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Hyvää Joulua 
ja 

menestyksellistä uutta vuotta meille kaikille!

Vuosi 2017 on kallistumassa lopuilleen ja me valmistaudumme joulun viettoon.

Kiitetään toinen toisiamme yhdessä hyvin tehdystä työstä. Jokaisella meistä 
on tarpeellinen ja tärkeä tehtävä potilaiden ja asiakkaiden hoidon ja palve-
lun kokonaisuudessa. Me kiitämme Teitä kuluneesta vuodesta!

Toivottavasti meillä kaikilla on mahdollisuus unohtaa rakkaidemme kanssa 
arjen kiireet, rentoutua ja iloita joulun juhlatunnelmasta.

Ahti ja Taru
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Jouluvaloin koristellussa talvipuutarhas-
sa oli esillä vanhoja valokuvia, työväli-
neitä ja -asuja vuosien varrelta.

Onnea!
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Satakunnan keskussairaala 
täytti 80 vuotta

Kamarikuoro Canzona ja Kati Taavela-
Sillankorva ilahduttivat talvipuutarhassa 
näyttelyyn tutustujia musiikilla.

Satakunnan keskussairaalan kahdeksan vuosi-
kymmenen pituista toimintaa juhlistettiin työn 
ohella maanantaina 27.11.2017, tasan 80 vuot-
ta keskussairaalan vihkiäisjuhlan jälkeen. Juh-
latoimikunnan suunnittelemassa ohjelmassa 
oli avoimia yleisöluentoja keskussairaalan au-
ditoriossa ja talvipuutarhassa oli esillä vanho-
jen valokuvien ja työvälineiden näyttely. Hen-
kilökunta sai nauttia poikkeuksellisen herkul-
lisen lounaan satakuntalaisesta pitopöydästä, 
ja myös ilta- ja yövuorossa oleville tarjottiin  il-
tapalaa.  Päivä päättyi keskussairaalan henkilö-
kunnan iltajuhlaan Isomäki Areenalla.

Talvipuutarha houkutteli kävijöitä
Jouluvaloin ja -koristein somistettu talvipuu-
tarha veti sekä omaa henkilökuntaa että sai-
raalassa kävijöitä katsomaan erityisesti van-
hoja valokuvia, joissa esiteltiin keskussairaa-
lan erilaisia työtiloja, rakentamista ja tapahtu-
mia 1930-luvulta alkaen. Lisäksi esillä oli erilai-
sia vanhoja tutkimus- ja hoitotyössä käytetty-

jä välineitä. Näyttelyn kokosivat vastuualuei-
den johdon assistentit.

Kätilöt Kaisa Lemström ja Marianne Luo-
ma olivat talvipuutarhassa koko näyttelyn 
ajan pukeutuneena teeman mukaisesti vuo-
sikymmeniä sitten käytössä olleisiin kätilöi-
den työasuihin.

Kamarikuoro Canzona johtajanaan Guido 
Kriik esitti tunnin ajan joululauluja ja suoma-
laisia sävelmiä.

– Oli lämminhenkinen tilaisuus esiintyä, ja 
kuulijoitakin oli kivasti, kertoo kuorossa lau-
lava erikoissuunnittelija Kristiina Tynjälä. – On 
myös lämmittänyt  mieltä saada vielä jälkikä-
teen kiittävää ja iloista palautetta keskussai-
raalassa sellaisiltakin henkilöiltä, jotka eivät ole 
entuudestaan tuttuja työn puolesta.

Sairaanhoitaja Kati Taavela-Sillankorva ilah-
dutti näyttelyyn tutustujia soittamalla kahteen 
otteeseen harmoniikkamusiikkia.

Lämmin kiitos kaikille, jotka osallistuivat kes-
kusairaalan juhlapäivän järjestelyihin!

Teksti TARU TOLPPO kuvat TARU TOLPPO ja LAURA POIKKEUS
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Luentoja seuratiin sekä auditoriossa 
että LB1-neuvotteluhuoneessa
Auditorio täyttyi noin puolilleen yleisöluen-
tojen alkaessa kello 13.00. Yhtymävaltuus-
ton puheenjohtaja Arja Laulainen avasi ti-
laisuuden ja sen jälkeen sairaanhoitopiiristä 
eläköityneet pitkäaikainen lakimies Esa Ahl-
qvist ja osastonhoitaja Marjatta Salo muis-
telivat menneitä. Esa kertoi keskussairaalan 
historiasta ja muutoksista vuosikymmenien 
varrelta, ja Marjatta muisteli vanhoja tutki-
mus- ja hoitokäytäntöjä, kertoi uudistusten 
etenemisestä ja tarinoi neljän vuosikymme-
nen tapahtumista ja tekijöistä.

Johtajaylilääkäri Ermo Haavisto valotti esi-
tyksessään ”Meidän Satasairaalamme - laa-
jan päivystyksen ja opetuksen sairaala” kes-
kussairaalan suunnitelmia ja tavoitteita tule-
vaisuudelle. Sairauksiin, niiden tutkimuksiin 
ja hoitoon liittyvässä  osuudessa esillä olivat 
sydänsairaudet, aivoverenkiertohäiriöt ja te-
konivelkirurgia. Luennoitsijoina toimivat yli-
lääkäri Pasi Karjalainen, osastonylilääkäri Ju-
ha Puustinen ja erikoislääkäri Teemu Niemi. 

Viimeiset esitykset koskivat palvelujen ke-
hittämistä. Asiakaspalvelupäällikkö Mari Vil-
janen-Peuraniemi sekä asiakasraadin jäsenet 
Jarkko Turunen ja Susanna Vestervik esitteli-
vät asiakasraadin toimintaa osana palvelujen 
kehittämistä. Hallintoylihoitaja Paula Asikai-
nen kertoi  keskussairaalan asiakaskokemuk-
seen perustuvan asiakaspalautteen keräämis-
menetelmästä ja sen hyödyntämisestä hoidon 
ja palvelun kehittämisessä. Illan päätteeksi tanssittiin Beatbones’in tahtiin. 

Esa Ahlqvist ja Marjatta Salo kertasivat keskussairaalassa sattunutta ja sanottua.

Tarjolla satakuntalainen pitopöytä ja 
juhlakahvitus
Keskussairaalan henkilöstöravintolassa tarjol-
la ollut satakuntalainen juhlapitopöytä hou-
kutteli lounastajia.
– Meillä lounasti maanantaina 843 työnteki-
jää, kertoo ruokapalvelujohtaja Satu Paloviita.  
Lisäksi ruokapalvelut lähetti osastoille ja yksi-
köihin ilta- ja yövuorossa työskenteleville yh-
teensä 320 annosta, joka sisälsi broilersalaa-
tin, patonkia, juustoa ja suklaakarkin.

Myös yleisölle tarjottu juhlakahvitus teki 
kauppansa. Kahvilla ja tyrnileivoksella kävi 

yhteensä 400 henkilöä B1-koulutusluokassa 
ja auditorion aulassa.

Iltajuhlassa tyylikäs ja viihtyisä tun-
nelma
Ihmiset tekevät juhlan, ja niin tälläkin kertaa!  
Isomäki Areenalle kokoontui nelisen sataa 
keskussairaalan työntekijää, juhla-asuissa ja 
juhlamielellä, ja iloinen puheensorina täytti 
salin.  Tilaisuuden avasivat juhlatoimikunnan 
puheenjohtaja Eija Vaula ja Esa Ahlqvist, ja  la-
valle nousi myös sairaanhoitopiirin johtaja Ah-
ti Pisto toivottamaan kaikille mukavaa iltaa.

Tomi Harrivaara trio solistinaan Heidi Vilja-
nen soitti taustamusiikkia, kun vieraat nauttivat 
noutopöydän salaatti- ja coctail-palatarjoilus-
ta. Sen jälkeen Lauri Nordberg tarjosi yleisölle 
stand up -komiikkaa ja taikuutta yhteistyössä 
yleisöstä valittujen vapaaehtoisten kanssa,  ja  
paljon naurua.  

