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Kuva ELINA PISTO

Vaikka keskustelu sote-uudistuksesta ja tulevasta, parem-
masta Satasairaalasta käy vilkkaana maakunnassa, halu-
aa sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto painottaa, että po-
tilaat ja asiakkaat sekä heitä palveleva osaava henkilös-
tö ovat edelleen uusia seiniä tärkeämpiä.

– Hyvä hoito ja palvelu – sekä potilas ja asiakas aina 
ensin, tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että potilaalla ja asi-
akkaalla on oikeus saada meiltä hyvää hoitoa ja hyvää 
palvelua. Me saamme ja meillä on velvoite antaa hänel-
le hyvää hoitoa ja palvelua. Kaiken toimintamme pitää 
olla vaikuttavaa, kustannustehokasta ja turvallista, sekä 
palvelukokemuksen mielellään ensiluokkainen.

– Usein omainen on potilasta ja vammaista huolestu-
neempi. Heidätkin muistamme.

Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen koko toiminta 
on sertifioitu ISO 9001:2008 laadunhallintajärjestelmän 
mukaisesti.

– Toimintamme laadun järjestelmällinen ylläpitäminen 
myös sairaanhoidossa edellyttää sitä, että kuuntelemme 
potilaiden ja omaisten palautetta ja tarkistamme toimin-
taamme sen mukaisesti. Laatujärjestelmän käyttöönotolla 
myös sairaanhoidossa varmistamme palveluiden ja joh-
tamisen laadukkuuden tulevaisuudessa.

Laatuhoitoa läheltä
Nyt kolmatta vuotta tarjolla oleva erityissairaanhoidon 
kiireettömän hoidon vapaa valinta on mahdollistanut sai-
raanhoitopiirimme asukkaille myös Turun ja Tampereen 

Potilas ja 
asiakas 
aina ensin!

Ahti Piston taustalla Florence 
Nightingale Museum, Lontoo.

>>
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yliopistollisten sairaaloiden palvelujen käy-
tön. Hyvää hoitoa löytyy läheltäkin.

– Satakunnan sairaanhoitopiiri on Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän leik-
kauspalveluiden laadun ja saatavuustilaston 
kärjessä. Pystymme hoitamaan esimerkiksi 
lääkärin toteamat tarpeelliset ja välttämättö-
mät tekonivelleikkaukset kolmesta neljään 
kuukaudessa. Toimintamme on niin tehokas-
ta, laadukasta ja turvallista, että voimme tar-
jota esim. synnytyksiä ja kiireettömiä leikka-
uspalveluita myös alueemme ulkopuoliselle 
väestölle, Ahti Pisto kertoo. 

Selvityksiä ja jopa markkinointitoimenpi-
teitä tehdään, jotta satakuntalaiset saisivat 
tietää, että laadukasta hoitoa saa läheltä ja 
vieläpä verrattain nopeasti.

Esimerkkejä näistä toimenpiteistä ovat 
keväällä suoritettu sairaanhoitopiirin mai-
neenkartoitus ja toimintansa aloittanut asia-
kasraatitoiminta. Näiden mielipiteitä ja ko-
kemuksia on jo hyödynnetty muun muassa 
sairaalan opastuksen kehittämisessä ja tu-
levaisuuden Satasairaalan suunnittelussa.

Tutkittua sairaanhoidon laatutietoa
Satakunnan keskussairaalassa toteutettiin 
marraskuussa 2016 asiakastutkimus, jon-
ka tarkoituksena oli selvittää asiakastyyty-
väisyyden ohella myös ilmapiiriä, palvelu-
kokemuksen laatua sekä sairaanhoitopiirin 
määrittelemien arvojen toteutumista asiakas-
kunnassa. Tutkimuksen kohderyhmän muo-
dostivat Satakunnan keskussairaalan asiak-
kaat. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi In-
nolink Research. Tutkimus toteutettiin pai-
kan päällä tehtävillä haastatteluilla keskus-

sairaalan alueella. Tutkimus perustuu lähes 
tuhanteen asiakasvastaukseen.

Tutkimustulokset olivat:
Asiakkaista 94 % on ollut tyytyväinen tämän-
kertaiseen käyntiinsä. Satakunnan keskus-
sairaalan henkilökunta saa asiakkaiden koh-
telusta erinomaiset arviot. Hyvät tulokset 
näkyvät myös Satakunnan keskussairaalan 
ilmapiirissä, jota asiakkaista yhteensä 96 % 
pitää hyvänä.

54 % sai käynnillä ratkaisun ja palvelun 
kaikkiin hoidontarpeisiinsa tai sovittua jat-
koaskeleet palvelun etenemisestä. Vaikka 
tulosta voidaankin pitää kohtalaisen hyvä-
nä, tämä nostetaan Satakunnan keskussai-
raalassa kuitenkin esille ja tavoitteena on li-
sätä niiden asiakkaiden määrää, jotka saa-
vat yhdellä palvelukerralla ratkaisun kaik-
kiin tarpeisiinsa sekä sovittua selkeät jatko-
askeleet palvelun etenemisestä.

Hoidon tasosta asiakkaat antavatkin 94 % 
tapauksista vähintään hyviä arvioita.

– Aloitamme ensimmäisenä Suomessa 
tähän mennessä laajimman järjestelmälli-
sen asiakaspalautteen keruun erikoisaloit-
tain. Potilailla on jatkossa mahdollisuus an-
taa palautetta kaikesta saamastaan hoidos-
ta sekä palvelusta hoidon päätyttyä; muis-
tutamme tästä tekstiviestein. Hoidon laa-
tua kehitetään myös monin muin tavoin, 
esimerkiksi haittatapahtumien ja leikkaus-
ten jälkeisten infektioiden määrää seuraa-
malla. Meillä on palveluun liittyviä sitovia 
toiminnallisia mm. aika- ja laatutavoitteita, 
ja kehitämme toimintaamme koko ajan nii-
den suuntaan.

Hyvät valmiudet Satasoteen

Potilaiden hoidon turvallisuuden ja henki-
löstön tyytyväisyyden lisäksi Ahti Pisto on 
luottavainen myös tulevaan sote-uudistuk-
seen ja Satasoteen. 

– Valtakunnallinen maakuntahallinto ja 
sote sen osana on edelleen ”hakusessa”.

– Sen sijaan meillä on hyvät valmiudet 
Satasoteen. Keskusteluissa helposti unoh-
tuu, että sairaanhoitopiiri on jo vuosia teh-
nyt Satasotea vastaavaa kumppanuusyh-
teistyötä omistajakuntien, perustervey-
denhuollon, sosiaalitoimen, erikoissairaan-
hoidon ja erityishuollon sekä muiden pal-
veluntuottajien kanssa. Olemme toteutta-
neet myös merkittävillä kehittämishank-
keilla terveyden edistämistä Satakunnan 
väestötasolla. Nyt on saatava myös Sata-
kunnan ns. perussote toimimaan ”samaan 
toimivaan pakettiin”.

Satasote vaikuttaa maakunnassa myös so-
siaalipalveluihin. Nykyisen työnjaon mukai-
sesti sairaanhoitopiiri vastaa maakunnassa 
kehitysvammaisten, aikuisena vammautu-
neiden ja kehityksessä viivästyneiden tutki-
muksesta, laitoskuntoutuksesta ja tukiasu-
misesta kuntien maksusitoumusrahoituk-
sella. Kunnat puolestaan vastaavat muis-
ta sosiaalipalveluista. Kuntien palvelutuo-
tannon laatu ja määrä vammaisille vaihte-
levat, eivätkä vammaiset ole keskenään ta-
sa-arvoisessa asemassa. Sairaanhoitopiirin 
johtaja haluaa uskoa Satasoten tuovan tä-
hän palveluun asiakkaille ja heidän omai-
silleen tasapuolisuutta ja laatua.

– Teemme taas yhdessä hyvää työtä sa-
takuntalaisille myös vuonna 2017!

>>
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Luottamushenkilön tehtävä on tänä aikana erityi-
sen haastava monien muutosten ja murrosten kes-
kellä erilaisten kriisien hämmentäessä arkeamme. 
Väistämättä olen joutunut kysymään itseltäni, mi-
ten hahmottaa kokonaisuutta terveydenhuollon laa-
jassa kentässä lääketieteen, hoitotieteen ja teknolo-
giankin huimasti kehittyessä, kun samalla valtiovalta 
ohjaa merkittävällä tavalla terveydenhuollon ja so-
siaalihuollon palvelujen järjestämistä. ”Sote-järjes-
telmää” halutaan parantaa ja korjata lainsäädännöl-
lä. Hallinnolliset rakenteet edellyttävät remonttia. 
Alueellamme Satakunnassa puhumme omasta Sa-
tasotesta. Lukuisat työryhmät ja asiantuntijat ovat 
valmistelleet sisältöjä ja tehneet hyvää työtä, jotta 
Satakunnassa toteutuisivat parhaalla mahdollisella 
tavalla uudistukselle asetetut tavoitteet. 

Luottamushenkilön näkökulmasta sydämelläni 
ovat sairaanhoitopiirimme vahvat ammattilaiset ja 
se merkittävä kehitys, mitä sairaanhoitopiirissä on 
viime vuosina tapahtunut kuin myös alueen asukkaat 
sairauksineen ja avun tarpeineen. Hallituksen pöy-
dän ääressä joskus meitä muistutetaan ”kenen asi-
alla olemme ja keitä varten”. Olemme vahvasti aja-
massa sairaanhoitopiirin etua, mutta ajattelen myös, 
että kuntalaisten, asiakkaitten ja potilaiden hoidon 
ja palvelujen saanti oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja 
oikeassa paikassa pitää olla keskiössä. Olen myös 
kuntalaisten äänenä. Tehtäviini luottamushenkilö-
nä kuuluu myös olla korvana ja kuuntelijana potilai-
den ja kuntalaisten kertoessa kokemuksistaan vas-
taanotoilla, leikkauksistaan tai muista yhteyksistään 
palveluihimme. Mieluisaa on ollut kuulla hyvää pa-
lautetta. Olen saanut uudelleen ja uudelleen tode-
ta, miten tärkeä merkitys on palveluketjujen toimi-
vuudella ja potilaskohtaisilla hoitosuunnitelmilla 
hoitotulosten ja palvelun vaikuttavuuden kannalta.

Teksti LEEA HILTUNEN

Iso kiitos kai-
kesta siitä, mitä 
sairaanhoitopii-
rissämme eri yk-
siköissä on tehty 
henkilöstön jaksa-
misen, työhyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen 
hyväksi. Toivon, että uudet upeat toimivat tilat sa-
moin kuin saneeratut tilat motivoivat henkilöstöä 
työssä. Iso kiitos myös henkilöstölle ja jokaiselle 
työntekijälle potilaiden inhimillisestä kohtaamisesta 
ja yksilöllisestä auttamisesta. Kiitos myös tekniikas-
sa, huollossa ja koneiden äärellä toimiville. Kaikki 
tehtävät ovat arvokkaita.

Raumalaisena luottamushenkilönä ja pitkään ter-
veydenhuollossa työskennelleenä minut pysäyte-
tään tuon tuostakin eri yhteyksissä ja saan käydä 
keskustelua ”Rauman aluesairaalan alasajosta, ym-
pärivuorokautisen päivystyksen siirtymisestä Poriin 
jne ”. Ymmärrän keskustelun ja myös huolen siitä, 
mitä tulevaisuus tuo raumalaisille. Keskustelua se-
kä tietoa tarvitaan ja omalta osaltani totean, että mi-
nulla on näköalapaikka hallituksen jäsenenä ja sik-
si olen valmis jakamaan tietoa ja poistamaan epä-
luuloja. Mielestäni kaikkien etu on myönteinen ja 
avoin suhtautuminen tulevaisuuteen.  

Raumalaisten keskustelua ymmärtää, kun tie-
tää pitkän historian ja perinteen Raumalla erikois-
sairaanhoidon palveluiden järjestämisessä. Muis-
tetaan Rauman kunnallinen keskussairaala, josta 
myöhemmin tuli Rauman aluesairaala monipuolisi-
ne erikoisaloineen. Raumalaiset ovat tottuneet saa-
maan tarvitsemansa erikoissairaanhoidon palvelut 
ja päivystyspalvelut ”lähellä” kotia ja työpaikkaa. Se 
on ollut turvallista. Nyt olemme muutoksessa mu-
kana ja mennään eteenpäin.

Lu o t t a m u s h e n k i l ö p a l s t a

Hyvä lukija!
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Satakuntalaisten tulevaisuuden sairaalan toi-
minnallinen suunnittelu on hyvässä vauhdis-
sa. Päivystyssairaalan tilatarpeista lähtenyt 
ajatus on kasvanut koko sairaalan kattavak-
si suunnitteluksi. Vanhoja toimintoja ja tilo-
ja uudistamalla ja uutta rakentamalla syn-
tyy Satasairaala.

Arkkitehdit ja rakentajat saavat odottaa 
vielä, sillä ensin täytyy arvioida koko sai-
raalan toiminnot muutoksia varten. Huonei-
den määrä ja sijoittelu ratkaistaan myöhem-

min. Uusilla, vaikuttavilla toimintatavoilla ja 
niistä saatavilla tuottavuushyödyillä voidaan 
kattaa investointeja sekä laskea tulevia käyt-
tökustannuksia.

– Satakunnan keskussairaalan valinta laa-
jan päivystyksen sairaalaksi asettaa meille 
tiettyjä vaatimuksia. Sairaala on jo nykyisel-
läänkin hyvässä toimintakunnossa, mutta ha-
luamme vielä kehittää ja parantaa toiminto-
jamme. Tilat eivät hoida potilaita, vaan sii-
hen tarvitaan osaava henkilökunta, mutta 

tilat mahdollistavat uudenlaiset toimintata-
vat. Pyrimme huomioimaan nopeasti kehit-
tyvän terveydenhoidon tarpeet suunnitte-
lemalla työtiloistamme muunneltavia ja pit-
käikäisiä, kertoo toiminnallisen suunnittelun 
hankejohtaja, vastuualuejohtaja Eija Vaula.

Toiminnallisen suunnitelman pitäisi olla 
valmista helmikuun 2017 lopussa. Aikatau-
lun venyminen on mahdollista, koska mo-
net isot asiat odottavat vielä ratkaisuja en-
nen hankesuunnittelua ja teknistä suunnit-

Satasairaala 
– Satakunnan laajan 
päivystyksen 24/7 sairaala
Teksti JAANA KIRKKALA kuvat TARU TOLPPO ja JOHANNA SJÖVALL
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telua. Suunnitelmaan kuuluu myös psykiat-
rian siirto Harjavallasta, reumasairauksien 
hoidon siirtyminen Raumalta ja Rauman orto-
pedisen kirurgia siirtyminen Poriin. Jos kaik-
ki etenee hyvin, noin 100 miljoonaa euroa 
maksavan Satasairaalan rakentaminen voi-
daan aloittaa parin vuoden kuluttua.

– Suunnittelussa on ennakoitava tulevaa 
ja huomioitava muun muassa sosiaali- ja ter-
veysalan kehityssuunnat sekä väestön ikära-
kenne ja sairastuvuus. Sosiaali- ja terveys-
alan valtakunnalliset uudistukset tuovat työ-
hön myös omat haasteensa. Satasoten työ-
ryhmien päätökset ovat keskeisiä Satasairaa-
lan suunnittelussa ja toteutuksessa, ja siksi 
yhteistyö työryhmien kanssa onkin erityisen 
tärkeää. Laajan päivystyksen sairaalana Sa-
tasairaala koordinoi maakunnan erikoissai-
raanhoidon toimintaa, ja näin sen tulee täyt-
tää asetuksen ja lain vaatimat edellytykset.  

Kaikkien ideoita tarvitaan
Samaan aikaan kuin tilojen ja toimintojen 
nykytilaa ja tulevaisuutta suunnitellaan, teh-
dään osastoilla paljon kehitystyötä. Sairaalan 
Lean-agentit auttavat löytämään työajan hu-
kat eli tarpeettomat työvaiheet ja turhat as-
keleet työpisteiden välillä. Suunnittelutyös-
sä ja toiminnan toteutuksessa tarvitaan vah-
vaa muutosjohtajuutta. Hyvä johtajuus estää 
vanhojen, totuttujen tapojen pesiytymisen 
uusia toimintoja varten suunniteltuihin tiloi-
hin. Vaula kertoo kuitenkin havainneensa jo 
suunnittelun alkuvaiheessa, miten työyhtei-
söjen muutosajattelu on kehittynyt.  Esimer-
kiksi ajanvarauspoliklinikkaryhmä on jo an-
tanut ideoita suunnitteluun.

