eivät kuitenkaan asu täällä.
Talossa on toiminut kohta neljä vuotta Toi-

vo-yksikkö, jossa psyykkisistä ongelmista kärsi-
vä nuori saa toiminnallista avohoitoa. Käytännös-
sä se tarkoittaa osallistumista erilaisiin ryhmiin.

Tapaamiset sisältävät luovaa kädentaitoa, 
liikuntaa tai erilaisia taitoharjoituksia, joiden 
avulla nuori saa keinoja arjessa ja ihmissuh-
teissa selviytymiseen. Asperger- ja adhd-
nuorille ovat omat ryhmänsä. 

Pääosin nuori käy yhdessä itselleen va-
likoidussa ryhmässä kerran viikossa. Osa 
heistä käy ryhmän sijaan yksilöllisissä ta-
paamisissa. Nuoret ohjaajineen tapaavat 
myös muualla kuin Hansakadulla.

Luontevasti luottamusta
Toivo palvelee 13–22 -vuotiaita. Nuori tu-
lee sinne aina nuorisopsykiatristen poli-
klinikoiden lähetteellä ja Toivon toiminta 
täydentää muuta hoitoa. Jos vanhemmat 
ovat kotona huolissaan nuorensa voinnis-
ta, alkaa avun hakeminen terveyskeskuk-
sen lääkärin vastaanotolta, josta voi saa-
da lähetteen.

– Monelle nuorelle sopii keskustelute-
rapiaa tukeva toiminta. Samalla saa myös 
luontevia kontakteja samanikäisiin nuoriin, 
kertoo toimintaterapeutti Sari Hakakoski.

teksti SOILA OJANEN

Nuorten toiminnallinen 
avohoito antaa toivoa

Toivossa on kolme työntekijää. Hakakos-
ken lisäksi siellä työskentelevät mielenter-
veyshoitaja Harri Lindqvist ja sairaanhoita-
ja Anne-Maria Hietala.

_ Joskus tapaaminen on vaikkapa epä-
muodollinen tuntuinen biljardituokio. Pe-
lipöydän ääressä voi saada aikaan keskus-

teluja, joiden avulla nuori vapautuu ja syn-
tyy luottamusta, Lindqvist kertoo.

Työntekijöillä on tapana muistuttaa nuo-
ria ryhmistä, jotta käynnit toteutuisivat mah-

dollisimman hyvin. Tekstiviestit ovat luonte-
vaa yhteydenpitoa. 

Toivon väki kertoo nuorilla olevan voima-
varoja ja vahvuuksia, jotka näkyvät joskus 

vasta toiminnan kautta.
_ Työ on antoisaa, sillä nuoret ovat iha-

nia persoonallisuuksia, Hakakoski sanoo.

Tukea sosiaalisiin tilanteisiin
Nuorilla on erityyppisiä ongelmia: ma-

sennusta, ahdistuneisuutta, kouluon-
gelmia tai sosiaalisten tilanteiden 

pelkoa. Psyykkisten ongelmien 
vaikeusaste vaihtelee ja avun tar-

peen pituus vaihtelevat.
Toivon yksi tehtävä on kannus-

taa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria 
ihmisten ilmoille, etteivät he jäisi louk-

kuun neljän seinän sisälle. Moni nuoris-
ta opiskelee tavalliseen tapaan peruskou-
lussa, ammattikoulussa tai lukiossa, mutta 
tarvitsee lisätukea sosiaalisiin tilanteisiin.

– Koulukiusaamistaustan takia ikäkave-
reihin on ehkä vaikea luottaa. Oma ennak-
kokäsitys voi muuttua turvallisessa ryhmäs-
sä, Sari Hakakoski uskoo.

Parikymppinen nuori nainen kiittelee 
Toivossa saamaansa käytännön oppia. 
Hän on käynyt neljän nuoren naisen ren-
toutumisryhmässä.

– Minulla on tapana kerätä itselleni lii-
kaa tekemistä ja sitten stressaannun. Ryh-
mässä sain ihan käytännöllisiä ohjeita sii-
hen, miten voin hallita jännitystäni. Siel-
lä oli yllättävän helppo olla, kiittelee hän.

Nyt kaupungilla kulkiessaan hän muistaa 
hengittää rauhallisesti. Se auttaa, eikä enää 
ahdista. Nuori nainen suunnittelee parhail-
laan hakeutumista yliopisto-opintoihin.

<

   Kun sanat eivät löydy, voivat 
käytössä olevat tunnekortit aut-
taa mielentilan kertomisessa.
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