Illan päätteeksi Beatbones soitti sekalaisen 
setin hyvää tanssimusiikkia, jota oli sekä muka-
va kuunnella että tanssia. Kokoonpanossa soit-
taa kaksi sairaanhoitopiiriläistä. Kitaristi-solis-
ti Mikael Tuominen työskentelee kouluttajana 
kuntoutuksen tukipalveluissa, sosiaalipalvelu-
jen toimialueella, ja basisti Katariina Heinola 
työskentelee sanelujenkäsittelykeskuksessa.

Kohti 100 vuoden merkkipaalua
Keskusairaala rakentuu ,  kehittyy ja uudistuu 
edelleen. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä kohti 
seuraavia vuosikymmeniä.
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Ministeri Saarikko 
muurasi 

H-rakennuksen 
peruskiven

H-rakennuksen peruskivi muurattiin osana 
keskussairaalan 80-vuotistapahtumia kutsu-
vierastilaisuudessa 27.11.2017. Tilaisuuden 
avasi rakennustoimikunnan puheenjohtaja 
Kauko Juhantalo, ja muurauksen suoritti per-
he- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 
valtioneuvoston sosiaali- ja terveysministeri-
ön tervehdyksen jälkeen. 

Ennen peruskiven muurausta huollon joh-
taja Tapio Kallio luki peruskiveen suljettavan 
pergamentin sisällön, joka sijoitettiin yhdes-
sä päivän sanomalehtien ja Suomessa käytös-
sä olevien kolikoiden kanssa  kupariseen lieri-
öön. Hitsaamalla suljettu lieriö muurattiin H-
rakennuksen perustukseen. Perinteiden mu-
kaisesti ministeri Saarikko sai muurauskau-
han muistoksi tapahtumasta.

Lieriön kiinnihitsausta todistavat kuvassa henkilöstön edustaja, sairaala-apteekin 
osastonsihteeri Sirpa Harjula, hänen takanaan sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 
ja Skanska Talonrakennus Oy:n yksikön johtaja Kari Sundelin, yhtymävaltuuston pu-
heenjohtaja Arja Laulainen, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, raken-
nustoimikunnan puheenjohtaja Kauko Juhantalo, yhtymähallituksen puheenjohtaja 
Tapio Uusitalo sekä muuraustilaisuuden kutsuvieraat.

Avoimet ovet
lapsille -tapahtuma

onnistui yli 
odotusten

Yksikön henkilökuntaa valmiina vastaanottamaan pienet vieraat hetki ennen ovien 
avautumista. Kuvassa sairaanhoitajat Jaana Lindgren, Terhi Haanpää, Minna Wester-
gård, seurakunnasta  leikinohjaaja Sirpa Honkanen, osastonhoitaja Elise Mäkelä, sai-
raanhoitajat Irmeli Itäranta, Mari Rinta-Keturi, Piritta Rope, Anne Kaijanmäki ja Mai-
leena Lehesvuori.  Yksikkö tilasi Appe Apina -puvun tapahtumaa varten, ja sen pu-
ki ylleen pienten vieraiden suureksi iloksi 14-vuotias Aino Westergård. Kuvasta puut-
tuvat osastonylilääkäri Tuija Tallilla ja kuvan ottanut sairaanhoitaja Mari Rinnemäki.

Päiväkirurgian yksikkö järjesti lauantaina 
25.11.2017 Avoimet ovet lapsille -tapahtu-
man, joka keräsi kolmen tunnin aikana pai-
kalle yli 100 lasta. 

– Olimme todella iloisesti yllättyneitä, että 
tapahtuma sai näin suuren suosion, kertoo 
osastonhoitaja Elise Mäkelä. – Saimme myös 
paljon hyvää palautetta, ja olemmekin aja-
telleet, että järjestämme vastaavan tapahtu-
man ensi vuonna.

Lapset saivat tapahtumapasseihinsa leimat 
vastaanotosta, leikkaussalista, heräämöstä ja 
kahviosta, jossa lapset pelasivat Appe Apina 
-mobiilipeliä tableteilla.  Lopuksi vieraat saivat 
Appe-tarrat ja karkkipussit kotiin vietäväksi.

Teksti TARU TOLPPO kuva KARI VALTONEN

Teksti TARU TOLPPO kuva MARI RINNEMÄKI
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Teksti TARU TOLPPO ja MERVI HAAPSAMO kuva TARU TOLPPO

Mervi Haapsamo valmistui lääketieteen li-
sensiaatiksi vuonna 1995 Oulun yliopistosta, 
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriksi 
vuonna 2003, perinatologiksi vuonna 2007 ja 
väitteli vuonna 2011 aiheesta ”Matala-annok-
sisen asetyylisalisyylihapon merkitys IVF ja IC-
SI hoidoissa ja raskauksissa”.

Kliinisessä työssä Haapsamo on omim-
millaan tehdessään sikiön ultraäänitut-
kimusta, vaikka kertoo syttyvänsä myös 
synnytyssalin erikoistilanteissa.
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Uusi lasten- ja naistentautien sekä synnytysten 

vastuualuejohtaja on
innostunut kehittäjä

Mervi Haapsamo siirtyi laajemman toimen-
kuvan houkuttelemana Satakunnan keskus-
sairaalaan naistentautien ylilääkäriksi Rova-
niemeltä, Lapin keskussairaalasta vajaa vuosi 
sitten, 2017 tammikuussa. 

– Olen erikoistunut perinatologiaan, joka 
on äidin ja lapsen terveydestä ennen synny-
tystä, synnytyksen aikana ja sen jälkeen huo-
lehtiva lääketieteen ala. Satakunnan keskus-
sairaalassa on enemmän synnytyksiä kuin La-
pin keskussairaalassa. Ylilääkärin työhön kuu-
luu myös hallinnollisia tehtäviä, ja yhdessä ne 
tarjoavat minulle aikaisempaa laajemman teh-
täväkentän, kertoo Haapsamo.

Haapsamon ottivat vastaan osittain jo tutut 
työtoverit, sillä hän on työskennellyt Satakun-
nan keskussairaalassa määräaikaisilla määrä-
yskirjoilla vuosina 2007 - 2010. 

Vastuualuejohtajan tehtäviin
Kun lasten- ja naistentautien sekä synnytysten 
vastuualuejohtaja Anssi Luoma siirtyi 1.11.2017 
Satasairaalan projektijohtajaksi, vastuualuejoh-
tajan tehtävät siirtyivät hänen varahenkilölleen 
Haapsamolle. Vastuualuejohtajana Haapsamo 
pyrkii huolehtimaan siitä, että henkilökunnal-
la on riittävät taidolliset ja henkilömäärälliset 
resurssit hoitaa hyvin omaa perustehtävään-
sä eli potilaiden hyvää hoitoa.

– Olen ylpeä Lasten- ja naistentalon moder-
neista tiloista sekä motivoituneesta ja innos-
tuneesta henkilökunnasta. Me pyrimme kai-
kissa tilanteissa ja yksiköissä paneutumaan 
asiakkaan kohtaamiseen, joka on hyvän hoi-
don perusta, ja samalla tarjoamamme palve-
lun parasta markkinointia, jolla tulevaisuudes-
sa, terveydenhuollon organisaatiorakenteen 
muuttuessa, on todennäköisesti huomattavaa 
merkitystä. Esimerkiksi naistentaudeilla kätilöi-
den työnkierto pelaa hyvin, ja pidän sitä erin-
omaisena saavutuksena! Se edistää laadukas-
ta opastusta vauvan hoitoon ja vanhemmuu-
teen, väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä pa-
rantaa pitkällä aikavälillä henkilökunnan työs-

sä jaksamista ja mahdollistaa oman osaamisen 
jakamista muille työkavereille. Muutos on to-
teutettu E-rakennukseen siirtymisen myötä ja 
ollut kuulemani mukaan haastava, mutta nyt 
toiminnan vakiinnuttua uomiinsa asiat teke-
minen on suorastaan ihailtavaa.

Haapsamoa on luonnehdittu vaativaksi ja 
napakaksi tyypiksi. 