Eija Vaula koordinoi suunnittelua ohjaus-

ryhmän hyväksymien periaatteiden mukai-
sesti.  Johtajaylilääkäri Ermo Haaviston joh-
tamaan ohjausryhmään kuuluu sairaanhoi-
topiirin ja perusterveydenhuollon edustajia. 
Suunnittelutyössä on mukana myös lähes pa-
rikymmentä eri erikoisalojen asiatuntijoista 
koostuvaa pienryhmää. Mallia uusista ja val-
mistumassa olevista sairaaloista on haettu 
Suomen lisäksi muun muassa Hollannista. 
Keskeisinä asiantuntijoina ovat myös henki-
lökunta sekä potilaat ja asiakkaat.

 – Jatkamme infotilaisuuksien järjestämis-
tä henkilökunnalle. Toivomme saavamme 
mahdollisimman paljon työntekijöiden toi-
veita ja ideoita mukaan suunnitteluun. Tä-
tä varten otamme vielä käyttöön idealaati-

kon. Haluan, että kaikki työntekijät pääse-
vät vaikuttamaan, sillä parhaat ideat synty-
vät usein juuri käytännön työssä. Parhaan 
mahdollisen tulevaisuuden sairaalan lisäk-
si tavoitteenamme on myös, että olemme 
Suomen paras työpaikka. Tämä ja potilas 
ensin -arvomme yhdessä mahdollistavat, et-
tä voimme tarjota satakuntalaisille laaduk-
kaan ja potilasturvallisen hoidon 24/7, Eija 
Vaula painottaa. 

Potilas ensin suunnittelussakin
Satakunnan sairaanhoitopiirin arvojen mu-
kaisesti potilaiden ja asiakkaiden palaute on 
tärkeää suunnittelutyössä. Neljästätoista eri-
ikäisestä eri puolilta Satakuntaa tulevasta jä-

>>

Vastuualuejohtaja Eija Vaula
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senestä koottu asiakasraati on suunnittelijoi-
den uusi yhteistyökumppani. 

 – Kuuntelemme tarkalla korvalla heidän 
toiveitaan ja näkemyksiään. Kokousten lisäk-
si asiakasraatilaisilla on mahdollisuus vaih-
taa näkemyksiään verkkokeskusteluissa. 

Suunnittelulla varmistetaan, että sairaa-
lassa asioiminen olisi helppoa nyt ja jatkos-
sa. Esimerkkinä tulevista kehittämiskohtei-
na Vaula mainitsee omatoimisille potilaille 
ja asiakkaille tarjottavat palvelut.

 – Monet potilaat haluaisivat jo kotona va-
rata tutkimus- tai hoitoajat. Etsimme nyt kei-
noja, miten he voisivat halutessaan itse il-
moittautua ajanvarauspoliklinikalle. Yhtä tär-
keää on myös, että ne potilaat, jotka eivät 
halua tai kykene toimimaan omatoimisesti, 
saavat sairaalaan tullessaan ja sieltä lähties-
sään selkeää henkilökohtaista neuvontaa.

Vastaavasti myös potilaiden ja lääkärien 
etätapaamisten toteutusmahdollisuuksia ha-
lutaan kehittää. Lääkärithän ovat jo pitkään 
voineet konsultoida kollegoidensa kanssa 
tietokoneen välityksellä. Jatkossa myös po-
tilas voisi tilanteesta riippuen olla näin yh-
teydessä hoitavaan lääkäriinsä. Esimerkik-
si osa kontrollikäynneistä voisi olla korvat-
tavissa tietokoneyhteydellä.

Digitalisaatio ja tietojärjestelmien ammat-
tilaisten työtä tukevat ratkaisut ovat keskei-
siä suunnittelussa. Uudet innovaatiot halu-
taan aktiiviseen käyttöön nopeasti. Oman 

tietohallinnon henkilökunnan lisäksi suun-
nittelutyössä hyödynnetään myös ulkopuo-
lisia asiantuntijoita.

Joustavaa tilankäyttöä yhteistyöllä
Kehittyneet hoidot mahdollistavat nopean 
kotiuttamisen ja vähentävät vuodepaikko-
jen tarvetta. Kerralla kuntoon -periaatetta 
ja nopeaa kotiuttamista noudatetaan hoita-
misessa aina, kun se on mahdollista. Hoi-
don suunnittelun lähtökohtana on kotoa ko-
tiin -periaate. 

 – Kehitämme kotiutusta ja kotihoitoa yh-
teistyössä perusterveydenhoidon ja sosiaali-
toimen kanssa siten, että erikoissairaanhoi-
dosta kotiutettava potilas pääsisi sujuvas-
ti kotiin tai kodinomaiseen hoitokotiin. Sa-
tasairaalaan voitaisiin suunnitella myös oma 
kotiuttamisyksikkö, jonka henkilökunta et-
sii tarvittaessa hoitopaikat sellaisille potilail-
le, jotka eivät pysty vielä kotiutumaan. Ko-
tiuttamisen tukena olisivat henkilökunnan 
ohjeisto sekä potilaan ja hänen omaisten-
sa kanssa käydyt keskustelut, Vaula kertoo.

Kotiuttamisyksikön lisäksi uuteen sairaa-
laan on tulossa myös muita uusia toiminto-
ja. Suunnitelmissa on esimerkiksi päiväsai-
raalatyyppinen osasto, joka voisi sijaita ajan-
varauspoliklinikan yhteydessä. Esimerkiksi 
biologisia lääkkeitä käyttävät reumapotilaat 
tai solusalpaajia saaneet syöpäpotilaat voi-
sivat saada siellä hoidot ja olla seurannas-

sa hoidon jälkeen. Aamusta iltaan avoinna 
oleva osasto tarjoisi potilaille turvallisen ja 
hyvän odotuspaikan ennen kotiinlähtöä.

Ajanvarauspoliklinikkatoiminta halutaan 
keskittää yhdelle alueelle monikäyttöisiin 
tiloihin. Samoin valvontaa tarvitsevat poti-
laat, kuten esimerkiksi sydänpotilaat ja neu-
rologian potilaat, on suunniteltu sijoitetta-
van samalle valvontaosastolle. Erikoisalo-
jen osaaminen säilyisi vahvana valvonta-
osastolla, mutta sen tilat ja henkilöstö oli-
sivat joustavasti käytettävissä. Tärkeää kui-
tenkin on, että kunkin erikoisalan osaami-
nen säilyy kyseisellä osastolla. Suunnittelijat 
toivovat myös lisää tilaa erikoisalojen käy-
tössä olevalle päivystysosastolle. Nykyisin 
16-paikkaisella osastolla hoidetaan lyhytai-
kaisia potilaita, joiden hoitoaika on useim-
miten vain pari vuorokautta. Toiminnallisuu-
den ja yhteistyön kannalta sairaalan tiloihin 
voisi sijoittua myös terveysasema.

– Joudumme tekemään varmasti myös 
kompromisseja, koska sairaalan vanhat ti-
lat tulee edelleen hyödyntää. Nykyiset sei-
nät eivät saisi kahlita suunnittelutyötä. Tar-
vitsemme erikoisalojen osaajia, mutta erityi-
sesti tarvitsemme alojen välistä yhteistyö-
tä. Jatkossa on mahdollista, että meillä on 
isoja yhteisosastoja, joiden yhteyteen eri-
koisalojen henkilökunta sijoittuu moduuli-
maisesti, Vaula kertoo ja painottaa tiimi-
työn merkitystä. 

>>
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Uutta koko sairaanhoitopiirin apteekkia on suunniteltu jo muu-
tamia vuosia ja toiminnan tehostamisesta on tehty kustannus-
laskelmia. Uuteen apteekkiin on suunniteltu automaation hyö-
dyntämistä ja valmiuksia myöhemmin käyttöön otettaville au-
tomaatioratkaisuille. Apteekkiin on tarkoitus hankkia varasto-
automaatti, joka varastoi, keräilee, pakkaa ja inventoi huomat-
tavan osan apteekin tuotteista. 

Automaatin käyttöönotto mahdollistaa lääkelogistiikan kes-
kittämistä maakunnassa, tehostaa toimintaa, parantaa palve-

Lääkelogistiikka 
myötätuulessa

Teksti JONI PALMGRÈN

Uudet sairaala-apteekkitilat ja varastoautomatiikka mah-
dollistavat lääkehuollon maakunnallisen kehittämisen

Automatiikka lisääntyy sairaala-apteekeissa. Kuvat ovat Kainuun keskussairaalan sairaala-apteekista.

lun laatua ja luo edellytyksiä uusien palvelujen kehittämiselle. 
Esimerkiksi päivystysvarastoon tulee oma linjastokuljetin suo-
raan varastoautomaatista, jolloin päivystysaikaankin on saata-
villa suurin osa apteekin varastoimista tuotteista. Uuteen ap-
teekkiin suunnitellaan myös infuusionesteiden uudelleenpak-
kauspalvelua rullakoihin. Isot pahvipakkaukset puretaan aptee-
kissa, ja infuusionestepussit pakataan osastoille vietäviin rulla-
koihin. Pahvit ja pölyt eivät päädy osastoille, ja hoitajien työai-
kaa säästyy merkittävämpiin töihin. >>

Vinkkeli 9



SataDiag-lääkehuolto vastaa koko Satakunnan alueen julkisesta lää-

kehuollosta. Samaan lääkehuollon organisaatioon kuuluu viisi lääke-

huollon toimipistettä: sairaala-apteekki keskussairaalassa sekä lää-

kekeskukset Raumalla, Porissa, Harjavallassa ja Kankaanpäässä. Asi-

akkaina ovat sairaanhoitopiiri sekä Satakunnan alueen perustervey-

den ja sosiaalihuollon yksiköt (yhteensä noin 600 asiakasta). Koko lää-

kehuollon vuosimyynti on noin 21 miljoonaa euroa.  Lääkehuollon ja 

sairaala-apteekin päätoimintoja ovat: lääkehankinta ja lääkevalikoi-

man laatiminen ja ylläpito, varastonhallinta, asiakastoimitukset, lää-

kevalmistus, lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen, laadunhallinta, 

farmaseuttiset tukipalvelut (informaatio, kliiniset lääketutkimukset, 

osastofarmasia, koneellinen annosjakelu, potilasturvallisuus) sekä 

hallinnolliset tehtävät kuten viranomaismääräysten noudattaminen.

Lääkevalmistuksen laajentuminen
Uusiin tiloihin on suunniteltu viranomais-
määräykset täyttävät lääkevalmistustilat, jot-
ka vastaavat lääketeollisuustason vaatimuk-
sia. Uusissa tiloissa on tarkoitus tehdä entis-
tä enemmän lääkevalmistusta osastojen ja 
perusterveydenhuollon tarpeiden mukaises-
ti (injektioita, liuoksia, kipukasetteja, jauhei-
ta jne). Myös suonensisäisten antibioottien 
käyttökuntoon saattamista tullaan lisäämään 
huomattavasti. Aluksi antibioottien laimen-
tamista tehdään puoliautomaattisesti neste-
pumpuilla, ja myöhemmin voidaan suunni-
tella siirtymistä automaation käyttöön (ns. 
infuusiolaimennusrobotti). Keskitetty anti-
bioottien laimennuspalvelu parantaa laa-
tua sekä vapauttaa hoitajien työaikaa mui-
hin tehtäviin osastoilla. Sairaala-apteekkiin 
tulee tila myös koneelliselle annosjakelulle. 

Uusien tilojen tarve perustuu 
lääkevalmistustiloja koskeviin 
määräyksiin
Keskussairaalan apteekki toimii yli 20 vuot-
ta sitten remontoiduissa ahtaissa ja epäkäy-
tännöllisissä tiloissa. Muidenkin lääkehuol-
lon toimipaikkojen tilat ovat elinkaarensa lo-
pussa. Viranomaisella (FIMEA) on mahdolli-
suus keskeyttää sairaala-apteekin toiminta tai 
vaatia tilojen korjausta, jos tilat ja toiminta 
ei ole laadukasta. Fimea on apteekkitarkas-
tuksissaan jo havainnut vakavia puutteita. 

Lääkehuollon kustannustehokas toimin-

ta on haastavaa usean toimipaikan mallissa. 
Toimipaikkojen yhdistäminen tai automaati-
on hyväksikäyttö ei ole mahdollista, koska 
molemmat ratkaisut vaativat käytännöllisiä 
tiloja. Nykyaikaista sairaala-apteekkia auto-
maatioratkaisuineen on vaikea rakentaa van-
hoihin rakennuksiin, koska lääkevalmistus-
tilojen vaatimukset ovat tiukkoja. 

Uusi H-rakennus on osa 
keskussairaala-alueen 
yleissuunnitelmaa
Lähtökohtana uuden H-rakennuksen suun-
nittelulle on vuoden 2015 syksyllä valmistu-
nut Satakunnan keskussairaalan sairaala-alu-
een yleissuunnitelma ja Satakunnan keskus-
sairaala 2020 -suunnitelma. Satakunnan kes-
kussairaalan apteekkirakennuskokonaisuus 
sisältyy yhtymähallituksen 26.10.2015 hyväk-
symän Satakunnan keskussairaala-alueen 
yleissuunnitelman 1. vaiheeseen. Hyväksy-
tyn yleissuunnitelman mukaan nykyinen H-
rakennus puretaan ja kyseiselle paikalle ra-
kennetaan apteekkirakennuskokonaisuus, 
johon tulee tilat sairaala-apteekin, obduk-
tiotoiminnan ja teknisen keskuksen toimin-
noille sekä toimistotilat liikelaitos SataDiagin 
ja ruokapalvelukeskuksen hallinnolle. Tilo-
jen suunnittelutyö on käynnistynyt vuoden 
2016 alussa. Satakunnasta on hallituksen lin-
jausten mukaisesti tulossa maakunnallinen 
SOTE-alue. Uusi sairaala-apteekki tulee pal-
velemaan tulevan Satasoten tarpeita. 

>>

Sote-uudistuksen valtakunnallisten linja-
usten mukaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut siirtyvät maakunnan järjes-
tämisvastuulle 1.1.2019 alkaen. Kyse on 
kahdesta isosta muutoksesta: sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteensovittamisesta 
sekä sote-palveluiden irrottamisesta kun-
tapohjasta. Samanaikaisesti valmistellaan 
maakuntauudistusta, jossa muitakin teh-
täviä siirtyy kunnilta ja valtiolta maakun-
nalle. Satakunnassa sote-valmistelu on 
aloitettu Satasoten nimissä. Sairaanhoi-
topiirin henkilöstölle uudistus tarkoittaa 
siirtymistä vanhoina työntekijöinä uuden 
työnantajan palvelukseen. Tehtävästä riip-
puen uusi työnantaja voi olla joko maa-
kunta, maakunnan palveluliikelaitos tai 
maakunnan omistama yhtiö taikka maa-
kuntien tukipalvelukeskus. Muutoksesta 
käydään yhteistoimintaneuvotteluja val-
mistelun edetessä.

Satasoten valmistelu hyvässä 
vauhdissa
Satakunnassa sote-valmistelua tehdään 
Satasoten nimissä. Satasoten valmiste-
luun osallistuvat Satakunnan 18 kuntaa 
ja Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukun-
tayhtymä, Keski-Satakunnan terveyden-
huollon kuntayhtymä, Satakunnan sai-
raanhoitopiiri sekä Satakuntaliitto. Sata-
soten valmistelun tavoitteena on toimiva 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukoko-
naisuus. Valmistelun lähtökohtana on asi-
akas ja palvelut. 

Henkilöstöasioiden valmistelua varten 
Satasoteen on koottu henkilöstötyöryh-
mä. Työryhmässä on edustajat valmiste-
luun osallistuvista kunnista ja kuntayhty-
mistä sekä ammattijärjestöistä, jotka edus-
tavat sote-henkilöstöä. Työryhmä on laati-
nut ohjeet hyvän yhteistoiminnan periaat-
teista Satasoten valmistelussa ja toimin-
nan käynnistämisessä. Parhaillaan työryh-
mä laatii Satasotelle henkilöstösuunnitel-
maa, jolla tuetaan henkilöstön siirtymis-
tä Satasoten palvelukseen. 

Teksti KAISA KAUSTO-USKI
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Maakunta järjestää sote-palvelut 
monella tavalla

Maakunta perustaa julkisten sote-palvelui-
den tuottamista varten palveluliikelaitok-
sen. Maakunnan oma palvelutuotanto, jo-
ka toimii kilpailuilla markkinoilla tai on asi-
akkaan valinnanvapauden piirissä, pitää val-
mistelussa olevan hallituksen esityksen mu-
kaan yhtiöittää. Lisäksi maakunta voi hank-
kia palveluita mm. yksityisiltä toimijoilta ja 
kolmannelta sektorilta. Osa tukipalveluista 
suunnitellaan tuotettavaksi valtakunnallisis-
sa maakuntien palvelukeskuksissa.