– Vaadin itseltäni paljon sekä potilas- et-
tä muussa työssä, ja sitä kautta korkea vaati-
mustaso koskettaa kaikkea, mistä olen vähän-
kään vastuussa. Olen aina viehättynyt uuden 
oppimisesta, vaikka se vaatiikin työtä ja oman 
ajan käyttöä, toteaa Haapsamo. – Olen vuo-
sien varrella yrittänyt kasvaa ja kypsyä sekä 
ammattilaisena että johtajana ja toivon aina-
kin joskus olevani helposti lähestyttävä kolle-
ga ja esimies, jonka kanssa voi luontevasti ja-
kaa (työ)elämän ilot, surut, huolet ja toiveet. 
Olen moniammatillisen tiimityön vankka kan-
nattaja – tiimi tekee yhdessä ja tasavertaisena 
työtä, vaikka lääkäri viime kädessä kantaa vas-
tuun. Meidän lääkäreiden on hyvä muistaa, et-
tä emme pärjäisi päivääkään yksin ilman mui-
ta tiimiin kuuluvia lähiammattilaisia eli omal-
la kohdallani kätilöitä, sairaanhoitajia, lasten-
hoitajia, sosiaalityöntekijöitä, sihteereitä, siis-
tijöitä ja konekirjoittajia.

Innokas kehittäjä
– Pidän kehittämistyöstä, asioihin paneutumi-
sesta ja tiedon etsimisestä. Tykkään miettiä mi-
tä ja miten on järkevää kehittää erityisesti po-
tilaiden ja henkilökunnan, mutta myös talou-
den näkökulmasta, sanoo Haapsamo. 

– Viime kesänä seksuaalirikospotilaiden 
tutkiminen ja jatkohoidon järjestäminen siir-
rettiin päivystyspoliklinikalta naistentaudeil-
le. Synnytyspuolella olemme lisänneet simu-
laatio-opetusta, joka on edelleen syventänyt 
yhteistyötä leikkausosaston ja lastenklinikan 
henkilökunnan kanssa ja parantaa potilastur-
vallisuutta tositilanteissa.  Lisäksi otamme lä-
hiaikoina käyttöön chatti-palvelun, jossa kä-

tilö vastaa sovitun ajan sisällä asiakkaiden lä-
hettämiin kysymyksiin ja auttaa ei-päivystyk-
sellisissä ongelmissa. Palvelun tavoitteena on 
tehokas oikean tiedon jakaminen ja ammatti-
laisten työrauhan edistäminen vähentämällä 
puhelinsoittoja, mikä puolestaan parantaa yk-
sikkömme asiakaspalvelua. Haapsamo haluaisi 
myös tavoittaa nuoret synnyttäjät entistä laa-
jemmin kehittämällä digipalveluita.

Synnytystä ei sairasteta
Haapsamo on tyytyväinen Vanhemmat vah-
vasti mukana -filosofian ja Vauvamyöntei-
syysohjelman näkymisestä käytännössä. Nyt 
naistentautien yksikössä on myös perustettu 
Synnytystupatyöryhmä edistämään ideolo-
giaa, että synnytystä ei sairasteta makaamal-
la sängyssä ensimmäisistä supistuksista lähti-
en vauvan syntymään.

 – Ajatuksena on, että kannustamme äitejä 
liikkumaan synnytyksen avautumisvaiheen ai-
kana enemmän, kuuntelemaan oman kehon 
viestejä ja etenemään synnytyksessä itselleen 
sopivilla tavoilla. Varustamme kaksi synnytys-
salia siten, että niissä on tarjolla enemmän toi-
minnallisia mahdollisuuksia ja siten edellytyk-
siä kokeilla pärjäämistä lääkkeettömillä kivun-
lievitysmenetelmillä. Kaikille synnyttäjille ker-
rotaan tietenkin myös lääkkeelliset kivunlievi-
tysvaihtoehdot ja synnyttäjä itse on se hen-
kilö, joka päättää miten hänen synnytykses-
sään edetään. 

Matkailu ja sukeltaminen kiinnostavat
Vapaa-ajalla Haapsamo on aktiivisesti muka-
na oman alansa järjestötyössä.

– Olen viidettä vuotta Suomen Perinatolo-
gisen Seuran hallituksen jäsen ja toimin tällä 
hetkellä myös seuran varainhoitajana. Olen 
myös sihteerinä alkuvuodesta perustetussa 
kansallisessa KTG-asiantuntijaryhmässä, ker-
too Haapsamo. – Kun heittäydyn ihan vapaal-
le, niin matkustan Lappiin vaeltamaan ja hiih-
tämään tai trooppisiin vesiin laitesukeltamaan.
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Olen peruskoulutukseltani anestesiologian erikoislääkäri. Eri-
koistumisaikana työskentelin Helsingissä, Turussa ja Raumal-
la sekä täällä keskussairaalassa. Erikoistumisen jälkeen olen 
toiminut täysin leikkaussali-anestesiologina, kunnes monen 
sattuman summana tulin töihin päivystysosastolle, aluksi ke-
säsijaisena, kesällä 2016. Viihdyin akuuttilääketieteen paris-
sa ja pian aloitinkin akuuttilääketieteen erikoistumisopinnot. 

Päivystysosaston laajentuessa nykyiseen muotoonsa aloi-
tin sen osastonylilääkärinä syyskuun alussa.  Pääosin minut 
löytää osastolta, mutta työnkuvaani kuuluu myös työ Sata-
kunnan Lääkäriyksikössä noin kerran viikossa. 

Työssäni pidän ylivoimaisesti eniten sen monipuolisuudes-
ta. Osastolla hoidetaan potilaita päivittäin useilta eri erikois-
aloita ja nautin työskentelystä eri alojen kollegojen ja ammat-
tiryhmien kanssa. Vapaa-aikana viihdyn keittiössä, hyvän ruu-
an ja viiniharrastuksen pyörteissä. 

Tulin lokakuun alusta palvelussuhdeasiantuntijan määräaikaiseen tehtävään. 
Palvelusuhdepäällikkö Kaisa Kausto-Uskin siirtyessä valmistelemaan sote- ja 
maakuntauudistusta siirryin marraskuun alusta tekemään hänen sijaisuuttaan. 
Näiltä osin pesti kestää toukokuun loppuun. Olen siis vielä melkoinen novii-
si näissä tehtävissä. Onneksi minulla on pitkä kokemus kuntapuolelta sekä 
talous- että henkilöstöhallinnon osalta, mikä helpottaa asioihin perehtymis-
tä, vaikkakin sairaala toimintaympäristönä on uusi ja kooltaan iso työnanta-
ja. Toimintatavat ja käytännöt ovat myös vähän erilaiset eri organisaatioissa.

Tehtäviini kuuluu mm. työ- ja virkaehtosopimusten soveltaminen, toimia 
työnantajan edustajana erilaisissa neuvotteluissa ja tukea esimiestyötä palve-
lussuhdeasioiden osalta. Työpisteeni sijaitsee A7 kerroksessa. Muutaman ker-
ran olen jopa kavunnut portaat ylös vaikka lujille ottaakin. Minut on joka puo-
lella otettu hyvin vastaan ja täällä henkilöstöpalveluissa näyttää olevan reilu 
ja rento meininki. Viikot asun täällä ja viikonloppuisin reissaan Uudenkaupun-
gin Kalantiin, missä vakituinen kotini sijaitsee.

 Iltaisin olen tutustunut kaupunkiin joko kävellen tai sitten olen hypännyt 
mainion citybussin kyytiin. Tähän aikaan maisemat eivät ole edukseen ja odo-
tankin kevättä, jolloin Pori päässee näyttämään parhaat puolensa. Vapaa-ai-
kanani harrastan mm. penkkiurheilua, frisbeegolfia, mökkeilyä, kirjallisuutta, 
taidenäyttelyitä ym. ym. Olenkin niitä ihmisiä, jotka ovat huomanneet, että ai-
ka ei riitä kaikkeen siihen mitä haluaisi. Toivon, että voin omalta osaltani antaa 
työpanokseni täällä työskentelevien parhaaksi. 

Uusia tekijöitä

Osastonylilääkäri Helena Kreivilä

Palvelussuhdeasiantuntija Mirva Lambacka

Kuvat TARU TOLPPO
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Työni sairaanhoitajana alkoi vuonna 1983 Satakunnan keskussairaalan kirurgisella vuode-
osastolla. Vuosien saatossa vuodeosastolla hoidettiin lähes kaikkien kirurgian erikoisalojen 
potilaita. Kolmenkymmenen työ vuoden aikana sairaanhoitajan työssä on vaadittu jatkuvaa 
mukautumista uusiin tilanteisiin, uusiin erikoisaloihin, ja uusiin kollegoihin. Monen erikois-
alan vuodeosastotyö vaati jatkuvaa oman työn kehittämistä, ja uusien asioiden opettelua.

Työhöni on vuosien saatossa kuulunut myös osastonhoitajan työt, erimittaisina sijai-
suuksina. Muutoksen johtaminen on kuulunut työnkuvaani viimevuosina erityisen pal-
jon.  Osastojen yhdistäminen ja sulkuajat osastoilla toi omat haasteensa osastonhoitajan 
työhön. Osastonhoitajalla on erittäin merkittävä rooli muutoksen johtamisessa, jotta mah-
dollisimman hyvään lopputulokseen päästäisiin.

Kesällä 2017 kirurginen vuodeosasto koki suurimman muutoksen, kun päivystysosasto 
siirtyi niihin tiloihin.  Suuri osa vuodeosaston henkilökunnasta siirtyi muille osastoille töi-
hin. Minulle tarjottiin mahdollisuutta siirtyä työskentelemään kirurgian poliklinikalle. Otin 
haasteen vastaan 1.9.2017 palattuani vuorotteluvapaalta takaisin työhön. Poliklinikkatyö oli 
minulle täysin uusi alue. Työskentely kirurgian poliklinikalla on ollut monipuolista ja mie-
lenkiintoista. Olen viihtynyt uudessa työssäni erittäin hyvin. Pitkä kokemus ja monialainen 
osaaminen kirurgisten potilaiden hoitamisesta on hyödyttänyt minua uudessa työssäni.

Henkilökunnan positiivinen asenne, ja avuliaat kollegat kirurgian poliklinikalla ovat edes 
auttaneet uuteen työhön perehtymistä. Paljon on ollut uutta opittavaa, mutta se lisää työn 
mielekkyyttä ja haasteellisuutta.

Siirryin Satasairaala-hankkeen projektijohtajan tehtäviin 1.11.2017 alka-
en. Edeltävästi kaksikymmentä vuotta olen työskennellyt lastenlääkäri-
nä, näistä viimeiset viisi vuotta osittain hallinnollisissa ja esimiestehtävis-
sä. Uusi tehtävä on siis minulle hyppy tuntemattomaan ja olen yhtä aikaa 
innoissani ja kauhuissani. 

Satasairaala-hankkeessa on tarkoitus hyvin laajasti suunnitella tulevaisuu-
den Satasairaalan toimintaa ja tilaratkaisuja maakunnan terveydenhuollon 
lippulaivana. Otan erittäin mielelläni, hyvin kiitollisena ja nöyrin mielin vas-
taan kaikenlaisia neuvoja ja mielipiteitä koskien hanketta ja sen toteutusta. 

Yhdessä me tulevaisuuden sairaalaa teemme ja yhdessä siitä hyvä tulee!  

Sairaanhoitaja Tuija Kotiranta 

Uusiin tehtäviin

Satasairaalan projektijohtaja Anssi Luoma
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Syksyn väitökset tuovat tieteen käytäntöön

Tekniikan lisensiaatti Virpi Tunnisen lääketieteellisen tekniikan alaan 
kuuluva väitöskirja Parathyroid Scintigraphy. Optimization of 99mTc-
sestamibi/123I subtraction SPECT/CT tarkastettiin julkisesti Tampe-
reen teknillisen yliopiston (TTY) biolääketieteen tekniikan tiedekun-
nassa perjantaina 13.10.2017 klo 12 alkaen Porin yliopistokeskuk-
sen auditoriossa 126 (Pohjoisranta 11 A, Pori). 

Vastaväittäjänä toimi professori Mika Teräs Turun yliopistosta. Ti-
laisuutta valvoi professori Hannu Eskola TTY:nbiolääketieteen tek-
niikan tiedekunnasta. 

Virpi Tunninen (46) on kotoisin Rautalammilta ja on kirjoittanut   
ylioppilaaksi Rautalammin lukiosta 1990. Hän työskentelee Sata-
kunnan keskussairaalassa ylifyysikkona.

Virpi Tunninen 
kehitti kilpirauhasen paikallista-
mismenetelmän kuvantamalla

Liikatoiminen
kilpirauhanen 

paikallistuu nopeasti ja 
varmasti 

– Sairaalafyysikon työn keskeinen osa-alue on erilaisten tutkimusme-
netelmien parantaminen, kertoo Virpi Tunninen. Hänen lisensiaatti-
työnsä vuonna 2001 liittyi sydänlihasperfuusion eli sydänlihaksen ve-
renkierron gammakuvausmenetelmän parantamiseen. 

– Ajatus väitöstyöstä iti jo silloin, mutta realisoitui vasta vuonna 2008. 
Teimme jo silloin lisäkilpirauhasen gammakuvauksia kaksoisisotoop-

pimenetelmällä, mutta tuloksissa oli toivomisen varaa.
Tunninen asetti tavoitteekseen kilpirauhasen paikallistamisen so-

vittamalla käytössä olevan kuvausmenetelmän ja gammakuvaustek-
niikan mahdollisimman hyvin toimivaksi tutkimusmenetelmäksi. Nyt 
pieni, alle gramman painonen liikatoiminen lisäkilpirauhanen paikal-
listuu nopeasti ja varmasti kaksoisisotooppimenetelmällä ja 3D-fuu-
siokuvaustekniikalla.

– Osatöissä vertailin erilaisen menetelmiä ja tekniikoita sekä poti-
laiden että testikohteiden avulla. Hienoa, että paikallistamismenetel-
mä on jo otettu Suomessa laajasti käyttöön.

Isotooppitutkimukset  tehdään kliinisen fysiologian ja iso-
tooppilääketieteen yksikössä
Satakunnan keskussairaalassa isotooppitutkimukset tehdään kliinisen 
fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikössä, joka sijaitsee A0:ssa. 
Tutkimuksissa käytettävä laite on nimeltään gammakamera tai nyky-
aikaisemmalta nimeltään SPECT/CT. 

– Vuoden 2018 aikana yksikköön hankitaan lisäksi PET/CT –laite, jo-
ka mahdollistaa nykyistä laajemman tutkimusvalikoiman, kertoo Tun-
ninen, joka aloittaa vastuualuejohtajana yksikössä helmikuussa 2018.

Hyötyliikuntaa maatilalla
– Maatila Paneliassa tarjoaa hyötyliikuntaa. Tällä hetkellä meillä on 
kaksi koiraa ja tyttären ponit. Harrastan itsekin ratsastamista, ja mi-
nulla on ollut useita hevosia. Muinaisessa nuoruudessa olen harras-
tanut laskuvarjourheiluakin noin 700 hypyn verran.
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Syksyn väitökset tuovat tieteen käytäntöön

FaL Eeva Suvikas-Peltonen väitteli 23.9.2017 kello 12 Helsingin yli-
opiston farmasian tiedekunnassa aiheesta Lääkkeiden turvallisen 
käyttökuntoon saattamisen edistäminen sairaaloiden osastoilla. 
Väitöstilaisuus järjestettiin osoitteessa Satakunnan keskussairaa-
lan auditorio, Sairaalantie 3, Pori. 

Vastaväittäjänä toimi dosentti Kari Wallenius.
 Eeva Suvikas-Peltonen (37) on kirjoittanut ylioppilaaksi Porin 

Suomalaisen yhteislyseon lukiosta  1999. Hän työskentee Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin liikelaitos SataDiagin sairaala-apteekis-
sa proviisorina.