Maakunnasta ja Satasotesta tulee noin 
10 000 satakuntalaisen työpaikka. Maakun-
taan ja Satasoteen siirtyy kuntien ja kun-
tayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö. Lisäksi siirtyy kuntien yhteisten 
tukipalveluiden henkilöstö, jonka nykyteh-
tävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan 
sosiaali- tai terveyspalveluihin. 

Vanhana työntekijänä uudelle 
työnantajalle
Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstö 
siirtyy maakunnallisesti järjestettyjä palve-
luita tuottamaan. Käytännössä suurimman 
osan työpaikaksi tulee maakunnan palvelui-
ta tuottava palveluliikelaitos tai maakunnan 
omistama osakeyhtiö. Uusi työnantaja mää-
räytyy sen mukaan, missä työntekijän nykyi-
set tehtävät jatkossa tuotetaan. 

Siirtyminen tapahtuu liikkeen luovutuk-
sen periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina 
työntekijöinä. Siirtyminen koskee vakinaista 
henkilöstöä sekä niitä määräaikaisia, joiden 
palvelussuhde jatkuu siirtoajankohdan yli.

Liikkeen luovutus ja siirtyminen vanhoi-

na työntekijöinä on henkilöstön kannalta 
turvallinen ratkaisu. Ketään ei irtisanota tai 
lomauteta liikkeen luovutuksen takia. Pal-
velussuhteen ehdot kuten palkkaus ja työ-
aika säilyvät siirrossa ennallaan.  Uudella 
työnantajalla on toki jatkossa oikeus ja vel-
vollisuus määritellä palvelussuhteen ehdot 
siten, että ne sopivat työtehtäviin. Uuden 
työnantajan pitää myös huolehtia siitä, et-
tä samoissa tehtävissä toimivia kohdellaan 
yhdenvertaisesti.

Hyvän yhteistoiminnan periaatteet 
Satasoten valmistelussa
Satasoten valmistelun aikana vastuu yhteis-
toiminnasta oman henkilöstön kanssa on Sa-
takunnan sairaanhoitopiirillä.  Satasoten hy-
vän yhteistoiminnan periaatteissa koroste-
taan, että yhteistoimintamenettely pitää to-
teuttaa ennen kuin asioista tehdään päätök-
siä. Alustavaa valmistelua voidaan toteuttaa 
ilman yhteistoimintamenettelyä, mutta yh-
teistoimintamenettely on aloitettava mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Yhteistoimintaa toteutetaan kolmella eri 
tasolla. Edustuksellisessa yhteistoiminnassa 
eli sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnas-
sa käsitellään valtakunnalliset linjaukset se-
kä Satasoten valmistelun perusteet, tavoit-
teet ja vaikutukset henkilöstön asemaan. 
Sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnas-
sa seurataan aktiivisesti sekä valtakunnal-
lisen valmistelun että Satasoten valmiste-
lun etenemistä.

Työpaikkatason yhteistoiminta tarkoittaa 
tiettyä henkilöstöryhmää koskevien konk-
reettisten ja olennaiset henkilöstövaiku-
tusten käsittelyä näiden henkilöiden kans-
sa. Toteuttamistapoja ovat esimerkiksi työ-

Satasotesta 
tuhansien työpaikka 
Satakuntaan

paikkakokoukset, yhteistoimintaneuvottelut 
ja henkilöstöinfot. Osapuolina työpaikkata-
son yhteistoiminnassa ovat johto/esimiehet 
ja se henkilöstö, jota asia koskee. Sairaan-
hoitopiirissä on tapana automaattisesti pyy-
tää mukaan myös luottamusmiehet tai työ-
suojeluvaltuutetut.

Välitön yhteistoiminta toteutuu asiasta 
riippuen joko esimerkiksi esimies-alaiskes-
kusteluissa tai yhteistoimintaneuvotteluissa. 
Näin käsitellään yksittäisiä työntekijöitä kos-
kevat konkreettiset, olennaiset henkilöstö-
vaikutukset. Työntekijä saa aina pyytää mu-
kaan luottamusmiehen tai muun avustajan.

Satasoten henkilöstövaikutukset selkiyty-
vät valmistelun edetessä. Toistaiseksi valmis-
telussa ei ole vielä edetty vaiheeseen, jos-
sa voitaisiin jo käsitellä konkreettisia, olen-
naisia henkilöstövaikutuksia. Yhteistoimin-
nan pääpaino on vielä yhteistyötoimikun-
nassa tapahtuvassa edustuksellisessa yh-
teistoiminnassa.

Maakuntauudistuksesta, Sotesta ja 
Satasotesta saa helposti tietoa
Sairaanhoitopiiri tiedottaa omalle henkilös-
tölleen Soten ja Satasoten valmistelun etene-
misestä Henkka-intranetissä. Henkan etusi-
vulta löytyvät linkit ”Satasote-valmistelu” ja 
”Maakuntauudistus”. Yhteistyötoimikunnan 
pöytäkirjat julkaistaan T-web-sivuilla, joille 
löytyy linkki Henkan kautta: Johtaminen – yh-
teistyötoimikunta – esityslistat ja pöytäkirjat.

Satasote tiedottaa hankkeen etenemisestä 
verkkosivuillaan www.satasote.fi. Valtakun-
nallisten uudistusten etenemistä voi seurata 
verkossa www.alueuudistus.fi – sivustolla. Si-
vuston kautta voi myös tilata omaan työsäh-
köpostiinsa sote-muutosjohtajan uutiskirjeen.

Vinkkeli 11



Leikkauspotilaiden hoitopolku uudistuu 
vuonna 2017. Hoitoprosessia kehitetään su-
juvammaksi toimintatapoja muuttamalla ja 
tiloja remontoimalla. Edellytyksenä uudelle 
toimintatavalle on tilamuutos, jossa potilaan 
hoidon suunnittelu ja ennakoiva haastatte-
lu sekä leiko-toiminta siirtyvät yhteiseen ti-
laan, leikkaushoitokeskukseen, K2 leikkaus-
osaston yhteyteen. Uudessa yksikössä on yh-
teinen odotustila sekä kahdeksan vastaan-
otto/valmisteluhuonetta, jotka ovat jousta-

Teksti PÄIVI RÖNKKÖMÄKI

Uusi leikkauspotilaan hoitopolku: 

leikkaushoitokeskuksesta 
leikkaussaliin

K2-leikkausosaston yhteyteen perustetaan uusi leikkaushoitokes-
kus, jonka toiminta alkaa maaliskuussa. Leikkaushoitokeskukses-
sa hoidetaan jatkossa kirurgisten vuodeosastojen hoidonvaraus- 
ja leikotoiminta.
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<  Me kaikki odotamme innolla työskentelyä laikkaushoito-
keskuksessa, vakuuttavat Eeva Aronen, Terhi Isokorpi, Lee-
na Ruissalo, Riitta Tähtinen, Kirsi Valtala, Anne-Mari Aho 
(takana), Kati Laasa, Niina Karlsson ja Päivi Rönkkömäki

vasti hoidonvaraustoiminnan sekä leikon 
käytössä. Uuteen leikkaushoitokeskukseen 
siirtyy seitsemän kirurgisen vuodeosaston 
hoidonvaraajaa, kaksi leikon sairaanhoita-
jaa ja kolme vuodeosaston osastonsihteeriä.

Leikkauspotilaan hoitopolku muuttuu 
sujuvammaksi
Polku leikkauspäätöksestä itse leikkaukseen 
on monivaiheinen. Lääkäri tekee leikkaus-
päätöksen, suunnittelee leikkauksen kiireel-
lisyyden sekä toimenpiteeseen liittyvät tie-
dot. Lisäksi hän suunnittelee tuleeko potilas 
leikon, päiväkirurgianvai osaston kautta ja 
voiko hän kotiutua 23h heräämöstä. Suun-
nittelu tapahtuu yhteistyössä hoidonvaraa-
jan kanssa. Potilas kutsutaan haastatteluun, 
jossa hän saa tietoa ja ohjeita leikkauksesta 
ja siihen valmistautumisesta. Osastosihteeri 
sekä hoidonvaraaja tilaavat tarvittavat tutki-
mukset, joissa potilas käy edeltävästi ja leik-
kaava lääkäri sekä tarvittaessa anestesialää-
käri tapaavat potilaan leiko-yksikössä ennen 
leikkausta. Hoidonvaraaja suunnittelee ko-
ko potilaan hoitopolun kotoa leikkaukseen 
ja sieltä kotiin, mutta myös leikkauksen jäl-
keisen jatkohoidon ja kuntoutuksen tarpeet. 
Siksi myös omaisten kanssa yhteydenpito 
on tärkeää. Välittömät valmistelut ja sairaa-

lan vaatteiden pukeminen tehdään leiko-yk-
sikössä tulopäivän aamuna. Leikkausryhmä 
hakee potilaan odotustilasta ja potilas käve-
lee leikkaussaliin. Leikkauksen jälkeen poti-
lasta seurataan heräämössä, josta hän siirtyy 
vuodeosastolle tai 23 h-heräämöön.

Kaikki leikkauspotilaat tulevat sairaalaan 
samasta ovesta.

Uuden leikkaushoitokeskuksen keskitetty 
sijainti yksinkertaistaa leikkauspotilaan kul-
kua sairaalassa. Ennen leikkausta tapahtu-
vat käynnit pyritään pääsääntöisesti sijoitta-
maan samoihin yhteisiin tiloihin, mihin saa-
vutaan leikkaukseen tullessa. Tähän asti hoi-
donvaraajien luona käyty haastattelu on teh-
ty kyseisen erikoisalan vuodeosastolla. Po-
tilaat ovat joutuneet kulkemaan pahimmil-
laan kolmessa eri pisteessä ennen leikkaus-
ta; poliklinikalla (O-rakennus), hoidonvaraa-
jalla vuodeosastolla (KIRO 1, 2 tai 3) ja leiko-
yksikössä (B-rakennus) anestesiaprepoliklini-
kalla. Leikkauspotilaan preoperatiivinen pro-
sessi on ollut erilainen eri osastoilla, joten 
ohjeet ja käytännöt eivät ole olleet yhtenäi-
siä. Nyt pyritään antamaan myös leikkaus-
aika samalla käynnillä leikkaushoitokeskuk-
sessa sekä tulevaisuudessa kotiuttamaan sa-
moista tiloista leikkauspäivänä. Näin edes-
takainen kulku sairaalan sisällä ja käyntien 

lukumäärä vähenevät. Leikkaustyypistä riip-
pumatta kaikki leikkauspotilaat tulevat sai-
raalaan samasta ovesta, joten sisäänkäynti 
löytyy helposti. Tuttu reitti vähentää jänni-
tystä ja helpottaa oikean paikan löytymistä 
varsinaisena leikkauspäivänä. Matka leik-
kaushoitokeskuksesta leikkaussaliin on ly-
hyt, mikä lisää leikkaussaliryhmän varsi-
naista salityöaikaa. Siirtyminen yhteisiin ti-
loihin parantaa myös potilaan hoitoon liit-
tyvää tiedonkulkua ja laajentaa henkilökun-
nan osaamista. Toiminnasta tulee selkeästi 
potilaslähtöisempää.

Muutostarpeet ohjaavat suunnittelua
Suunnitteluprosessi on lähtenyt liikkeelle 
toiminnan muutostarpeista. Potilaiden hy-
vä palvelu on ollut tärkeimpänä tavoittee-
na. Tämän ohella saadaan nyt eri kerrok-
sessa toimiva leiko-yksikkö leikkausosaston 
yhteyteen.  Toiminnan suunnittelu on aloi-
tettu 2016 keväällä ja se on jatkunut koko 
vuoden. Tilojen suunnittelua on tehty toi-
minnan suunnittelun ohella. Toimintatapo-
ja on purettu auki keskusteluissa ja pyritty 
yhdenmukaistamaan niitä. Henkilökunta on 
osallistunut innokkaasti oman työnsä kehit-
tämiseen ja kaikilla on ollut selkeä tavoite; 
potilaiden hyvä palvelu ja hoito.
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Muutosagentti Sirkku Koskinen on 
laittamassa uutta kehitysehdotusta 
lean-kehitystaululle.
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Meillä sairaanhoitopiirissä on monentasoisia lean-taita-
jia. Mutta monelle se on yhä vierasta ja usealla on vii-
me aikoina saattanut herätä mielessä kysymys ”Mitä se 
lean oikein tarkoittaa?” 

Lean-kehittäminen on jalkautunut Suomessa terveyden-
huoltoon viime vuosina. Alun perin filosofia on kotoisin 
Japanista ja sen juuret ovat jo 1800-luvun loppupuolella. 
Lean-sana kuvaa ”hoikkaa” toimintaa ja käytännössä se 
tarkoittaa turhan toiminnan eli lean-kielellä hukan kar-
simista. Lean ei ole kertaluontoista toiminnan paranta-
mista vaan jatkuvaa kehittämistä, missä toimintoketju-
ja sujuvoitetaan uudelleen ja uudelleen. Aluksi määri-
tellään nykytila ja mitataan se. Sitten asetetaan tavoite 
ja aloitetaan kehitystyö. Kun tavoite on saavutettu, ar-
vioidaan ja vakiinnutetaan toiminta ja lähdetään uudel-
le kierrokselle. Päivittäisjohtaminen toimii kehitystyön 
kiilana, jotta pyörä ei pyörähdä taaksepäin takaisin van-
haan toimintaan (kuvio 1). 

Terveydenhuoltoon lean-ajattelu on tervetullutta ja 
henkilöstö saa ikään kuin uuden yhteisen kielen, jon-
ka avulla toimintojen kehittäminen on mahdollista yli 
yksikkö- ja organisaatiorajojen. Tutkimustietoa leanis-
ta on hyvin saatavilla ja tulokset osoittavat sen hyödyl-
lisyyden terveydenhuollossa. Hukan tunnistamisella ja 
sen systemaattisella eliminoimisella saamme siis tutki-
tusti työstämme sujuvampaa. Sujuvan työn palkkiona 
saamme tyytyväiset asiakkaat, hyvin viihtyvän ja tuot-
tavan henkilöstön sekä luottavaiset johtajat.

Lean on johtamisjärjestelmä ja sen jalkauttaminen 
vaatii kulttuurin muutosta. Kulttuurin muuttaminen on 
hidasta ja lean-ajattelun omaksuminen vie keskisuurel-
ta organisaatiolta vuosia. Tärkeää on koko henkilöstön 
sitoutuminen. Johtaminen sairaaloissa on murroksessa 
ja esimiesten rooliksi on tullut henkilöstön valmentaja-
na toimiminen. Ajatuksena on, että jokainen on oman 
työnsä paras asiantuntija ja näin ollen myös mestari tun-
nistamaan kehityskohteet sekä löytämään ratkaisut nii-

Laadukasta ja 
sujuvaa palvelua 
omaa työtä kehittämällä
Teksti SANNA SUOMINEN JA KATRI TUNTTUNEN kuvat ELISA RANNE ja SANNA SUOMINEN

>>

Kuva 2: Ihotautien poliklinikalla potilaita ohjataan 
lean-oppien mukaisesti. Käytössä on visuaalinen 
ohjaus  eri väristen tuolien avulla .
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hin. Valmentavalla otteella henkilöstö saa-
daan mukaan kehittämään omaa työtään. 
Tästä johtuen maailmalta löytyykin paljon le-
an-johdettuja sairaaloita. Työkentän muuttu-
essa kapeammaksi ja osaamisen syventyes-
sä mielenkiintoa ja uutta näkökulmaan työ-
hön sekä omaan osaamiseen saa jatkuvalla 
oman työn kehittämisellä.