Eeva Suvikas-Peltonen on työskennellyt proviisorina toistakymmentä 
vuotta, ja lääkevalmistuksen laadunvalvonta on kuulunut koko ajan 
hänen tehtäviinsä.

– Tulin proviisorin tehtäviin Satakunnan keskussairaalaan heti val-
mistumiseni jälkeen vuonna 2004. Teemme sairaala-apteekissa kor-
keatasoista, ohjeistettua lääkevalmistusta, jota myös viranomainen 
valvoo. Tavoitteenamme on ohjeistaa ja motivoida hoitotyötä teke-
vää henkilökuntaa säilyttämään lääkevalmistuksen korkea laatu osas-
toilla ja yksiköissä, joissa myös lääkkeitä valmistetaan käyttökuntoon 
ja käytetään hoitotyössä.

Työtoverit kannustivat ja olivat kiinnostuneita Suvikas-Peltosen 65 
kysymyspatteriston tutkimuksesta.

– Farmaseutit ottivat minut mukaan osastokäynneille, ja tein audi-
toinnit niiden yhteydessä. Myös osastot suhtautuivat tutkimukseen 
myönteisesti. 

Suvikas-Peltonen toivoo, että valmista ja monin tavoin hyödynnet-
tävissä olevaa työkalua käytettäisiin mahdollisimman laajasti. 

– Olen suunnittelemassa ja pitämässä aiheesta koulutuksia sairaan-
hoitajille, ja raportoinut tuloksia lääkehuollon koulutuksista. Olisi mie-
lenkiintoista tehdä auditointi uudelleen muutaman vuoden kuluttua 
ja vertailla tuloksia. Tietysti toivon ammatillisesti myönteistä kehitystä.

Ensimmäinen väitöskirja omassa lajissaan
Suvikas-Peltonen teki sairaala- ja terveyskeskusfarmasian nykymuo-
toisten erikoistumisopintojen ensimmäisen väitöskirjan. Erikoistu-
misopinnot on tähän asti suoritettu ilman tieteellistä tutkimusta.

– Erikoistumisopinnot on tehtävä töiden ohella, joten aika harva 
siihen ryhtyy. Erikoistumisopinnot alkoivat 2011 ja 2012 aloitin tut-
kimusta, joten työ vei viisi vuotta. Se vaati lyhyitä yöunia, sinnikkyyt-

Tavoitteena 
lääkevalmistuksen 

korkea laatu kaikissa 
käsittelyvaiheissa

tä ja istumalihaksia. Väitöskirjan tekeminen oli raskasta mutta mielen-
kiintoista, toteaa Suvikas-Peltonen, ja luonnehtii itseään ihmiseksi, jon-
ka täytyy saada aikaiseksi.

Töiden jälkeen
– Aamulenkillä tulee hyviä ideoita, miten asiat voi hoitaa, sanoo juok-
semista omaksi ilokseen ja kunnon ylläpitämiseksi harrastava Suvikas-
Peltonen. – Lisäksi harrastan ringetteä ja golfia, ja tietysti myös lasten 
harrastuksia, etenkin taksikuskin ominaisuudessa. 

Eeva Suvikas-Peltonen  
laati väitöstutkimuksessaan  

auditointityökalun

Teksti ja kuva TARU TOLPPO
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Vuoden 2017 vaihto-ohjelman teemana oli  
”Terveydenhuolto-organisaatioiden innovaa-
tiot - uuden teknologian käyttöönotto, uusi 
tuottamisprosessi, henkilöstöjohtaminen se-
kä potilaiden osallisuus”. Työskentelen erikois-
suunnittelijana Satasairaalan kehittämistyös-
sä. Teema sopi erittäin hyvin omaan työhöni. 
Kuulin HOPE -ohjelmasta kollegoiltani, jotka 
ovat olleet vaihdossa. Vaihtoon lähtö vaatii 
oma-aloitteisuutta, valmistautumista ja työ-
tä sekä rohkeutta hypätä oman mukavuus-
alueen ulkopuolelle. 

Tutustuminen kohdemaan terveyden-
huoltoon
Vaihto kohdemaassa kestää nelisen viikkoa, 
jonka lopuksi on vielä HOPE Agora, jossa eri 
maiden ”vaihtarit” esittelevät, mitä ovat oppi-
neet. Vaihtoon pyrkijälle on kielitaitovaatimus, 
joka riippuu vaihtomaasta. Minä hain vaihtoon 
Tanskaan, jossa kielivaatimuksena oli englan-
ti. Osaamista testattiin puhelinhaastattelulla. 
Täytyy tunnustaa, että hikipisaroita oli otsal-
la ja jännitys vatsassa, kun haastattelun het-

ki koitti, mutta myös valtava voittajafiilis, kun 
testin läpäisin. 

Tanskassa meitä oli kymmenen naista, kah-
deksasta eri Euroopan maasta. Tutustuimme 
eri puolilla Tanskaa oleviin sairaaloihin, lähin-
nä pareittain. Saimme kuulla, miten siellä on 
kehitetty potilaskeskeistä, toimivaa, tehokas-
ta ja laadukasta terveydenhuoltoa. Meitä luot-
sasi Tanskan maakoordinaattorina toiminut 
Bertil Selde Krogh sekä paikallissairaaloiden 
koordinaattorit.

Teksti MINNA ALHONEN kuvat AUDE BEAUFILS ja MINNA ALHONEN

HOPE-asiantuntijavaihto-ohjelma 
– ikkuna uuteen maailmaan

HOPE sairaalavaihto on European Hospital and Healthcare -yhdistyksen orga-
nisoima vaihto-ohjelma, jossa Suomen Kuntaliito on vahvasti mukana. Ohjel-
ma on tarkoitettu ammattihenkilöille, jotka ovat toimineet vähintään kolme 
vuotta terveydenhuollon johtotehtävissä tai ovat olleet muulla tavoin vastuus-
sa toiminnan ja palvelujen kehittämisestä terveydenhuolto-organisaatiossa. 

Kuvassa vasemmalta oikealle minä, Iwona Puolasta, Taina Suomesta, Michela Italiasta, Rosa Portugalista, 
Carol Ranskasta, Susanna ja Seve Espanjasta, Stefani Saksasta, Andrea Itävällasta sekä isäntämme Bertil.
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Tanskalainen terveydenhuoltojärjestel-
mä pähkinänkuoressa
Tanska on jaettu viiteen maakuntaan. Valtio 
ja kunnat rahoittavat maakunnan toimintaa. 
Terveydenhuoltomenot katetaan valtionosuu-
della sekä kuntien verovaroin aktiviteetin mu-
kaan, joka määräytyy asukkaiden käyttämien 
terveyspalvelujen suhteessa. 

Tanskassa on tehty systemaattista kehittä-
mistyötä ja julkisen terveydenhuollon tuot-
tavuus onkin kasvanut 21 % vuodesta 2008. 
Tämä tarkoittaa, että samalla rahalla on saa-
tu enemmän hoitoa. Samaan aikaan työtyyty-
väisyys on lisääntynyt ja työstä poissaolot ovat 
vähentyneet. General Practitioner (GP) toimii 
omalääkärinä ja portinvartijana terveyspalve-
lujen käytössä. Terveydenhuoltoon on yhtäläi-
nen ja vapaa pääsy kaikille.

Laatutyöllä parempaa ja tehokkaam-
paa hoitoa
Tanskalainen terveydenhuoltojärjestelmä ja 
erikoissairaanhoito tarjosi paljon mielenkiin-
toista nähtävää. Johtaminen perustuu tiedol-
la johtamiseen. Kehittämis- ja laatutyö näkyy 
kaikkialla, ongelmiin tartutaan ja niitä lähdet-
tään ratkaisemaan tavoitteellisesti. Kehittämis-

Pohjoissjellannin sairaalassa Hillerodissa järjestetään vuosittain ulkoilutapahtuma. Ta-
pahtuma kokoaa sekä entiset potilaat  että henkilökunnan yhteen. Läheisessä, kauniis-
sa metsässä järjestetään ensin liikuntatapahtuma, johon on mahdollista osallistua jo-
ko kävellen, juosten tai maastopyöräillen. Sarjoja on eri ikäisille, ajanotolla tai ilman. 
Ulkoilun jälkeen on sairaalan pihalla koottu iso teltta, jossa musiikki soi ja osallistujil-
le tarjoillaan virvokkeita ja syötävää ja voittajille jaetaan palkintoja. Tuli todella hieno 
yhteenkuuluvaisuuden tunne, koimme olevamme osa tätä sairaalayhteisöä. Kuvassa 
olemme juuri asettumassa lähtöviivalle. Tänä vuonna myös kaunis sää suosi tapahtu-
maa ja nautimme kesän ensimmäisestä hellepäivästä, tuona toukokuisena päivänä. 

työ on hyvin potilaslähtöistä ja potilaat ovat 
osallisena tässä työssä. 

Ihmisten halutaan todella pärjäävän koto-
na ja sen tukemiseksi on erilaista saattaen ko-
tiin -toimintaa sekä matalan kynnyksen vas-
taanottotoimintaa. Hoito on viiveetöntä ja 
tavoitteena on saada kaikki tutkimukset ker-
ralla tehdyksi. Mikäli potilas saa omalääkäril-
tä lähetteen erikoissairaanhoitoon, pitää hä-
nen päästä tutkimuksiin, hoitoon ja esimerkik-
si leikkaukseen 30 päivän sisällä. Mikäli epäil-
lään syöpää, pääsee tutkimuksiin ja hoitoon 
vieläkin nopeammin.

Päivystykseen jonottamatta
Päivystyksissä ei näkynyt jonoja, sillä systee-
mi on hyvin toimiva. Akuutin sairauden tai 
vamman yhteydessä pitää soittaa hätätilan-
teessa112 tai muussa tilanteessa palvelunu-
meroon 1813, ennen kuin lähtee päivystyk-
seen. Yleensä palvelunumerossa vastaa hoi-
taja, mutta vastaaja voi olla myös lääkäri, jo-
ka on ainakin konsultoitavissa. Palvelunume-
rossa soittaja ohjataan tarvittaessa nopeim-
paan päivystyspisteeseen tai ohjataan oma-
lääkärille ja oikeaan hoitopaikkaan. 

Päivystys on hyvin organisoitu ja eri tiimit 
hoitavat potilaita keskitetysti. Potilaskoordi-
naattori toimii yhdyshenkilönä ja koordinoi 
vuodeosastotoimintaa. Yhteistyö eri osasto-
jen kesken on jatkuvaa ja hyvin organisoitua. 
Päivystyksen nopea linja toimii tehokkaasti.

Suosittelen!
HOPE-vaihto on hieno tilaisuus oppia, kehit-
tyä ja kehittää itseään ja saada uusia näkö-
kulmia omaan työhön. Vaihto on myös tilai-
suus tutustua eri kulttuureihin ja uusiin ihmi-
siin, luoda verkostoja ja huomata, että ihmiset 
ovat samanlaisia, maasta riippumatta. Voim-
me oppia paljon muilta mailta, kun kehitäm-
me omaa toimintaamme, varsinkin potilaiden 
mukaan ottamisesta ja palvelun nopeudes-
ta, mutta voimme olla ylpeitä myös suoma-
laisesta korkealaatuisesta terveydenhuollos-
ta. Haluan kiittää Suomen maakoordinaat-
torina toiminutta Hannele Häkkistä, Kuntalii-
tosta. Meitä oli 13, eri puolille Euroopan sai-
raaloita vaihtoon lähtevää henkilöä. Hannele 
auttoi ja rohkaisi meitä vaihtareita kaikenlai-
sissa asioissa ja kysymyksissä ja kokosi meis-
tä tiimin. Lämmin kiitos myös esimiehilleni ja 
Satakunnan sairaanhoitopiirille, tästä upeas-
ta mahdollisuudesta. 

Plan - Do - Study -  Act 
Laadunkehittämisessä käytetään PDSA-
mallia, joka tulee sanoista Plan, Do, Stu-
dy, Act. 
Suomeksi se on kuvailtu seuraavasti: 
P  =  Suunnittele muutos
D =  Tee, kokeile sitä
S  =  Tutki tuloksia
A =  Hyväksy muutos tai kokeile sitä  
         toisissa olosuhteissa.
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On perjantai-ilta ja Antinkartanon kuntou-
tuskeskuksen asiakkaalla Matilla on ilmen-
nyt akuutti infektio. Päivystävä sairaanhoita-
ja Heli arvioi Matin tarvitsevan lääkärin arvi-
ota hoitoon liittyvien päätösten tekemiseksi. 
Nyt paikalle ei tilata ambulanssia kuten yleen-
sä, jolloin asiakas tarvitsee mukaansa saatta-
jan ja hänen tilalleen palkataan palveluyksik-
köön sijainen.

Heli hakee Etto-etätohtorisalkun ja soittaa 
yhteispäivystykseen vuorovastaavalle sai-
raanhoitajalle. He sopivat Etto-etätohtoriyh-
teyden avaamisesta. Heli käynnistää table-
tin sekä asettelee kuulokkeet, stetoskoopin 
ja tutkimuskameran valmiiksi. Kamera sisäl-
tää korvalampun sekä peruslinssin esimer-
kiksi iholla olevien hiertymien tai haavojen 
kuvaamista varten.

Etto-yhteyden avauduttua yhteispäivystyk-
sen lääkäri Tero istuu tabletin ääreen ja aset-
taa kuulokkeet korvilleen. Matti, Heli ja Tero 
keskustelevat yhdessä Matin vointiin liittyvis-
tä asioista. Helin käyttää instrumentteja Teron 
ohjauksessa. Tero kuulee Matin hengitys- ja sy-
dänäänet. Korvat tutkitaan otoskoopilla. Ma-
tin yleistilaa arvioidaan kameran ja mikrofo-
nin avulla. Teron päätöksellä Matti voi jäädä 
asuinpaikkaansa ja hän saa hoito-ohjeet sekä 
lääkemääräyksen. Matti jää lepäämään omaan 
sänkyynsä ja Heli asettelee laitteet salkkuun. 

Etätohtori säästää aikaa, rahaa sekä 
asiakasta
Viiden kuukauden Etto-kokeiluaikana tutkit-
tiin laitteistolla 32 asiakasta, joista vain nel-
jä siirtyi asuinpaikkansa ulkopuolelle. Lait-
teiston käyttöönotto edellytti uusien toimin-

tamallien ja käytön opettelemista. Haastee-
na oli lääkärien vaihtuvuus. Avainhenkilöiksi 
muodostuivat yhteispäivystyksen vuorovas-
taavat sairaanhoitajat, jotka opastivat lääkä-
riä laitteen käytössä. 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtaja 
Eija Vaula toteaa, että Etto-laitteiston käyttöä 
pitäisi olla enemmän, jotta laitteiston käyttö 
tulisi tutuksi isolle lääkärikunnalle. Hänen mu-
kaansa kokeilu oli kaiken kaikkiaan myöntei-
nen kokemus ja käyttöönottoa pitää edelleen 
kehittää. Porin perusturvakeskuksen ylilääkä-
ri Katriina Lähteenmäen mukaan Etto-sovel-
lus on tärkeää saada käyttöön lääkärin omal-
le tietokoneelle. 

Etto on vielä melko monimutkainen käyttää 
ja vaatii joka kerta ohjeiston kertaamista. Läh-
teenmäen mukaan hyvää Ettossa on se, että 
laitteiston kamera on hyvälaatuinen ja tämä 
on kannatettava tapa hoitaa potilaita. 

Teksti ja kuva JOUKO ALINEN

Etto-etätohtori 
saapuu potilaan vuoteen vierelle

Tutkimus ja hoidon tarpeen 
arviointi onnistuu potilaan kotona  

Etto-etätohtorilaitteistoilla  
kahden ammattilaisen yhteistyönä.