Päivittäisjohtamisella varmistetaan, että jo-
kaisella työntekijällä yksilö- ja yhteisökohtai-
set tavoitteet ovat selvät päivä-, viikko- ja kuu-
kausitasolla. Ongelmat ja poikkeamat kirja-
taan ja niihin haetaan ratkaisuja ja kehitetään 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä juurisyihin 
puuttumalla. Tärkeää on tehdä asioista nä-
kyviä esimerkiksi tavoitteet, erilaiset mittarit 
ja onnistumiset on hyvä olla kaikkien näky-
villä työyhteisössä. Kun asioista tehdään nä-
kyviä, on niitä helpompi hallita ja parantaa. 
Kiitos tehdystä työstä tulee kuin itsestään.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä olemme 
lähteneet innokkaasti mukaan kehittämään 
omaa työtämme ja kehitystyöllä on saatu 
hyviä tuloksia. Esimerkkinä kuvassa on iho-
tautien poliklinikalla käytetty potilaiden vi-
suaalinen ohjaus (kuva 2). SataDiag -liike-

Kuvio 1: Jatkuvan kehittämisen pyörä (PDCA-sykli).

laitoksessa lean otettiin osaksi johtamisjär-
jestelmää helmikuussa 2015 ja nyt olemme 
jo kaikki mukana SataDiag-liikelaitoksessa. 
SataDiag -liikelaitoksessa lean otettiin osak-
si johtamisjärjestelmää helmikuussa 2015 ja 
nyt olemme jo kaikki mukana. SataDiag lii-
kelaitoksessa kehitysideoille luotiin alustak-
si lean-kehittämistaulut, missä ideat saavat 
näkyä ja jalostua 

Karolinskan sairaalassa Tukholmassa on 
käytössä lean-tauluja monessa eri käytös-
sä. Lean-resurssitauluilla näytetään potilai-
den ja henkilöstön sijoittuminen osastolla. 
Lean-virtaustaulua käytetään kuvaamaan 
virtausta estävät asiat päivän aikana ja päi-
vän päätteeksi kokoonnutaan taulun äärel-
le tekemään juurisyyanalyysit ja suunnitte-
lemaan mahdolliset toimenpiteet niiden eli-
minoimiselle. Tauluja on käytetty myös tuo-
tannon ohjaukseen, tavoitteiden ja osaamis-
ten näkyväksi saamiseksi. Tauluja voidaan 
siis käyttää monin eri tavoin.

Meillä sairaanhoitopiirissä on henkilöstöä 
koulutuettu ja muutosagentteja on nimetty 
eri ammattiryhmistä. Muutosagenttien teh-
tävänä on toimia tukena lean-menetelmien 

ja -työkalujen käytössä sekä koordinaattorina 
omassa työyhteisössä. Lean-ajattelun vahvis-
tamiseksi olemme kehitelleet yhdessä Varsi-
nais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirin se-
kä Turun ammattikorkeakoulun kanssa ver-
kossa toimivan LeanGame pelin. Siinä pelaa-
ja tutustuu lean-ajatteluun sairaalan päivys-
tykseen sijoittuvassa ympäristössä. Pelaajan 
tulee ottaa kantaa erilaisiin asioihin vastaa-
malla monivalintakysymyksiin. Vastauksen 
perusteella pelaaja ohjautuu eteenpäin pe-
lissä. Lisäksi jokaisen kysymyksen kohdalla 
ruudulle aukeaa tietoisku siitä, mitä kysei-
nen kysymys tarkoittaa lean-menetelmän 
kannalta. Myös LeanGame peliä pääsee jat-
kossa pelaamaan sivuston kautta.

Lean-ajatteluun liittyy paljon vieraskielisiä 
sanoja ja monelle uusiakin käsitteitä. Henki-
löstön intranetiin, Henkkaan on avattu Lea-
nista käytäntöön -sivusto, jonka materiaa-
lipankista löytyy selventävää tietoa asiois-
ta. Tukea ja apua lean-kehittämishankkeis-
sa antavat myös muutosagentit ja esimiehet. 

Kannustamme kaikkia rohkeasti tarttu-
maan haasteeseen ja astumaan lean-polulle. 
Tehdään yhdessä työstämme sujuvampaa.

>>
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Mediuutisten toimitus valitsi Satakunnan sai-
raanhoitopiirin psykiatrisen hoidon vastuu-
aluejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesun 
Suomen vuoden 2016 kolmanneksi merkit-
tävämmäksi terveysalan vaikuttajaksi. Kos-
kaan aikaisemmin satakuntalainen ei ole 
päässyt kärkikymmenikköön. 

Mediuutiset julkistaa vuosittain 100 ter-
veysalan vaikuttajaa listan. Toimitus valitsi 
kymmenen kärjen ja 90 muuta vaikuttajaa 
eri aihepiireistä. Mediuutisten perusteluissa 
mainitaan heikosta lääkäritilanteesta alkun-
sa saanut, jo neljä kertaa järjestetty psykiat-
rian kesäkoulu, joka on innostanut kandeja 
erikoistumaan psykiatriaan ja vaikuttanut 
lääkäreiden käsityksiin erikoisalasta. Lisäk-
si sairaanhoitopiirin psykiatrian vastuualue 
on kehittänyt viime vuosina maahanmuutta-
jalääkärien rekrytointia luomalla muun mu-
assa heille räätälöidyn perehdytysohjelman. 

Satakunnan sairaanhoitopiirissä kuten val-
takunnallisestikin suurin pula on juuri psy-
kiatrian erikoislääkäreistä. Kirsi-Maria Haa-
pasalo-Pesun aloittaessa nykyisessä tehtäväs-
sään psykiatrian vastuualuejohtajana kesällä 
2012 lääkärin sijaisia oli kolme, heistäkin yk-

si vain osan kesää. Lähivuosiin ei ollut aloit-
tanut yhtään psykiatriaan erikoistuvaa lää-
käriä. Pula lääkäreistä ja heidän sijaisistaan 
oli kriittisellä tasolla. Ilman suuria, osin jopa 
radikaaleja muutoksia tilanne ei olisi voinut 
enää korjaantua. – Olen aina pyrkinyt hake-
maan aktiivisesti ratkaisua edessäni oleviin 
ongelmiin. Pelkkä visiointi ei kuitenkaan vie 
asioita eteenpäin. Ideat eivät saa jäädä vain 
ideatasolle vaan ne pitää saada järkeväksi 
toiminnaksi, sanoo Haapasalo-Pesu. 

Hän haluaa antaa kunnian 
saamastaan palkinnosta tiimilleen. 
– Yksin ei voi kukaan onnistua. Tiimini tu-
ki ja luottamus ovat olleet erityisen tärkei-
tä silloin, kun uusia asioita on pitänyt vie-
dä eteenpäin. Tiimistä on aina löytynyt te-
kijä, kun on pitänyt oikeasti kääriä hihat ja 
tarttua toimeen, esimerkiksi luennoitsijat 
ja seniorituki psykiatrian kesäkouluun se-
kä mentorit maahanmuuttajalääkärien pe-
rehdytykseen. Myöskään ilman Satakun-
nan Ely-keskuksen tukea emme olisi pysty-
neet toteuttamaan maahanmuuttajien rek-
rytointiohjelmaa. 

Teksti ja kuva MARIKA PÖYRI-PIRKOLA

Mediuutiset palkitsi 
vastuualuejohtaja 
Kirsi-Maria Haapasalo-
Pesun työstä 
satakuntalaisen 
psykiatrian 
hyväksi

Kesäkoulu on kirkastanut Satakunnan psy-
kiatrian työnantajakuvaa, ja sen työnantaja-
maine on kesäkoulun ansiosta lääketieteen 
opiskelijoiden keskuudessa erinomainen.

– Psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä työs-
kentelee meillä 12. Haasteet eivät kuitenkaan 
ole ohi. Pula erikoislääkäreistä jatkuu myös 
seuraavina vuosina. Vain itse kouluttamal-
la erikoislääkäreitä voimme saada psykiat-
reja Satakuntaan. Panostamme siten edel-
leen erikoistumiskoulutukseen. Pidän silti 
tärkeänä myös sitä, että kehitämme koko 
ajan uutta. Sillä pidämme Satakunnan psy-
kiatrian mukana kilpailussa osaavista lääkä-
reistä nyt ja tulevaisuudessa.
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Aterioiden tarjoileminen potilassängyn vie-
reen on tyypillinen ja yleinen käytäntö eri-
koissairaanhoidon vuodeosastoilla Suo-
messa.  Potilaat ovat siihen tottuneet ja hei-
dän on ehkä vaikea ajatella muunlaista ate-

riointia sairaalaympäristössä. Tämä on sy-
välle juurtunut toimintakulttuurinen tapa ja 
usein myöskään vuodeosaston tilat eivät an-
na mahdollisuutta muunlaiselle ruokailun to-
teuttamiselle. 

Ruokailukäytännöillä voidaan tukea 
potilaan liikkumista, sosiaalista kans-
sakäymistä ja toipumista

Teksti MARITA KOIVUNEN ja SANNA SUOMINEN

Sisätautiosastolla tehty selvitys sekä kansainväliset tutkimukset osoit-
tavat, että vuodeosaston ruokailukäytäntöjen kehittämisellä voidaan 
edistää potilaan kuntoutumista ja hyvinvointia.

Liikkuminen
Useissa Iso-Britanniassa ja Australiassa toteu-
tetuissa tutkimuksissa potilaat suosivat ruo-
kailua erillisessä ruokailutilassa. Tällä käytän-
nöllä todettiin olevan potilaan toimintakykyä 
ja kuntoutumista edistäviä vaikutuksia, koska 
se lisäsi potilaan liikkumista ja omatoimisuut-
ta. Myös itse ruokailutapahtuma oli miellyt-
tävämpi kunnollisen ruokapöydän ääressä. 
Useat haastattelemamme potilaat, jotka tar-
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vitsivat apua tai joilla oli ongelmia liikkumi-
sessa, olisivat halunneet ruokailla mieluum-
min muualla kuin vuoteen laidalla istuen. 
Istumisasentoa pidettiin ruokailun kannalta 
huonona ja sängyn reuna painoi jalkoja. Po-
tilaat kaipasivat liikkumista, joka olisi luonte-
vasti tapahtunut siirryttäessä ruokailemaan 
pois omasta potilasvuoteesta. 

Sosiaalinen kanssakäyminen
Kansainvälisessä tutkimuksessa ruokailun yh-
teydessä tapahtuva sosiaalinen kanssakäymi-
nen on nostettu merkittäväksi kuntouttavak-
si ja hyvinvointia edistäväksi tekijäksi, joskin 
on myös todettu, että potilaalla tulee olla ha-
lutessaan vapaus valita yksinäinen aterioin-
ti. Haastatteluihin osallistuneet potilaat ei-
vät juuri liittäneet sosiaalista kanssakäymis-
tä ruokailutilanteisiin. Aterioinnin toivottiin 
enemminkin tapahtuvan omassa rauhassa ja 
esitettiin jopa huolta toisten potilaiden huo-
lehtimisesta ryhmäruokailussa. Suomalai-
sessa sairaalaympäristössä ryhmäruokailu ei 

kuulu perinteiseen tapaan toteuttaa potilas-
ruokailu. Kokonaisvaltaisen kuntoutumisen 
näkökulma kuitenkin edellyttäisi myös sosi-
aalisen toimintakyvyn vahvempaa huomio-
ta. Ruokailutilanteet tulisi nähdä myös tästä 
näkökulmasta.

Ruokailujen ajoittaminen
Tutkimuksissa on tarkasteltu myös ruokailun 
ajoittamista. Rauhoitettujen ruokailuaikojen 
käytäntöä on tutkittu kohtalaisen paljon. Rau-
hoitetut ruokailuajat tarkoittavat sitä, että ate-
ria-aikoina ei toteuteta kuin äärimmäisen vält-
tämättömiä lääketieteellisiä ja hoidollisia toi-
menpiteitä ja tutkimuksia. Haastatellut poti-
laat toivat esille, että he olivat saaneet riittä-
vän ruokailurauhan ja avun ruokailuaikoina, 
vaikka erikoissairaanhoidon lyhyiden hoito-
jaksojen aikana saattaa olla vaikeuksia sovit-
taa potilaan hoidot ja tutkimukset siten, että 
ateria-ajat eivät missään vaiheessa häiriintyisi. 
Potilaat olivat arkoja tuomaan esille omia toi-
veitaan ja ehdotuksiaan, mutta kertoivat kui-

tenkin, että he haluaisivat vaikuttaa ruokailu-
jen ajoitukseen ja valita vähintäänkin välipa-
lojen ajankohdan. Toivottiin myös, että väli-
palaa voisi omatoimisesti hakea vaikkapa jää-
kaapista silloin kun itsestä sopivalta tuntuu. 

Kuntouttavien ruokailukäytäntöjen 
huomioiminen suunnittelussa
Yksilöllisten toiveiden esille saaminen edel-
lyttää, että henkilökunta ottaa puheeksi po-
tilaan kanssa myös ruokailukäytännöt ja ak-
tivoi potilasta kertomaan omista tarpeistaan 
ja toiveistaan. Hoitajien ja hoitotyön esimies-
ten kannattaa suhtautua avoimesti esitettyi-
hin ajatuksiin ja ideoihin. Kansalaisen ja po-
tilaan näkökulman huomioiminen korostuu 
jatkossa entistä enemmän terveydenhuollon 
toimintojen kehittämisessä. Kun rakennetaan 
satakuntalaista sotea ja tulevaisuuden sairaa-
laa, tulee ottaa huomioon kokonaisvaltaisen 
kuntoutumisen näkökulma sekä huomioida 
ja mahdollistaa myös vaihtoehtoiset tavat jär-
jestää potilasruokailu.
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Satakunnassa kehitysvammaisten erityishuol-
lon järjestäytynyt toiminta alkoi Porissa Dia-
konialaitoksen Hoivakodissa tammikuussa 
1956 ja siirtyi saman vuoden elokuussa Ul-
vilan vanhaan kulkutautisairaalaan. Laitok-
sen nimi muutettiin vuonna 1968 Antinkarta-
noksi perustaja Antti Perheentuvan mukaan. 
Alun vajaamielishoitolasta on tullut kuntou-
tuskeskus, jollaisena Antinkartano nykyään 
toimii. Satakunnan erityishuoltopiiri yhdistyi 
Satakunnan sairaanhoitopiiriin vuonna 2009 
ja nyt erityishuolto toimii osana sairaanhoito-
piiriä sosiaalipalvelujen toimialueena.  

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipal-
velut on viettänyt 60-vuotisjuhlaa monin ta-
voin. Elokuussa järjestettiin asukkaiden juh-
la, jonka pääesiintyjänä oli vuoden 2015 eu-
roviisuedustaja, punk-yhtye Pertti Kurikan 
nimipäivät. Yhteistyössä Sataedun opiskeli-
joiden kanssa oli asukkaille laadittu toimin-
tarata, jossa oli ketjunheittoa, curlingia, sei-
nä- ja kasvomaalausta sekä ongintaa.  Juh-

Teksti ANNE TOIVONEN ja kuvat ELISA RANNE, ANNE TOIVONEN

Sosiaalipalvelujen 
toimialue 
täytti 60 vuotta

lan lopuksi nautittiin kakkukahvit, tanssittiin 
ja laulettiin karaokea.

Juhlavuoden tapahtumat jatkuivat lokakuus-
sa henkilökunnalle järjestetyllä juhlalla, jos-
sa julkistettiin maakuntajohtaja, tietokirjaili-
ja Pertti Rajalan selkokielellä kirjoittama sa-
takuntalaisen erityishuollon historiikki ”Mat-
kalla tasa-arvoon – Kertomus Satakunnan eri-
tyishuollon 60 vuodesta”. Kirja on myynnissä 
sairaanhoitopiirin asiakaspalvelukeskuksessa 
sekä Porin Info kirjakaupassa. 

Tänä vuonna Suomi sitoutui vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehtyyn YK:n yleisso-
pimukseen, jossa taataan vammaisille täydet 
ihmisoikeudet, estetään syrjintää sekä edis-
tetään esteettömyyttä. Kehitysvammaisen ih-
misen itsemääräämisoikeuden toteutuminen 
olikin yksi juhlavuoden teemoista. 

Sosiaalipalvelujen esimiehet osallistuivat 
runsaalla joukolla Lounais-Suomen aluehal-
lintoviraston elokuussa Turussa järjestämään 
koulutuspäivään Itsemääräämisoikeuden to-

teutuminen kehitysvammahuollossa. Teema 
jatkui marraskuussa Antinkartanolla järjes-
tetyllä messutyyppisellä tapahtumalla Asiak-
kaan oikeuksien päivä. Tapahtumaan kutsut-
tiin mukaan toimijoita niin kunnalliselta kuin 
yksityiseltä sektorilta. 

Juhlavuosi huipentui marraskuussa Antin-
kartanon kappelissa pidettyyn juhlamessuun, 
jossa saarnasi arkkipiispa Kari Mäkinen.

Matkalla tasa-arvoon -kirjan julkistamistilaisuus

Paneelikeskustelu Asiakkaan oikeuksien päivänä

Pertti Kurikka jakoi nimikirjoituksia konsertin 
jälkeen

Seinämaalausta asukkaiden juhlassa

<<
<

<
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Satakunnan keskussairaalan pitkäaikainen ki-
rurgi Jorma Hannukainen valittiin marraskuus-
sa Vuoden kirurgiksi. Hannukainen arvelee 
menestyneensä Suomen Kirurgiyhdistyksen 
jäsenten äänestyksessä pitkän ja työntäytei-
sen uransa vuoksi.