Etätohtoripalvelussa on tulevaisuus
Etätohtoripalvelun käyttömahdollisuudet ovat 
runsaat huomioiden nykyiset sosiaali- ja terve-
ydenhuollon muutostarpeet. Sote-kehitykses-
sä kyseisen tekniikan käyttö korostaisi asiakas-
lähtöisyyttä ja mahdollistaisi jalkautuvien pal-
velujen kehittämisen niin, ettei asiakkaan tar-
vitse siirtyä pois kotoaan. Kyseinen tekniikka ja 
toimintamalli säästäisi myös asiakkaan voima-
varoja, asiakkaan kuljetusresursseja ja auttai-
si kohdentamaan lääkäriresurssit paremmin. 

Katso Etto-etätohtorin käyttöönotosta 
tehty ohjevideo Henkassa:
https://dreambroker.com/channel/0krk4g2o//
gz5pzs0b

HUOM! 
Linkki toimii vain silloin, kun luet Vinkkeliä int-
ranetsivulla eli Henkassa.

Sairaanhoitaja Tiina Koivunen ja osastonhoitaja Taija Ruohomäki testaavat Etto-kameraa.
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Teksti ja kuvat ANNE TOIVONEN

Sosiaalipalvelut 
uusi laatusertifikaattinsa

Laatujärjestelmä on  
toimintajärjestelmä, jonka  

mukaan toimitaan arjen työssä 
samalla tavalla  

kaikissa yksiköissä.

− Sosiaalipalvelut aloitti tuotteistamaan pal-
velujaan, kun kunnat maksaja-asiakkaina ha-
lusivat tarkempaa tietoa siitä mistä maksavat, 
kertoo laatupäällikkö Jouko Alinen. Toiminta 
koottiin yksiin kansiin Laatukäsikirjaksi, jos-
sa on organisaatio ja sen toiminta, säännöt 
ja ohjeet sekä keskeiset toiminnat prosessei-
na. Lisäksi määriteltiin miten toiminnan laa-
tua arvioidaan. Kun toiminta täytti kansain-
väliset kriteerit, haettiin sille laatusertifikaat-
ti, joka myönnettiin sosiaalipalvelujen toimin-
nalle ensimmäisen kerran vuonna 2012. Serti-
fikaatti on voimassa kolme vuotta, jonka jäl-
keen se täytyy uusia.
− Yhtenäiset toimintatavat jäsentävät ja sel-
keyttävät työn tekemistä sekä helpottavat tie-
don saantia. Eräs työntekijä totesikin osuvasti: 
”Sählääminen vähenee”. Lisäksi asiakkaan ko-
kema hyvä palvelu lisääntyy.
− Laatujärjestelmä on johdon ja esimiestyön 
tärkeä työväline. Se yhdenmukaistaa toimin-
taa ja toimii myös kilpailuvalttina. Ilman sitou-
tunutta henkilökuntaa laatujärjestelmä ei kui-
tenkaan toimi, toteaa sosiaalipalvelujen joh-
taja Merja Paavola. 

ISO9001:2008 on nyt ISO9001:2015
− Laatujärjestelmä ISO9001:2015 painottaa eri 
asioita kuin 2008-versio, Jouko kertoo. Paino-
pisteinä ovat yhteistyötahojen tiedostaminen, 
toimintaympäristön huomioonottaminen esim. 
sote sekä riskien ja mahdollisuuksien huomi-
oiminen toiminnassa esim. lainsäädännön 
edellyttämä asiakkaan itsemääräämisoikeus.

Laatujärjestelmän ylläpitäminen vaatii 
jatkuvaa työtä
− Asioiden pitää olla kunnossa niin yksiköissä 
kuin johdollakin. Toiminnan johtamisen täytyy 
perustua faktoihin ja raportointi on lisääntynyt, 
sillä kentältä pitää tuottaa tietoa. Toimintaa pi-

tää parantaa ja kehittää sekä sopeuttaa esim. 
uusiin lakeihin ja asiakkaiden tarpeisiin niin 
toiminnan kuin henkilöstön osaamisen osalta. 
Sisäistä ja ulkoista auditointia tehdään jatku-
vasti ja lisäksi toimintaa mitataan erilaisilla 
mittareilla esim. asiakastyytyväisyyskyselyillä. 

Sisäiset auditoinnit
Ohjaaja Eveliina Ylinen työskentelee Antinkar-
tanon kuntoutusyksikkö Katajassa. Ensimmäi-
sen kosketuksen laatujärjestelmään hän sai ke-
sätyöntekijänä tarvitessaan työhön liittyvää tie-
toa. Työkaverit neuvoivat etsimään tietoa Laa-
tukäsikirjasta. Toisinaan tarvittiin kokeneem-
man työkaverin opastusta kirjan käyttämises-
sä, mutta aina tarvittava tieto löytyi. Eveliina 
kokee, että laatujärjestelmä on turvana omal-
le työlle ja toimintatavalle, sillä aina löytyy oh-
jeet miten tulee toimia. 

Sisäisenä auditoijana Eveliina aloitti syksyllä 
2017. Häntä kiinnosti tietää miten asioita teh-
dään muissa yksiköissä. Sisäisenä auditoijana 
pääsee tutustumaan toisten yksiköiden toimin-
taan ja samalla saa uutta omaankin työhön. 
Sisäisissä auditoinneissa on mukana myös ko-
kemusasiantuntija. Sami Virta on saanut kou-
lutuksen tähän tehtävään ja ollut mukana mo-
nessa auditoinnissa. Sami kyselee henkilökun-
nalta ja asiakkailta esimerkiksi miten yksityi-
syyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan.

Jouko Alinen, Merja Paavola. Vuosikelloon 
on merkitty vuosittain toistuvat tärkeät asiat.

Eveliina Ylinen. Sisäinen auditointi 
pitää valmistella huolella.

Sami Virta. Kokemusasiantuntijal-
la on tärkeä rooli sisäisessä audi-
toinnissa.

”Sählääminen

vähenee”
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Sekä musiikki- että kuvataideterapia ovat luo-
via hoidollisia prosesseja, joissa välineinä käy-
tetään musiikkia tai kuvaa. Musiikkiterapiassa 
käytetään menetelminä musiikin eri element-
tejä mm. musiikin kuuntelemista, soittamista 

ja laulamista. Terapiaistuntoon kuuluu lisäksi 
aina keskustelua yksin tai ryhmässä, hoitavan 
yksikön kanssa sovitun suunnitelman mukai-
sesti. Kuvataideterapiassa työskentely tapah-
tuu kuvallisen luomisprosessin myötä, jolloin 

kuva toimii kommunikaation ja ilmaisun vä-
lineenä. Potilas tuottaa kuvan itse piirtämäl-
lä tai maalaamalla, jolloin syntynyt teos tar-
joaa erilaisen väylän kertoa omaa tarinaansa.

Liikunta- ja fysioterapia tarjoaa potilaille se-
kä yksilöllistä että ryhmämuotoista terapiaa 
ja kuntoutusta. Liikunnassa toimii aktiivisesti 
mm. naisten ja miesten kuntoryhmät sekä eri 
osastoille tarkoitetut ryhmäliikuntatunnit. Fy-
sioterapian erikoisosaamisalueena on psyko-
fyysinen fysioterapia, jonka tavoitteena on ih-
misen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edis-
täminen oman kehollisuuden kokemisen, tun-
nistamisen ja hyväksymisen myötä.

Toimintaterapiassa arvioidaan potilaan 
kykyä ja mahdollisuuksia toimia arjes-
sa niin kotona kuin työssäkin
Toimintaterapeutti voi tavata potilaan sairaa-
lassa, mutta tarvittaessa myös hänen kotonaan 
tai lähiympäristössään. Työterapian tavoittee-
na on kuntouttaa potilaita kädentaitojen kei-
noin, joihin kuuluvat mm. puutyöt, kankaan-
painanta sekä erilaiset korutyöt. Toteutettava 
työ valitaan potilaan psyykkinen vointi huo-
mioiden, mutta myös omien toiveiden ja kiin-
nostuksen mukaisesti. Työterapiassa työsken-
tely on yksilöllistä, mutta myös yhteisöllisyyttä 
ja vuorovaikutuksellisuutta tukevaa. 