– Etenkin nuorempana taisin olla paljon leik-
kaavana kovan kirurgin maineessa. Olen myös 
tehnyt yhteistyötä useiden kollegoiden kans-
sa, Hannukainen pohtii valintaansa.

Vuoden kirurgi -palkinto on myönnetty usein 
suurten sairaaloiden tutkimustyötä tehneille 
kirurgeille. Nyt kunniakirja luovutettiin rinta-
elin- ja verisuonikirurgiaan erikoistuneelle, 
mutta myös yleiskirurgian leikkauksia teke-
välle käytännön kirurgille. Hannukainen ker-
too tekemiensä leikkausten suuren määrän pe-
rustuvan hyvin ohjelmoituihin aikatauluihin.

Potilaan kohtaaminen tärkeää
Hannukainen kertoo lääkäriuransa alkaneen 
Kiukaisten Panelian seuraintalon näyttämöltä, 
missä hän 10-vuotiaana näytteli lääkäriä. Hel-
singin yliopistossa 70-luvun alussa aloitettujen 
opintojen edettyä hän työskenteli kotipaikkan-
sa terveyskeskuksessa lääkärinä.

Teksti JAANA KIRKKALA kuva JOHANNA SÖVALL

Vuoden kirurgi 
luottaa tiimiin ja työn imuun

Nuorena eri puolilla maakuntaa tehty päi-
vystystyö loi pohjaa hyvälle paikallistunte-
mukselle.

– Työssäni on avuksi se, että tunnen hyvin 
maakuntaa ja sen ihmisiä. Ihmisen kohtaami-
nen ja suhde potilaaseen ovat erittäin tärkei-
tä tässä työssä. Kirurgi tulee äärimmäisen lä-
helle ihmistä, sillä hänellä on oikeus koskea 
tähän puukolla.

Hannukaisen työpäivät alkavat aamuisilla 
osastokierroksilla. Työviikko rytmittyy siten, 
että maanantai, tiistai ja torstai ovat  leikka-
uspäiviä isossa leikkausyksikössä, keskiviikko 
on poliklinikkapäivä ja perjantaisin tehdään 
päiväkirurgiaa. Hannukainen kertoo, että hä-
net on opetettu tekemään työtä pienestä pi-
täen. Suhde työhön näkyy siinäkin, että hän 
päivystää edelleen mielellään. Vapaa-aikana-
kin käsille löytyy paljon tekemistä.

Vahvaa tiimityötä
Sairaalassa tehdään pieniä ja suuria leikka-
uksia. Hannukainen painottaa, että jokainen 
niistä on leikattavalle tärkeä. Esimerkiksi päi-
väkirurgiassa on mahdollisuus auttaa leikka-
uksella käden puutumisesta kärsivää potilas-

ta pienehköllä leikkauksella. Verisuonikirur-
giassa usein tukkeutuneiden suonten ohitta-
miseen tarvitaan suuria leikkauksia.

– Vaikka kirurgeja arvostetaan paljon, ei 
kirurgi ole mitään ilman tiimiään. Työyhteisö 
ja työn imu ovat tärkeitä, silloin jaksaa koh-
data työn ilot ja surut, Hannukainen toteaa 
ja antaa kiitosta myös omalle sairaalalleen. 
Satakunnan keskussairaala on hyvä sairaala 
ja erityisesti osaamisellaan kilpailukykyinen.

Hannukainen pitää yhtenä suurena muu-
toksena työssään ihmisten eliniän pidenty-
mistä. Sekä naisten että miesten keskimää-
räinen eliniänodote on pidentynyt 70-luvul-
ta kymmenellä vuodella. Lääkäreiden työl-
lä voidaan auttaa ja parantaa lisääntyneiden 
elinvuosien laatua.

Hannukainen muistelee mielellään arvosta-
miaan esikuviaan, joilla oli työvälineinään yk-
sinkertaistettuna vain veitsi, sakset ja pinsetit. 
Uusi teknologia on tuonut muutoksia leikkaus-
saleihin. Kirurgit ovat erikoistuneet suppeille 
erikoisaloille, ja heidän käyttämänsä uudet työ-
välineet mahdollistavat muun muassa potilail-
le aiempaa nopeamman palautumisen leikka-
uksesta. Näin esimerkiksi tähystinkirurgiassa.
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Päiväkahvilla Tuukka, Ilkka, Santtu, Linda, Ma-
rika, Outi, Heidi ja Irma-Riikka. Kaikki muumit 
eivät juuri nyt ole laaksossa, sillä kuvasta puut-
tuvat Marjatta ja Tiina. Kahvihetkiä varten jo-
kainen on hankkinut omaa persoonallisuuttaan 
kuvaavan Muumi-mukin. 
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Asumisyksikkö Kajastus sijaitsee lyhyen kä-
velymatkan päässä Kokemäen keskustasta. 
Kajastus tarjoaa eri-ikäisille erityisryhmil-
le asumismuotoa, jossa toiminta perustuu 
”kahden oven” –periaatteeseen, ts. asun-
noissa on omat ulko-ovet sekä ovi yhteisiin 
tiloihin. Tällä hetkellä asiakkaita asuu asu-
misyksikön tiloissa 13, kylillä asuvia tuki-
asiakkaita on kaksi. 

Kajastuksessa työskentelee tällä hetkellä 
sairaanhoitaja, kolme ohjaajaa, kolme hoi-
tajaa, henkilökohtainen avustaja, oppisopi-
musopiskelija sekä 50 % esimies. Henkilö-
kuntaa on asumisyksikössä paikalla ympäri 
vuorokauden, ja työ on epäsäännöllistä kol-
mivuorotyötä. Asiakkaat käyvät arkipäivisin 
töissä ja koulussa, joten työ on hyvin iltapai-
notteista, sillä työajat noudattelevat asiakkai-
den paikallaoloaikoja. Aamu- ja yövuorois-
sa tehdään työtä yksin, iltavuoroissa on vä-
hintään kaksi työntekijää. 

Kajastuksessa työn haastavuus vaatii hen-
kilökunnan halua kehittää toimintaa aktii-
visesti, ennakkoluulottomasti sekä innos-
tuneesti. Työskentelyn kulmakivenä on vah-
va tiimityö. Jatkuva tiimityöskentely tarjoaa 
mahdollisuuden moniammatilliseen näke-
mykseen. Tiimityöskentely on vaikuttanut 
myönteisesti ja innostavasti työyhteisön il-
mapiiriin, työmotivaatioon sekä työssä jak-
samiseen. Myönteiset vaikutukset näkyvät 
kaikessa toiminnassa. Henkilökunta tiedos-
taa, että vaikka työskennellään yhteisten oh-

jeiden mukaisesti, tapa työskennellä on jo-
kaisella persoonallinen ja omannäköinen. 

Toimintatavoista käydään jatkuvia keskus-
teluja, joissa korostuvat avoimuus, erilaisuu-
den hyväksyminen sekä uskallus tuoda oma 
näkökulma keskusteluun. Työyhteisössä ar-
vostetaan jokaisen vahvuuksia, voimavaro-
ja ja mielipiteitä - joita sitten yhdessä hyväk-
sikäytetään työskentelyssä. Tärkeä osa työ-
yhteisön toimivuutta on myös esimiehen 
vankka luottamus henkilökunnan ammatti-
taitoon ja osaamiseen; työntekijöille jaettu 
vastuu motivoi jokaista tekemään parhaan-
sa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Sa-
malla työntekijät saavat vaikuttaa itse työnsä 
sisältöön sekä väkisinkin kehittyvät henkilö-
kohtaisella tasolla. Lisäksi humoristinen ote 
työssä on Kajastuksessa arkipäivää. Näistä 
aineksista syntyy työyhteisö, joka jaksaa ja 
viihtyy työssään sekä voi hyvin – ja saa myös 
aikaan erittäin hyviä tuloksia. 

”Vuorovaikutus on meillä avainasemassa. 
Keskustelut, joissa yhdessä ratkotaan ongel-
mia tai käydään läpi jo tapahtuneita asioita, 
ovat jokapäiväisiä helmiä Kajastuksessa. Kes-
kusteluhetkissä jokainen haluaa tuoda oman 
näkemyksensä esille, sillä tiedämme jokai-
sen mielipiteen olevan tärkeä ja rikastavan 
lopputulosta. Olemme usein eri mieltä, mut-
ta emme riitele asioista, vaan niistä saadaan 
yhdessä koottua kokeilun arvoinen ratkaisu. 
Työkaverin tukeen ja kannustukseen voim-
me luottaa ehdottomasti.”

Asumisyksikkö Kajastus pärjä-
si parhaiten kevään 2016 työ-
hyvinvointikyselyssä kaikilla 
osa-alueilla. Arvioitavia osa-
alueita olivat lähiesimiestyö, 
johtaminen, omat voimava-
rat ja jaksaminen, työn suju-
minen, toimiva työyhteisö se-
kä asiakaspalveluosaaminen. 
Työhyvinvointia arvioidaan 
Kevan toimesta kolmivuosit-
tain. Kajastuksessa on oival-
lettu, että perustehtävään kes-
kittyminen, hyvä yhteishenki, 
toimiva johtaminen sekä asuk-
kaan huomiointi tuovat suju-
vaa työtä ja sitä kautta työhy-
vinvointia arkeen.

Teksti ja kuva KAJASTUKSEN HENKILÖKUNTA

Asumisyksikkö Kajastuksessa 
tehdään työtä yhdessä

Teksti KATRI MANNERMAA

Kajastuksessa 
ollaan 
hyvinvoivia
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Minun työpäiväni...

Työpäivä alkaa klo 7.30. Lähdin taas myöhäs-
sä, joten työmatka piti polkea vähän vauh-
dikkaammin. Hissillä kakkoskerrokseen, et-
tä jaksaa vielä töitäkin tehdä. Salijako on teh-
ty edeltävänä päivänä ja näen siitä olevani tä-
nään traumasalissa, eli ortopedian päivystys-
töitä tiedossa.

Pystykahvit osaston kahvihuoneessa ennen 
työajan alkua ja sitten työpistettä kohden. As-
tun sisälle viileään saliin. Ortopedisten salien 
lämpötila on säädetty 17 asteeseen ja teho-
kas ilmanvaihto tekee siitä vielä kylmemmän 
tuntuista. Aseptisten syiden lisäksi viileys tuo 
kuitenkin työskentelymukavuutta instrument-
tihoitajalle. Tikkitakkiin pukeutunut aneste-
siahoitaja taitaa olla täysin eri mieltä.

Listalla on ensimmäisenä työnä reisiluun 
ydinnaulaus. Potilaalla on verenohennuslää-
kitys ja on sen vuoksi joutunut odottamaan 
leikkausta muutaman päivän. Keräilen tar-
vittavat instrumentit ja laitan ryhmäni kans-
sa salin kuntoon leikkausta varten. Aamun 
ensimmäiset potilaat tuodaan sovitusti saliin 
klo 7.45 eli ylimääräistä aikaa ei paljon ole.

Salin henkilökuntaan kuuluu itseni lisäk-
si anestesiahoitaja sekä toinen instrumentti-
hoitaja, jonka kanssa vuorottelemme instru-
mentoivan- ja valvovan hoitajan tehtävissä. 
Useimmiten ryhmässä on hyvin samanhen-
kistä väkeä ja salissa on mukava työilmapiiri. 
Varsinkin ortopedisissa saleissa lääkintävah-
timestari on suurena apuna ja tietysti aneste-
sialääkäriä ja kirurgia tarvitaan, jotta saadaan 
hommat hoidettua.

Ydinnaulaus on operaatio, joka voi kestää 
vartin tai neljä tuntia, nyt selvitään vajaassa 
tunnissa ja sekin tuntuu melkoiselta urheilu-
suoritukselta. Läpivalaisun vuoksi olen pukeu-
tuneena lyijyliiviin, joka painaa kuin…no…
lyijy, steriilin hengittämättömän leikkaustakin 
alla. Siihen päälle instrumenttikorien noste-
lua, potilaan steriiliksi peittely, leikkauksessa 
avustaminen ja itse instrumentointi, niin salin 
17 astetta ei ole yhtään liian viileä.

Teksti ANNINA KOTINIEMI kuva JOHANNA SJÖVALL

– leikkaussalihoitaja Annina

Aamun ensimmäinen työ saatiin sen verran 
nopeasti hoidettua, että otamme vielä toisen 
päivystyksen ennen lounasta. Nopeat kahvit 
ja salin uudelleenjärjestelyn jälkeen ollaan 
valmiita laittamaan lonkkamurtumapotilaalle 
lonkan puoliproteesi. Assistenttia ei meidän 
ryhmälle riitä, joten instrumentoinnin lisäk-
si hoidan assistentin hommatkin. Potilas on 
isokokoinen, joten homma ei ole ihan help-
po. Ihmisen jalka voi painaa yllättävän pal-
jon, etenkin kun kannatteluasennot ovat mel-
ko staattisia, joten tästä on ergonomia kau-
kana. Kolmannella kädelläni ojennan akku-
sahaa ja –porakonetta ja koitan ehtiä näyttä-
mään leikkausimua haavalle, vuotoa on reip-
paasti ja pitäisi saada pidettyä näkyvyys. Lyi-
jyliivejä ei onneksi tarvita ja maskien sijaan 
meillä on käytössä puhdasilmahuput, joissa 
ilmastointi pelaa.

Lopulta kun leikkaus saadaan päätökseen, 
on kello yksi eli on lounastauon aika. Muilla 
leikkausryhmillä on omat työnsä hoidettava-
na, joten syömäänpäästäjiä harvoin löytyy. Pe-
riaatteessa pitää siis varautua seisomaan mon-
ta tuntia yhteen menoon syömättä, juomatta 
ja vessaan pääsemättä.Päivystyslista on täl-

lä erää tyhjä, joten otamme lounaan jälkeen 
naapurisalin viimeisen työn hoitaaksemme. 
Heillä on kolmen polviproteesin päivä ja toi-
nen leikkaus on venynyt, joten autamme lis-
tan läpiviennissä. 

Haen potilaan LEIKO:sta sillä välin kun 
muu ryhmä laittaa taas salin kuntoon. Vaih-
damme ryhmäni toisen instrumenttihoita-
jan kanssa rooleja viimeiseen työhön eli toi-
min tässä leikkauksessa valvovana hoitajana. 
Tehtäviini kuuluu potilaan puuduttamisessa 
avustaminen ja leikkausasentoon laitto, leik-
kausinstrumenttien ojentaminen steriilisti pu-
keutuneelle instrumenttihoitajalle ja leikkaus-
alueen steriiliksi peseminen. Leikkauksen ai-
kana kirjaan leikkauksen tiedot tietojärjestel-
mään ja avustan sekä instrumentti-, että anes-
tesiapuolta tarvittaessa. Potilaan uuden pol-
ven metalliset osat on juuri saatu sementoi-
tua paikalleen, kun iltavuoron henkilökunta 
tulee saliin. Leikkaus ei aivan ehdi loppua en-
nen työajan päättymistä, joten kollegat vapa-
uttavat meidät salista.

Työaika päättyy klo 15.30. Vauhdikas ja mu-
kava työpäivä takana. Hissillä alas pukuhuo-
neille ettei vaan kaadu portaissa ja murra luita!
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Minun työpäiväni...

Työpäiväni alkaa kello kahdeksan, vaikka 
asiakkaat aloittavat työnsä pääsääntöisesti 
vasta tuntia myöhemmin. Tuo tunti on usein 
päivän kiireisin hetki. Pyrin siinä ajassa luke-
maan ainakin sähköpostit liitteineen ja Effi-
casta ryhmään tulevien asiakkaiden kirjauk-
set vähintään edelliseltä päivältä, mieluiten 
kaikki edellisen käynnin jälkeiset päivittäis-
merkinnät. Lisäksi käymme työparin kanssa 
usein suullisesti läpi jonkun erityisen haasta-
van asiakkaan tilannetta. Jos aikaa jää, poik-
kean vielä kahvilla, jossa pääsen vaihtamaan 
muutaman sanan muiden tiimin työntekijöi-
den kanssa. Keskustelujen aiheet on pidettä-
vä ammatillisina, sillä tilassa on lähes poik-
keuksetta myös asiakkaita paikalla. 

Aamupäivän ryhmässä on 5-6 asiakasta. Jo-
kaiselle olen suunnitellut aamupäivän työteh-
tävät valmiiksi, mutta annan aina asiakkaal-
le mahdollisuuden esittää myös toiveita teh-
tävästä työstä. Tuttujen asiakkaiden kanssa 
olen yleensä osannut ehdottaa kullekin mie-
luisaa tekemistä, mutta uusien asiakkaiden 
kanssa menee suunnitelmat helposti uusik-
si. Silloin on syytä olla varalla mahdollisim-
man monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja. 

Jos olen onnistunut valitsemaan jokaisel-
le sopivan työn, osa selviytyy verrattain vä-
hällä tuella, jopa pelkällä kannustamisella ja 
pystyn keskittymään enemmän apua tarvit-
sevien ohjaamiseen. Työn lomassa tai asi-
akkaan pitäessä taukoa työstään pyrin tar-
joamaan aikaani keskusteluille. Keskustelu-
jen aiheet saattavat olla aivan arkisia aihei-
ta esimerkiksi päivän uutisista, mutta usein 
ne liittyvät myös arjen hallintaan liittyviin 
kysymyksiin. 

Syömään lähdetään kello 11.30, mutta ruo-
kalistaa on luettu jo monta kertaa ennen si-
tä. Ruokailu tapahtuu ruokasalissa asiakkaan 
apuna ja esimerkkinä toimien, joten varsi-
naista ruokataukoa ei ole. Koska oma ”ruo-
kakaverini” syö nopeasti, takaisin työpistee-
seen palataan noin kello 12. 

– ohjaaja Kari
Teksti KARI OIKONEN kuva ASIAKAS

Pieni osa asiakkaista jatkaa töitä heti ruo-
kailun jälkeen, mutta suurin osa aloittaa uu-
delleen vasta kello 13. Minulle jää aikaa sii-
vota aamupäivän jäljet ja valmistella iltapäi-
vän työt. Tässä vaiheessa päivää monet mui-
denkin ryhmien asiakkaat haluavat tulla jut-
telemaan ja vitsailemaan kanssani. Omassa 
ryhmässäni ei ole tällä välin myöskään yhtään 
jatkuvaa silmälläpitoa vaativaa asiakasta, jo-
ten pystyn esimerkiksi puhelimitse konsultoi-
maan asiakkaan asioista omahoitajan kanssa.  

Iltapäivällä tulee uusi ryhmä, jossa toki 
saattaa olla samojakin asiakkaita kuin aa-
mupäivällä.

Työt jatkuvat klo 15.15 saakka, jolloin saa-
tan viimeisen asiakkaan palvelukotiin. 

Viimeisen kolmen vartin aikana teen kirja-
ukset ja valmistelen seuraavan päivän työt.

Huolellinen valmistelu on aivan ehdoton 
työssä onnistumisen edellytys, sillä asiakkaat 
tarvitsevat hyvin paljon apua työssä selviyty-
äkseen. Apu on tarjottava ihmisarvoa kunni-
oittaen asiakkaan itsetuntoa tukien. Jos täs-
sä onnistuu, ei asiakas edes huomaa tulleen-
sa autetuksi. 

Kello 16 on takki tyhjä ja askeliakin kerty-
nyt tuhansia, mutta viimeistään automatkal-
la kotiin pystyn jättämään työasiat taakseni.  
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Teksti ERMO HAAVISTO kuva JOHANNA SJÖVALL

Työhöni johtajaylilääkärinä kuuluu 
paljon erilaisia asioita ja käytännös-
sä kahta samanlaista työpäivää ei 
ole. Sen takia voin paremmin avata 
työni sisältöä kuvaamalla yhden vii-
kon kuin yhden päivän tapahtumia. 
Viikko on viime vuoden lokakuun 
viikko nro 42.

Maanantai 
Onneksi olen lukinnut kalenterini 
aamupäivältä ja voin tehdä johtami-
seen liittyviä rutiiniasioita: Laskujen 
hyväksyminen, lomien ja koulutus-
anomusten käsittely, virkojen ja toi-
mien täyttöluvat jne. Tänä päivänä 
suurin työllistäjä varmasti itse kulla-
kin on sähköposti. Luen lukematto-
mia sähköposteja, joita on lukema-
ton määrä. 
10.00 – 11.00: Puhelinpalaveri kon-
sulttiyrityksen kanssa Satasairaalan 
toiminnallisen suunnittelun tuesta.

12.00 – 14.00: Palaveri Innolink Oy:n 
kanssa asiakastyytyväisyystutkimuk-
sesta ja sen toteuttamisesta. Meiltä 
on kokouksessa mukana muutama 
johdon edustaja.
Kokouksen jälkeen teen rutiinitöitä 
ja kello 17.00 käännän auton nokan 
kohti Helsinkiä seuraavan päivän ko-
kousta varten.

Tiistai
Olin koko päivän ministeriössä erikois-
lääkäri- ja erikoishammaslääkärikou-
lutuksen seminaarissa, jossa käsitel-
tiin kyseessä olevan koulutuksen tu-
levaisuuden strategiaa. Istun koordi-
naatiojaostossa, jonka tehtävänä on 
ollut laatia strategia, ja vedän siellä 
Väestön ja palvelujärjestelmän näkö-
kulma -alatyöryhmää. Siihen liittyen 
käytän myös oman puheenvuoron. 
Kokouksen päätyttyä kello 17.00 läh-
den kohti Poria.

Keskiviikko

08.00 – 09.00: Iltapäivällä olevan toimintatapatyöryhmän 
valmistelua pienellä ryhmällä.
09.00 – 10.30: Satasoten Päivystys 24h -työryhmän kokous, 
toimin puheenjohtajana.
10.30 – 12.45: UNA-hankkeen perusteiden läpikäyntiä Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin kannalta pienellä johdon ryhmäl-
lä. Keskustelua alustamassa Keski-Suomen sairaanhoitopii-
rin Uusi sairaala -hankkeen ICT-projektipäällikkö.
13.00 – 15.00: Toimintatapatyöryhmä, toimin puheenjohtajana.
15.00 – 16.00: Meeting with Benoit Jamous, Associate Direc-
tor of Advisory Board International. Keskustelua kansainvä-
lisen asiantuntijaverkoston mahdollisuuksista Satakunnan 
sairaanhoitopiirille.
16.00 – 18.30: Päivystyksen suuronnettomuusharjoituksen 
seuranta.

Torstai
08.00 – 09.00: Satasairaalahankkeen esittely auditoriossa.
10.00 – 12.00: Sairaanhoitopiirin johtoryhmä.
12.30 – 14.00: Sairaanhoidon toimialueen johtoryhmä.
14.00 – 15.00: Viikkopalaveri toimialueen ylihoitajan ja sih-
teerin kanssa.
15.00 alkaen päivystys ad 07.45. Olen peruskoulutukseltani 
anestesiologi ja teen edelleen anestesiapäivystyksiä leikkaus-
osastolla. Se antaa todella miellyttävää vastapainoa johtamis-
työlle, säilyttää tuntumaa potilaiden kohtaamiseen ja hoitami-
seen ja antaa paremman kuvan sairaalan toiminnasta arjessa.

Perjantai
07.45 – 08.30: Anestesiameeting.
09.00 – 11.00: Satasairaalan toiminnallisen suunnittelun pro-
jektiryhmä.
11.00 – 12.00: Kehityskeskustelu alaiseni kanssa.
12.00 – 18.00: Pikaisesti auton rattiin ja Turkuun, jossa Med-
bitin hallituksen kokous alkaa klo 14.00.

Kuten työpäivieni tiivis kokoustahti kertoo, toimin myös 
lääketieteellisenä asiantuntijana ja sairaanhoitopiirin edus-
tajana erilaisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa työryh-
missä ja hankkeissa, joissa linjaamme, suunnittelemme ja 
teemme päätöksiä terveydenhoidon ja terveyden edistä-
misen kehittämisestä ja toteuttamisesta nyt ja tulevaisuu-
dessa.  Satasoten suunnittelu ja Satasairaala-hanke kuulu-
vat keskeisiin tehtäviini, vaikka niihin liittyviä kokouksia ei 
tälle viikolle osunutkaan paria enempää.

Minun työpäiväni...
– johtajaylilääkäri Ermo
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Minä olen sairaanhoitajaopiskelija Satakun-
nan ammattikorkeakoulusta. Nyt olen neljän-
nessä perusharjoittelussa vastasyntyneiden 
teho- ja tarkkailuosastolla. Meillä kuuluu kou-
lun puolesta sekä perusharjoitteluja että yksi 
pidempi syventävä harjoittelu. Harjoitteluis-
sa pääsemme konkreettisesti opettelemaan 
kädentaitoja ja ammatillinen kasvu kehittyy. 

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto 
on päivystysluontoinen osasto, jossa hoide-
taan tehostettua hoitoa ja tarkkailua vaativia 
sairaita vastasyntyneitä ja keskosia. Osastol-
le tulee esimerkiksi ennenaikaisesti synty-
neet, lämpö- ja sokeritasapainon ongelmis-
ta kärsivät sekä hengitysongelmaiset vauvat. 
Osastolle tullaan myös jatkohoitoon yliopis-
tosairaaloista sekä myös kotoa. Vastasynty-

neet tarvitset tutkimuksia ja seurantaa esi-
merkiksi keltaisuuden, syömisongelmien ja 
infektioepäilyn vuoksi. 

Työ osastolla on kolmivuorotyötä. Esimer-
kiksi aamuvuoro alkaa osastolla kello seitse-
män yöhoitajien raportilla. Raportissa yö-
hoitajat kertovat miten vauvojen yöt ovat 
menneet. Raportin jälkeen laboratoriohoi-
taja ottaa vauvoista verinäytteitä, jos lääkä-
ri on sellaisia määrännyt. Hoitajat ovat per-
heen tukena hoidoilla. Esimerkiksi aamulla 
vauvoista otetaan alaston paino ja mitataan 
lämpö. Osastolla toimitaan perhelähtöises-
ti, joka tarkoittaa sitä, että vanhemmat hoi-
tavat ja hoitajat avustavat/tukevat. Hoitajat 
ohjeistavat esimerkiksi vanhempia ennenai-
kaisesti syntyneiden vauvojen käsittelyssä. 

Minun työpäiväni...Minun työpäiväni...
– sairaanhoitajaopiskelija Emma
Teksti EMMA ISOVIITA kuva TARU TOLPPO

Jokaisen vastasyntyneen yksi hoidon tavoi-
te on tulla kotikuntoiseksi. 

Osastolla opiskelijat perehtyvät ensim-
mäisinä päivinä osaston toimintaan ja osal-
listuvat ohjaajan kanssa hoitoihin. Vähitel-
len opiskelijat saavat tehdä ja ohjaaja kat-
soo vierestä. Kun ohjaaja huomaa opiskeli-
jan osaavan, hän saa myös esimerkiksi itse-
näisesti mennä ohjaamaan vanhempia vau-
van hoidossa. 

Minulla on viiden viikon harjoittelujakso 
osastolla, jonka aikana olen saanut ohjata 
vanhempia vauvan käsittelyssä, pukemisessa 
sekä keskustella vanhempien kanssa vauvan 
hoitoon liittyvistä asioista. Olen osallistunut 
myös vastasyntyneen lääkehoitoon ja kehit-
tynyt vastasyntyneen voinnin arvioinnissa.

Vinkkeli 27



Hoitotyön tavoite ja toimintaohjelma 
vv. 2016 - 2018
Eri sairaanhoitopiireissä on tehty vuosi-
en ajan hoitotyön strategioita tai tavoite- 
ja toimintaohjelmia, jotka linjaavat hoito-
työn käytännön kehittämistä, opetusta, 
tutkimusta ja johtamista. Meillä Satakun-
nan sairaanhoitopiirissä ei ole ollut oma-
na toimikautenani kirjattuna omaa ohjel-
maa, vaan olemme linjanneet hoitotyötä 
valtakunnallisen hoitotyön tavoite- ja toi-
mintaohjelman mukaan, jonka toimikau-
si on päättynyt. 

HOITOTYÖN TAVOITE-  
JA TOIMINTAOHJELMA

2016–2018

Teksti PAULA ASIKAINEN

Laadukasta, turvallista ja 
eettisesti korkeatasoista 
hoitoa ja palvelua 

Nyt käsillä oleva hoitotyön tavoite- ja toi-
mintaohjelmamme vv. 2016 - 2018 linjaa Sa-
takunnan sairaanhoitopiirin hoitotyön paino-
pistealueet vv. 2016 - 2018 ja ne  perustuvat 
kansainvälisiin ja kansallisiin tulevaisuuden 
linjauksiin, sekä TYKS erva-alueella sovit-
tuihin yhtenäisiin hoitotyön käytäntö-, tutki-
mus-, opetus- ja kehittämislinjauksiin. Hoi-
totyö on näyttöön perustuvaa jatkuvasti ke-
hittyvää ja uudistuvaa. Ohjelmassa on ase-
tettu kullekin painopistealueelle tavoitteet, 
toimenpiteet ja mittarit, jotka tarkistetaan 
vuosittain ja seurataan niiden toteutumista.

Olemme tekemässä työtämme potilaan/
asiakkaan laadukkaan ja vaikuttavan hoi-
don ja palvelun puolesta omaan ammatil-
liseen tietoperustaan ja osaamisen perus-
tuen osana moniammatillista yhteistyötä ja 
verkostoja.  Kunnioitamme toinen toistem-
me osaamista ja ammattitaitoa. Varmistam-
me, että oma ammatillinen osaamisemme 
on ajan tasalla ja käytössämme ovat uusim-
mat hoitotyön näyttöön perustuvat mene-
telmät ja kehittämme näyttöön perustuen 
hoitotyötä.  Tämän ohjelman tarkoituksena 
on toimia ohjenuorana näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa. 

Kiitän kaikkia tämän ohjelman laatimiseen 
osallistuneita ja toivon tämän ohjelman ole-
van seuraavat vuodet työssänne läsnä. Oh-
jelmaa on saatavissa sähköisenä hoitotyön 
omilta sivuilta ja vielä toistaiseksi paperisena.

Juhlavista sävelistä huolehti Porin Sinfonietta.

Musiikkia
Porin Sinfonietta

Franz Krommer: Oboekvartetto C-
duuri P IX:21–22

I Allegro

Tervetulotoivotus
yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Antti Vuolanne

Musiikkia
Porin Sinfonietta

Franz Krommer: Oboekvartetto C-
duuri P IX:21–22

II Adagio

Juhlapuhe ja merkkien luovutus
yhtymähallituksen puheenjohtaja

Rauno Valovirta

Merkinsaajan puheenvuoro
osastonhoitaja Anne Sieviläinen

Musiikkia
Porin Sinfonietta

Franz Krommer: Oboekvartetto C-
duuri P IX:21–22

III Rondo

Kuohuviini ja kahvitarjoilu

Ohjelma

Potilas- /asiakas-
ja perhelähtöisyys

Hoitotyön laatu
ja vaikuttavuus

Näyttöön perustuva, uudistuva ja kehittyvä hoitotyö

Osaava ja hyvin-
voiva henkilöstö

Tuloksellinen ja
tehokas toiminta

HYVÄ HOITO
JA PALVELU
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Ansiomerkkejä juhlittiin 
arvokkaassa, mutta 
rennossa tunnelmassa
Kuvat KARI VALTONEN

Suomen Kuntaliiton ja Kehitysvammaliiton myöntämät ansiomerkit 30- 
ja 40-vuoden työurien täyttymisestä jaettiin 18.11.2016 Porin Prome-
nadikeskuksessa järjestetyssä ansiomerkkijuhlassa. Merkinsaajia oli 
yhteensä 460 henkilöä, joista 41 henkilöä sai 40-vuotismerkin ja 419 
henkilöä sai 30-vuotismerkin.

Yksi 40-vuotismerkin saajista oli psykiatrisen vuodeosaston 43 osastonhoi-
taja Hannu Vaajamo. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Rauno Valovirta 
(vasemmalla) jakoi kunniakirjat ja ansiomerkit kiinnittivät talousjohtaja 
Tero Mäkiranta ja henkilöstöjohtaja Helena Tuomisaari.

40-vuotismerkin saajat: Rauno Valovirta ja 40 vuoden työn sankarit.

Ohjelman lopuksi kilistettiin kuohuviinimaljat ja rupateltiin 
kakkukahvien äärellä.

>>
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Minulla on ilo ja kunnia meidän kaikkien merkinsaajien puolesta kiit-
tää Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää kunniamerkeistä. 
Meillä kaikilla kunniamerkin saaneilla on vuosikymmeniä työtä kun-
nallisella alalla. Työn sisältö on määräytynyt jokaisen merkinsaajan 
tehtäväkuvan mukaan.

Oma työni on ollut hoitotyötä sairaalassa, lukuunottamatta paria vuot-
ta ennen sairaanhoitajan opintojani, jolloin työskentelin potilasmak-
su- ja poliklinikkatoimistossa Mikkelin keskussairaalassa. Silloin oli tär-
keää hallita kymmensormijärjestelmä, koska potilaiden henkilötiedot, 
potilaslaskut ja -kuitit sekä lomakkeet kirjoitettiin konekirjoituskoneen 
avulla. Kävin iltaisin konekirjoituskoulua, että varmistin osaamiseni. 

Työhöni sisätautien sairaanhoitajana on aina kuulunut potilas hyvin 
vahvasti, kolmivuorotyötä yli neljännesvuosisata sekä keskussairaa-
lassa että terveyskeskuksen vuodeosastolla ja päivätyötä sairaalassa 
osastonhoitajana toistakymmentä vuotta. 

Sisätautien osastonhoitaja Anne 
Sieviläinen piti kiitospuheen ansio-
merkin saajien puolesta.

Teksti ANNE SILVENNOINEN

Hyvä juhlaväki 
ja työnantajan 
edustajat!

Muutosta on ollut aina, mutta nykyisin muutostahti on no-
peutunut ja yhtä aikaa voi olla meneillään useita kehityshank-
keita. Manuaalisesta kirjaamisesta on siirrytty digitaaliseen do-
kumentointiin. Ennen piti olla saatavilla erivärisiä kyniä osaston 
kansliassa, sillä esimerkiksi punaisella kuulakärkikynällä kirjat-
tiin potilaan sairauskertomukseen potilaalle tarvittaessa anne-
tut lääkkeet. Nykyisin potilaskertomukset löytyvät sähköisestä 
potilastietojärjestelmästä. 

Työurani aikana tutkimukset, lääkkeet ja hoidot ovat kehitty-
neet, ja siitä seurauksena potilaan hoito on muuttunut avohoi-
topainotteiseksi. Tästä esimerkkinä muutama potilasryhmä: 
Vasta sairastunut diabetespotilas oli 1970 - 1990 -luvulla sairaa-
lahoidossa kaksi-kolme viikkoa, kun tänä päivänä hän saa oh-
jauksen ja neuvonnan poliklinikalla diabeteshoitajan vastaan-
otolla ja seurantavälineet omahoidon tueksi kotiin. Sydänveri-
tulppapotilaat olivat siihen aikaan vuodeosastolla neljästä kuu-
teen viikkoon, jos sydänpotilaalle tuli lisäsairauksia, hoito kes-
ti jopa kaksi kuukautta. Nykyisin he ovat muutamasta päiväs-
tä viikkoon toimenpiteen jälkeen. Lääkehoidot ovat myös ke-
hittyneet, siitä kertoo osaksi se, että esimerkiksi reumapotilail-
le ei tarvita enää omia vuodepaikkoja vaan potilaat saavat hoi-
don, ohjauksen ja neuvonnan poliklinikkakäynnin yhteydessä.

Vaikka tutkimukset, hoidot ja hoitomenetelmät ovat kehitty-
neet näiden vuosien aikana, meillä on kuitenkin aina potilas ja 
potilaan ohjaus ja neuvonta.  Ohjausmenetelmät ovat muuttu-
neet perinteisen terveyskasvatusmateriaalioppaan antamises-
ta mm. verkkosivuosoitteen antamiseen ja turvasähköpostiin. 
Toki potilaan käyttäytyminen ja tarpeet ovat muuttuneet , mut-
ta itse työn perimmäinen tarkoitus ei ole muuttunut eli potilaan 
kohtaaminen ja hoitaminen. 

Olen kiitollinen ja ylpeä ammatistani. Työni osastonhoitaja-
na on mielenkiintoinen ja jatkuvasti uusia haasteita tarjoava 
työ. Olen ylpeä henkilökunnastani ja heidän osaamisesta. Sii-
hen, että minulle on tämä kunniamerkki tänään suotu, suhtau-
dun suurella kiitollisuudella ja otan sen osoituksena tekemäni 
työn merkityksellisyydestä ja arvostuksesta.

Tämä kunniamerkki kertoo myös sen, että meillä on luotet-
tava työnantaja, meillä on mahdollisuus käydä koulutuksissa, 
meillä panostetaan uudistumiseen, työhyvinvointiin, meillä on 
hieno työyhteisö ja on hyvä olla töissä. Työ on tuonut elämää-
ni myös hyviä ihmissuhteita ja ystäviä.

Haluan vielä kiittää omasta ja meidän kaikkien merkinsaajien 
puolesta työnantajaa tämän juhlan järjestämisestä. 

En voi muuttaa aikaa, vaan minun on muututtava ajan mukana 
ja paras tapa sopeutua muutokseen on, että autan sitä syntymään.

>>
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Saunayoga on miedossa saunan lämmös-
sä tehtävä kehoa sekä mieltä huoltava har-
joitus. Saunayoga koostuu kuuden joogan 
pohjautuvan liikkeen sarjasta, jossa osa liik-
keistä vahvistaa lihaksia ja osa venyttää nii-
tä. Saunan lämmössä tehtävät liikkeet pa-
rantavat selkä- ja kaularangan sekä lonkka-, 
polvi-  ja olkanivelten liikkuvuutta. Saunayo-
ga vaikuttaa tehokkaasti aineenvaihduntaan 
ja harjoituksen aikana saattaa kehosta pois-
tua jopa litran verran nestettä. Lämpö sekä 
rauhalliseen tahtiin tehtävät liikkeet nopeut-
tavat fyysisestä rasituksesta palautumista. 
Saunan hiljaisuudessa tehtävä harjoitus pa-
lauttaa mieltä arjen suorituspaineista. Sau-
nayogaa on kutsuttu myös aikuisten unikou-
luksi, sillä se helpottaa nukahtamista ja pa-
rantaa unen laatua.

Saunayoga on ollut reilun vuoden ajan osa-
na Satakunnan sairaanhoitopiirin terveyslii-
kuntasuunnitelmaa. Ryhmät toteutuvat kes-
kussairaalan kerhotilojen saunassa kahtena 
päivänä viikossa. Ryhmissä on aktiivisia kä-
vijöitä sairaanhoitopiirin eri ammattialoilta. 
Ryhmäläiset ovat kokeneet konkreettisia vai-
kutuksia säännöllisestä kerran viikossa toteu-

Teksti ERIKA SANTALA ja ELINA HÖCKERT kuva KARI VALTONEN

tuvasta saunayogasta. He ovat kokeneet sau-
nayogan vaikuttavan tehokkaasti niska-har-
tiaseudun lihasten hyvinvointiin sekä unen 
laatuun etenkin saunayogaharjoitusta seu-
raavana yönä. Saunayoga on toiminut myös 
vireystilaa kohentavasti. Esimerkiksi kolmi-
vuorotyötä tekevät ovat menneet saunayo-
gasta yövuoroon.

Saunayoga soveltuukin erinomaisesti 
muun muassa istumatyötä tekeville, joilla 
niska-hartiaseudun lihaksisto on paikallaan 
istumisen vuoksi jatkuvasti jännityksessä. 
Päätetyöskentelyn jatkuvasti lisääntyessä 
selkärangan liikkuvuudesta huolehtiminen 
on tärkeää. Saunayoga toimii hyvin vastapai-
nona vaativalle ja kiireiselle työlle. Saunayo-
ga opettaa kuuntelemaan omaa kehoa, sen 
viestejä sekä opettaa rentoutumaan ja rau-
hoittumaan kiireisen arjen keskellä. Uuden 
oppiminen on helpompaa, kun aivot saa-
vat säännöllisesti tarvitsevansa lepohetken. 

Keskussairaalassa fysioterapeutteina työs-
kentelevät Elina Höckert sekä Erika Santala 
ohjaavat terveysliikunnan saunayoga -ryh-
miä. Elina on ohjannut saunayogaa vajaan 
vuoden ajan. Elina ohjaa myös Saunapilates-

ta sekä Soveltavaa saunayogaa, joka on ke-
hitetty liikunta- ja toimintarajoitteisille. Erika 
on ohjannut saunayogaa reilut kaksi vuotta. 

Saunayoga soveltuu säännöllisten viikko-
tuntien lisäksi hyvin osaksi tyky -päivien oh-
jelmaa. Elina ja Erika ovat ohjanneet tunte-
ja myös esimerkiksi polttariporukoille. Vaik-
ka saunayoga on kehitetty 2010, on se Suo-
messa vielä melko uusi laji. Ohjaajia koulu-
tetaan jatkuvasti lisää ja harrastajien mää-
rä on kasvussa. Laji on lähiaikoina levinnyt 
myös ulkomaille. Lisenssin omaavat ohjaajat 
ovat velvotettuja käymään jatkokoulutuksissa 
vähintään kerran vuodessa, jolloin ohjaajat 
saavat käyttöönsä uuden saunayoga -sarjan. 

Saunayoga soveltuu sekä naisille että mie-
hille, eikä saunayogaan osallistumien vaadi 
aikaisempaa kokemusta joogasta. Saunaan 
mennään kevyessä liikunta-asussa. Saunayo-
ga ei ole siis pelkästään naisten laji, vaan har-
joituksesta hyötyvät yhtä lailla miehet. Eten-
kin saunayogan tehokas vaikutus liikkuvuu-
den lisääntymiseen sekä saunayogan kehoa 
palauttava vaikutus ovat korostuneet mies-
ten antamissa palautteissa. Toiveissa on siis 
saada jatkossa miehiä mukaan saunayogaan.

Saunayoga osana terveysliikuntaa

Saunayogan kehittäjä 
Tiina Vainio (edessä) 
Erikan ja Elinan vieraana 
keskussairaalan kerhoti-
lan saunassa. 
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Laatu, potilasturvallisuus 
ja hyvä palvelukokemus 
kehittämisen keskiössä

Teksti ERMO HAAVISTO
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Satakunnan sairaanhoitopiiri teetti huh-
tikuussa 2016 valinnanvapaus ja veto-
voima –tutkimuksen, jonka tarkoituk-
sena oli kartoittaa Satakunnan alueel-
ta julkisen sektorin erikoissairaanhoi-
toa tarjoavien organisaatioiden käyt-
töä, spontaania ja autettua tunnettuutta 
sekä houkuttelevuutta. Tutkimus toteu-
tettiin paneelikyselynä ja puhelinhaas-
tatteluina huhtikuussa 2016. Kohderyh-
män muodostivat Satakunnan lähiseu-
dun asukkaat. Seuraavassa on keskei-
siä tuloksia tutkimuksesta.

Mielikuvat Satakunnan keskussairaa-
lasta ovat positiivisia (erityisesti: hyvä 
palvelu, tuttu, lähellä) ja keskussairaala 
tunnetaan hyvin. Kolme neljästä vastaa-
jasta tiesi valinnanvapaudesta, mutta si-
tä oli hyödynnetty vasta vähän. Pääosa 
vastaajista valitsisi kiireettömissäkin va-
lintatilanteissa oman alueensa keskus-
sairaalan, mutta erityisesti TYKS vetää 
puoleensa satakuntalaisia, jopa Poh-
jois-Satakunnasta. Toisaalta TYKS näh-
tiin houkuttelevimpana yhteistyökump-
panina Satakunnan sairaanhoitopiiril-
le kaikissa Satakunnan seutukunnissa. 

Huolestuttavaa on, että iso osa sata-
kuntalaista aikoo hyödyntää erikoissai-
raanhoidon valinnan vapautta seuraa-
valla kerralla jossain muussa kuin Sata-
kunnan keskussairaalassa. Hoidon laa-
tu ja potilasturvallisuus oli selkeästi tär-
kein valintaperuste valittaessa julkista 
erikoissairaanhoitoa, sen jälkeen tulivat 
etäisyys ja omat kokemukset. Etäisyy-
teen emme voi vaikuttaa. Laatu ja poti-
lasturvallisuus sekä potilaan kokemus 
meillä saamastaan hoidosta ja palvelus-
ta ovat sen sijaan asioita, joihin voim-
me oikeasti vaikuttaa ja niiden täytyy 
olla vahvasti keskiössä toimintaamme 
edelleen kehitettäessä.

Jatkona tälle tutkimukselle teetimme 
asiakastyytyväisyystutkimuksen, jon-
ka tuloksista kerrotaan jatkossa lisää.

Teksti MARKO PENNANEN kuva KIRSI MIKKKOLA

Psykiatrian 
henkilöstö 

ei ole heikkoa 
– todistetusti

Psykiatrian vastuualueen Vahvin Nalle -kisassa olivat mukana takarivissä Matti Heikkonen, Pirk-
ka-Pekka Nurmi, Timo Sjöblom, Juuso Törmä, Turo Vasarainen, Eija Kivi, Aki Inkinen, Antti-Jussi 
Kotomäki ja eturivissä Jyrki Söderdahl, Marko Pennanen, Antti Pitkänen ja Samuel Hilli.

Kaksitoista äärimmilleen treenattua voimailijaa olivat 
kokoontuneet 21.10. Satakunnan keskussairaalan kun-
tosalille ratkomaan himoittua Psykiatrian Vahvin Nalle 
2016 -titteliä. Punnitus oli suoritettu ja alkulämmittely 
oli käynnissä. Raskaan rokin soidessa taustalla, kilpai-
lijat mittailivat toisiaan katseilla ja yrittivät arvioida 
kanssakilpailijoiden tuloskuntoa ulkoisesta olemuksesta.

>>
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Kisan ainoa naisosallistuja Eija 
Kivi näytti muille mallia lisäpai-
noleuoissa.

Matti Heikkonen nostaa, muut kannustavat ja 
Marko Pennanen kirjaa tuloksia.

- Psykiatrian Vahvin Nalle -kisan idea jalostui 
parin viime vuoden aikana. Harjavallan sai-
raala osasto 23:lla, jossa itse aiemmin työs-
kentelin, osaston uroot järjestivät keskenään 
voimailukisoja pariin otteeseen. Jo tuolloin 
oli muiden kisailijoiden kanssa puhetta, et-
tä olisi mukava laajentaa kisoja koskemaan 
koko psykiatriaa, kertoo Psykiatrian Vahvin 
Nalle -kisojen järjestäjä Samuel Hilli.

Kisojen ensimmäisenä lajina on maksimi-
leuanveto. Jokaisella kilpailijalla on kolme 
yritystä ja parasta mahdollista ykkösmaksi-
mia haetaan. Parhaimmat kilpailijat yltävät 
yli 50 kilon lisäpainoon. Muiden kilpailijoi-
den raivoisasti kannustaessa, hyviä suori-
tuksia nähdään laajalla rintamalla.
- Tämän vuoden alussa sain psykiatrisen sai-
raanhoitajan toimen päivystyksestä, minkä 
seurauksena työympäristöni muuttui entis-
tä naisvaltaisemmaksi. Miehisemmästä työ-
ympäristöstä jäin kaipaamaan treenivinkke-
jä ja voimailutarinoita, joten mielessäni he-
räsi ajatus kysellä psykiatrian muilta ”voi-
mailijoita” kiinnostusta yhteisestä voimain-
koetuksesta. Ja kun aiemmissa kisoissa tuli 
hävittyä silloisten kisojen järjestäjälle, pää-
tin järjestää kisat itse, jos vaikka sitä kautta 
voittajakin vaihtuisi, kertoo Hilli hymyillen.

Toisena lajina kisassa mitellään sotilaspenk-

kipunnerruksessa, jota myös voimapunner-
rukseksi kutsutaan. Pelkistetysti siinä noste-
taan penkiltä rautaa jalat ilmassa. Jälleen ker-
ran armottoman kannustuksen saattelema-
na kilpailijat yltävät hienoihin suorituksiin ja 
parhaimmillaan tangossa on rautaa liki puo-
litoistasataa kiloa.

- Pian olikin somessa viestiketju pystyssä 
ja innokkaita kilpailijoita alkoi ilmoittautu-
maan. Kilpailun lajit äänestettiin ja kolmiot-
telun lajit muodostuivat melko helposti. Kil-
pailupäivä sovittiin ja keskussairaalan kerho-
tila varattiin jälkipeleihin. Tämän jälkeen lä-
hetettiin vielä yleinen kutsu koko henkilös-
tölle, jotta keneltäkään ei menisi ohi vuoden 
hienoin urheilutapahtuma, taustoittaa Hilli.

”Kilpailu ei ole ohi, ennen kuin tanko on 
laskettu maahan” on vanha voimailusanan-
kasku. Niin myös tämänkin kilpailun viimei-
nen laji on voimailun kuningasliike maasta-
nosto. Tanner tömisee ja rauta helähtää, kun 
kilpailijat kiskovat lihakset äärimmilleen jän-
nitettyinä painoja maasta. Tässäkin lajissa 
nähdään upeita suoritteita, joukossa joku-
nen henkilökohtainen ennätyskin, suurim-
pien painojen lähestyessä 250 kiloa.

Kilpailu päättyy ja kilpailijoiden on aika 
siirtyä kerhotiloihin syömään psykiatrian joh-
don sponsoroimaa ruokaa sekä saunomaan. 

Enää on jäljellä se kaikista oleellisin, tulok-
set. Kunkin kilpailijan paras tulos jokaisesta 
kolmesta lajista lasketaan yhteistulokseksi, 
joka suhteutetaan kehonpainoon wilks-tau-
lukon mukaan. Pisteissä kolmelle parhaalle 
on luvassa muistoksi hienot pokaalit. Niin-
hän siinä kävi, että kisajärjestäjän taika pi-
ti edelleen kutinsa. Voittajaksi ja psykiatri-
an vahvimmaksi nalleksi kruunattiin nimit-
täin kisaisäntä Samuel Hilli. Toiseksi sijoit-
tui Matti Heikkonen ja kolmanneksi Pirkka-
Pekka Nurmi. Hilli saa kuitenkin jatkossa olla 
varuillaan, sillä usean kilpailijan suusta kuul-
tiin, että ensi vuonna uusiksi. Joku jopa lu-
pasi aloittaa treenauksenkin. Tästä taisi tul-
la hieno perinne.

>>

Palkintopallille nousivat Matti Heikko-
nen ja Samuel Hilli. Pokaali kädessä 
on hymy herkässä.
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Me neljä sairaanhoitopiirin työntekijää kuu-
lumme harrastuksena VPK: n soittokuntaan: 
minä, vastuualuejohtaja Sari Sjövall (hui-
lu), johtajaylilääkäri Ermo Haavisto (barito-
ni), asiakaspalvelupäällikkö Piia Astila (sak-
sofoni) ja dialyysin sairaanhoitaja Minna 
Tiihonen (saksofoni). Meistä minä ja Min-
na olemme kuuluneet soittokuntaan jo pit-
kään, Ermo ja Piia ovat aloittaneet vasta hil-
jattain harjoitukset. 

Soittokunnalla on joka maanantai kahden-
tunnin harjoitukset VPK: n tiloissa ja esiin-
tymisiä on n. 10 kertaa vuodessa. Joka vuo-
si on yhteinen konsertti, jonka ohjelmistoa 
harjoitellaan soittokunnan johtajan, kon-
servatorion rehtori Markku Ollilan johdol-
la. Soittaminen yhdessä muiden kanssa on 
paitsi hauskaa, myös suunnitelmallista työtä. 
On opittava stemmat ja osattava kuunnella 
muiden soittoa niin, että eri soittimet muo-
dostavat hyvän kuulemiskokemuksen myös 
yleisölle. Soittaessa unohtuvat työhuolet ja 
aikataulut, se on mindfullnessia sen oikeas-
sa merkityksessä parhaimmillaan. Puhalta-
minen kehittää myös hengitysmekaniikkaa 
ja pallean toimintaa, joten siitä on apua jo-
pa liikuntaharrastuksiin. 

Teksti SARI SJÖVALL

Porin VPK: n soittokunta opettaa 
soittamista ja ”yhteen hiileen” 

puhaltamista

Kuka tahansa voi liittyä soittokuntaan, 
jos on aiemmin soittanut jotain puhallin-
ta tai haluaa oppia soittamaan. Soittokun-
nassa on nykyään n. 30 soittajaa ja puhal-
timien lisäksi tietysti myös erinomainen 
rumpali. Soittokunta marssii joka laskiai-
sena Porin keskustassa soittaen ja rumpu-
ja päristäen soihtukulkueena torilta puisto-
ja pitkin VPK: n pihaan. Jokainen porilai-
nen voi silloin seurata soittokunnan mars-

simusiikkia ja tunnelmallista soihtukulku-
etta katujen varsilta. Vuorovuosina STS-
bandin kanssa VPK: n soittokunta säes-
tää joulurauhan julistuksessa tai vuoden 
vaihtuessa Raatihuoneella. Viime vuon-
na soitimme 31.12. klo 23.45 alkaen pe-
rinteiset vuodenvaihteen kappaleet kau-
pungin johdon tervehdysten lomassa juh-
listaen vuoden vaihtumista Suomen sata-
vuotisjuhlavuoteen. 
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Sairaanhoitopiirissä on parin viime vuoden 
aikana tutkittu poissa oloon johtaneita ta-
paturmia. Tapaturman satuttua on keskus-
teltu vahingoittuneen työntekijän ja hänen 
esimiehensä kanssa. Tutkinnan yhteydessä 
olemme tutustuneet tapahtumapaikkaan ja 
yhdessä pohtineet tapahtuneeseen myötä-
vaikuttaneita tekijöitä. 

Ensimmäisistä tutkinnoista alkaen on ol-
lut selvää, että ei ole turhaa tapaturmatut-
kintaa. Yhdessä keskustellen voidaan sel-
vittää korjattavia asioita, eikä tarvitse syy-
tellä ketään. Tavallista on, että samantapai-
sia tilanteita on ollut, mutta havaitun puut-
teen, vian tai tapaturmille altistavan toimin-
tatavan korjaamiseksi ei ole tehty riittäväs-

Hoppu ei ole hyväksi  
Teksti SISKO PAKARINEN, työsuojeluvaltuutettu SUSANNA TASKU ja TERO JÄRVIMÄKI

Sattuneiden tapaturmien selvittelystä viisastuneina suositellaan, että tutkitaan kaikki työstä 
poissaoloa tai kustannuksia aiheuttaneet tapaturmat sekä vakavat läheltä piti -tapahtumat. 

Työsuojeluvaltuutetut toivovat, että esimiehet käynnistävät tutkimukset automaattisesti 
jokaisessa vaaratilanteessa. Työsuojeluvaltuutettu voi toimia tukena tutkinnassa. 

Korjaavien toimenpiteiden toteutumisesta ja kehitetyistä hyvistä käytännöistä kannat-
taa tiedottaa koko piirin alueella. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä voisi ottaa tavaksi ilosa-
noman levittämisen. 

Lähde; STM, nollafoorumi Tietokortti 25

Usein keskeytyksiä 
työssä

Esimiestyö ja 
johtaminen huonoa

Paljon työssä 
tapahtuvia muutoksia

Huonot vaikuttamisen 
mahdollisuudet

Paljon psyykkisiä 
oireita

Usein kiirettä

Paljon stressiä

TYÖTAPATURMA

ti. Aina ei huomata tehdä edes työturvalli-
suusilmoitusta, ohjeistuksesta huolimatta. 

Ennakointi on kuitenkin erityisen merki-
tyksellistä, mikäli haluamme päästä edes lä-
helle tavoitetta eli Nolla tapaturmaa. 

Tapahtumaan johtavia juurisyitä selvitel-
lessä tulee usein ilmi kiire ja työn keskeytyk-
set. Myös STM on tutkinut kiireen vaikutus-
ta työturvallisuuteen. Työn tekemiseen tar-
vitaan riittävästi tilaa. Kiiretilanteissakin on 
merkityksellistä organisoida työn tekemis-
tä niin että kenellekään ei tule liiallista työ-
kuormaa. Johtamisen ja esimiestyön mer-
kitys korostuu näinä aikoina, kun työn ar-
keen tuntuu sisältyvän aina vain enemmän 
muutospaineita.

Alla oleva kaavio selvittää karkeasti miten kiire voi vaikuttaa työn tekemiseen.
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Tasavallan presidentti on myöntänyt rakennusinsinööri, 
huollon johtaja Tapio Kalliolle yli-insinöörin arvonimen. 
Arvonimen luovutti 2.9.2016 yhtymähallituksen puheen-
johtaja Rauno Valovirta Satakunnan keskussairaalan hen-
kilöstöravintolassa pidetyssä juhlassa. 
- Haluan lausua mitä parhaimmat kiitokset työnantajalleni 
Satakunnan sairaanhoitopiirille saamastani huomionosoi-
tuksesta. Koen, että minulle myönnetty yli-insinöörin nimi ja 
arvo on tunnustus tekemästäni työstä Satakuntalaisen terve-
ydenhuollon puolesta, sanoi Tapio Kallio kiitospuheessaan.

Tuija Heinosen pitkä ja ansiokas toiminta sairaanhoitajana palkittiin Vuo-
den satakuntalainen sairaanhoitaja -tunnustuspalkinnolla, jonka myönsi 
Satakunnan sairaanhoitajat ry Sairaanhoitajan päivänä 12.5.2016. Tun-
nustus myönnettiin ensimmäistä kertaa. Tuija Heinonen työskentelee 
Satakunnan keskussairaalan kirurgian osastolla 3.

- Olen aina pitänyt työstäni kirurgisena sairaanhoitajana todella paljon. 
Ei ole ollut ainuttakaan päivää, jolloin en olisi mielelläni tullut töihin. 
En voisi edes kuvitella elämää ilman sairaanhoitajan todella monipuo-
lista ja antoisaa työtä, sanoo Tuija Heinonen.

Heinosen perusperiaate omassa työssään on ehdottomasti hyvä asia-
kaspalvelu ja potilaan positiivinen kohtaaminen. 
- Mielestäni kaikki lähtee potilaasta ja hänen yksilöllisistä tarpeistaan. 
Tehtäväni on auttaa ihmistä kaikessa mihin hän ei itse pysty, tai mihin 
hänen tietonsa tai tahtotilansa eivät riitä. Elämän- ja työkokemuksen 
karttuessa olen entistä enemmän sitä mieltä, että sairaanhoitajan tulee 
olla potilaan ”palvelija”, joka on aina potilaan ja hänen omaisensa puo-
lella, ja tuo hoitosuhteeseen ammatillinen osaamisensa — sydämellä!

Tuija Heinonen on valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 1987. Hän 
aloitti työskentelyn keskussairaalan teho-osastolla vuonna 1987 ja eri-
koistui kirurgiseen hoitotyöhön vuonna 1989. Hän on ollut aktiivisesti 
kehittämässä erityisesti urologisten potilaiden hoitoa ja potilaskeskei-
sen toimintatavan suunnittelua ja käyttöönottoa.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen on Turun yli-
opiston johtosäännön nojalla myöntänyt Sari Sjövallille 
10.8.2016 Turun yliopiston anestesiologian ja tehohoidon 
dosentin arvon.
Arvon myöntämisen perusteina ovat olleet perusteelliset 
tiedot omalta erikoisalalta (anestesiologia ja tehohoito), 
kansainvälisesti vertaisarvioiduilla julkaisuilla (vähintään 
20 julkaisua) osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön se-
kä hyvä opetustaito.  
– Tämä ei muuta toimenkuvaani talossa mitenkään, toimin 
edelleenkin operatiivisen hoidon vastuualuejohtajana, ja 
välillä anestesialääkärinä sekä opiskelijoiden ja erikoistu-
vien kouluttajana entiseen tapaan. Nimitys nostaa kuiten-
kin sairaalamme profiilia tietotaidossa, opetussairaalana ja 
kattavana päivystyssairaalana, toteaa dosentti Sari Sjövall.

Vuoden 2016 satakuntalainen 
sairaanhoitaja Tuija Heinonen

Lupaan, että vakaa ja vilpitön tahtoni on sairaan-
hoitajan tointa harjoittaessani parhaan kykyni 
ja ymmärrykseni mukaan täyttää ne velvollisuu-
det, jotka minulla sairaanhoitajana kuuluvat, ja 
pitää aina mielessäni sairaanhoitajan työn kor-
keat ihanteet.

Dosentin arvo Sari Sjövallille

Yli-insinöörin arvonimi 
Tapio Kalliolle

Sairaanhoitajan vala:
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Vastaa 
ja 

voita!

Edellisen lehden 
mielenkiintoisin juttu - kilpailu

Vinkkelin 2016 

Paras juttu –palautearvonnan ja 

Ivana Helsinki 

–sammutuspeitteen voitti 

Aija Rajamäki. 

Onnea!

Mikä on sinun mielestäsi tämän 

Vinkkelin mielenkiintoisin juttu? 

Vastaa sähköpostilla 

taru.tolppo@satshp.fi 

31.3.2017 mennessä 

ja osallistu arvontaan!

Teksti ANNE TOIVONEN kuva MARIUS TIKKANEN

YH-asunnot lahjoitti sosiaalipalvelujen asukkaille ratkiriemukkaan iltapäivän Ti-
voli Seiterässä 4.5.2016. Lahjoitukseen kuului ilmainen sisäänpääsy asukkaille 
hoitajineen ja kaikkien laitteiden vapaa käyttö. Lisäksi asukkaat saivat huikopalak-
si hampurilaiset ja lipukkeet, joilla sai jälkiruuaksi valita joko hattaran tai lakua.

Pidät kädessäsi viimeistä perinteisesti paperille 
painettua ja postissa kotiin jaettua Vinkkeliä. Di-
gitaaliset viestintäkanavat ovat tulleet jäädäkseen 
ja niitä seurataan yhä enenevissä määrin. Vinkke-
likin harppaa nyt digimaailman puolelle, ja seu-
raava numero ilmestyy verkkolehtenä. Vinkke-
lin ilmestymisajankohdasta ja -kanavista tiedote-
taan vielä erikseen ennen ensimmäisen verkko-
lehden julkaisemista.

TtM Kati Kanniston hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Evaluation of 
mobile telephone text message reminders for people with antipsychotic 
medication” (Tekstiviestimuistutusten arviointi psykoosilääkitystä käyt-
tävillä potilailla) tarkastettiin 21.6.2016 Turun yliopistossa PharmaCi-
tyn Pha1-auditoriossa. Vastaväittäjänä toimi professori Kader Parahoo 
(Ulsterin yliopisto, Londonderry, Iso-Britannia) ja kustoksena professo-
ri Maritta Välimäki (Turun yliopisto). Tilaisuus oli englanninkielinen.

Kati Kannisto toimii osastonhoitajana Satakunnan sairaanhoitopiirin lii-
kelaitos SataDiagin patologian yksikössä.

VÄITÖS Vinkkeli muuttuu 
verkkolehdeksi

Lahjoitus
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Peruskorjauksella vanhastakin saa valoisaa ja viihtyisää
Keskussairaalan A-rakennuksen seitsemännen kerroksen pe-
ruskorjauksella vanhat tilat ovat saaneet kokonaan uuden, raik-
kaan ja viihtyisän ilmeen. Kaikki pinnat ja ikkunat uusittiin, ja 
lisäksi tiloihin lisättiin jäähdytys. Tällä hetkellä kerroksessa si-
jaitsee henkilöstö- ja laskentapalvelujen yksiköitä, henkilöstö-
hallinto, rekry, palkkalaskenta, potilaslaskutus sekä osa koulu-
tus- ja laskentapalveluista. Outlook-kalenterin kautta voi varata 
neuvotteluhuonetta, josta avautuvat upeat näkymät.

Ilmeen uusi Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy, Juhani Kujala. 
Työt aloitettiin helmikuun alussa ja valmista tuli heinäkuussa 2016. Perus-
korjaukseen osallistuivat rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoit-
sijat. Kustannuksiin 800 000 euroa sisältyvät myös kiinto- ja irtokalusteet

Rekrytointivastaava Marjo Lambacka 
ja rekrytointiassistentti Laura Poikke-
us ovat tyytyväisiä tilaviin ja toimiviin 
uusiin työtiloihinsa. Työtilaan on si-
joitettu myös lasiseinäinen, ääntä vai-
mentava rauhallinen tila tapaamisia 
ja työhaastatteluja varten.

Aulatilaa värittää upeasävyinen ku-
vateos ja moderni istuinryhmä. Ku-
vassa toimistosihteeri Jani Lautamä-
ki, henkilöstöjohtaja Helena Tuomi-
saari, toimistosihteeri Tuija Kallio, 
laskentasihteeri Anne Räty ja lasken-
tasihteeri Tuija Lehtonen
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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 toimintaa 
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

Pori

Nakkila

Kokemäki
Eurajoki

Rauma

Eura Huittinen

Säkylä

Ulvila

Harjavallan 
sairaala

Satakunnan 
keskussairaalan 
toimintaa Rauman 
aluesairaalassa

Satakunnan 
keskussairaalan 
toimintaa Satalinnan 
sairaalassa

Karvia

Harjavalta

Satalinnan 
sairaala

Rauman 
aluesairaala

Antinkartanon 
kuntoutuskeskus

Satakunnan 
keskussairaala