Kuntoutusohjaaja toimii koko yksikön koor-
dinaattorina sekä yhtenä osana potilaan kun-
toutuksen moniammatillista tiimiä. Kuntoutus-
ohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa potilasta hänen 
muuttuneessa elämäntilanteessaan. Yksilölli-
sessä kuntoutusohjauksessa selvitellään mm. 
potilaan mahdollisuuksia pärjätä opinnoissa 

Teksti MARJO SAIRANEN kuvat MARJO SAIRANEN ja TITTA VALLA

Toiminnalliset keinot

psykiatrisen potilaan hoidossa

Kuvataideterapia tarjoaa potilaalle keinon ilmaista itseään ja omia tunteitaan ku-
van kautta.

Toiminnallisilla terapioilla on mahdollista saavuttaa hyviä ja 
eteenpäin vieviä psykiatrisen potilaan hoitotuloksia lääkkeet-

tömin keinoin. Esimerkiksi kuvataide- tai musiikkiterapia muun 
hoidon ohessa voivat olla ratkaiseva tekijä potilaan kokonais-

hoidossa hyvinvoinnin turvaamiseksi. Toiminnallisuus onkin tär-
keää saada aktiiviseksi osaksi potilaan hoidon suunnittelua ja 

kuntoutumista jo varhaisessa vaiheessa. 
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tai työelämässä sekä kartoitetaan ammatilli-
sia valmiuksia.

Uudistusten ja kehityksen mukana
Tulossa olevat laajat sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistukset näkyvät jo nyt toiminto-
jen toteuttamisessa monin eri tavoin. Uudis-
tuksiin on varauduttava ja on pyrittävä löytä-
mään ne toimintamuodot, jotka parhaiten tu-
kevat psykiatrisen potilaan lääkkeetöntä hoi-
toa ja kuntoutumista. Toiminnallisten terapi-
oiden merkitys osana potilaan kokonaishoi-
toa on ollut vaihteleva. Tutkimukset kuitenkin 
osoittavat, että toiminnallisilla hoito- ja kun-
toutusmuodoilla on osoitettavissa oleva po-
sitiivinen merkitys psykiatrisen potilaan hoi-
dossa. Onkin todettu, että toiminnalliset tera-
piat mm. lievittävät masennuspotilaan depres-
siota, vähentävät skitsofreniapotilaan oireilua 
sekä kohentavat psykiatrisen potilaan sosiaa-
lista toimintakykyä.

Osastohoidossa olevien potilaiden lyhy-
et hoitojaksot muodostavat oman haasteen-
sa hoitoprosessiin. Tämän vuoksi yhteistyö 
osastojen ja avohoidon välillä onkin tärkeää, 
jotta potilaan hoitoprosessi jatkuisi katkea-
mattomana potilaan kuntoutumisen edetes-
sä. Potilaan sitoutuminen hoitoon on sitä to-
dennäköisempää mitä tyytyväisempi hän on 
saamaansa tukeen. 

Toiminnallisuudella eteenpäin
Toiminnallisten terapioiden yksikkö työsken-
telee Harjavallan sairaalassa ja kuuluu psyki-
atrian vastuualueeseen. Toiminnalliset terapi-
at tarjoavat muun hoidon rinnalle lääkkeetön-
tä, tavoitteellista, toiminnallista, luovaa ja oh-
jattua hoitoa. Yksikön tarjoamiin hoitomuotoi-
hin kuuluvat fysioterapia, toimintaterapia, työ-
terapia, musiikkiterapia, liikuntaterapia, kuva-
taideterapia sekä kuntoutusohjaus. Hoitoa to-
teutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisena 
ja palveluita voivat käyttää niin osasto- kuin 
avohoidonkin potilaat. 

Yksikkö koostuu ammatillisesti vahvasta 
henkilökunnasta. Hyvä ammattitaito ja osaa-
minen varmistavatkin parhaan tuloksen. Yk-
sikkö suunnittelee ja toteuttaa toimintaansa 
niillä toimintamuodoilla, jotka kulloinkin par-
haiten auttavat erikoissairaanhoidon psykiat-
risen potilaan kokonaishoidossa. Pimeän ajan 
valovoimaryhmä auttaa väsymyksestä kärsivää 

potilasta kirkasvalolampuin sekä keskustelun 
keinoin. Elämänhallintaryhmässä puolestaan 
tuodaan esiin niitä käytännön ongelmakoh-
tia, joihin moni arjessaan törmää. Aiheet voi-
vat liittyä mm. hygieniaan, ravitsemukseen, 
lääkehoitoon, uneen, tunteisiin, rahankäyt-
töön tai suun terveydenhoitoon. Ryhmässä 
paneudutaankin keinoihin, jotka lisäävät näi-
den alueiden elämän hallintaa sekä helpotta-
vat pahaa oloa. 

Yksikön toiminta kasvaa ja kehittyy muutos-
ten mukana. Tammikuussa aloittaa mm. luo-
vien menetelmien terapiaryhmä, jossa käsi-
tellään masennukseen liittyviä teemoja mu-
siikin, kuvataiteen, valokuvan ja kehollisten 

Työterapian potilaiden myyntiin valmistamia tuotteita. 

harjoitteiden keinoin. Lisäksi toiminnallisten 
terapioiden yksikkö järjestää potilaille moni-
puolisesti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. 
Kauneimmat joululaulut laulettiin joulukuus-
sa ja tulossa on erilaisia kulttuuritapahtumia. 
Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa on saatu myös lupaavasti alkuun. Sai-
raalassa on järjestötila, jossa erilaisten tapah-
tumien myötä järjestöt tavoittavat niin poti-
laan kuin omaisenkin. 

Toiminnallisten terapioiden tavoitteena on 
auttaa potilasta selviytymään vaikeimman vai-
heen yli, lääkkeellisin tai lääkkeettömin keinoin.
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Noona-sovelluksella potilas voi ottaa yhteyt-
tä hoitohenkilökuntaan rintasyövän leikkauk-
sen jälkeisessä seurannassa sekä lääkehoito-
vaiheessa ja kysyä Noonan kautta oireista tai 
muista asioista rintasyöpähoitajalta. Palvelua 
voi käyttää kellonajasta riippumatta ja siihen 
vastataan virka-aikana. Rintasyöpähoitaja vas-
taa kysymyksiisi arkipäivisin kello 8–15. Poti-
las tarvitsee sovelluksen käyttöön sähköposti-
osoitteen ja tietokoneen, puhelimen tai table-
tin, jossa on internetyhteys. Käyttäjätunnus ja 
kirjautumisohjeet lähetetään sähköpostitse.

Noona hoitajan näkökulmasta
Hoitaja rekrytoi potilaat Noona-käyttäjiksi. 
Noonaa on poliklinikalla käytetty toukokuun 
2017 alusta asti. Noonaa käyttäviä potilaita 

on nyt noin 60. Yhteydenottoja tulee yhdes-
tä neljään viikossa. Noona-sovellus on helppo-
käyttöinen sekä hoitajalle että potilaalle. Hoi-
taja tarkistaa Noonaan tulevat viestit päivit-
täin, kun aikatauluun sopii ja vastaa potilaalle. 
− Olen huomannut, että kun potilas on oppi-
nut käyttämään Noonaa ja huomannut asian 
hoituvan myös tätä kautta, hän ottaa myös 
uudelleen yhteyttä Noonan välityksellä, sa-
noo Heli Aurio.

Noonan mahdollistaa aiempaa yksilöl-
lisemmän hoidon
Noona tarkoittaa korean kielellä isosiskoa, jo-
ka pitää huolta. Palkittu Noona Healthcare on 
kehitetty yhteistyössä HYKS Syöpäkeskuksen 
kanssa. Idea Noonaan on tullut HYKS:n syöpä-
potilailta, joiden hoidot olivat jo loppuneet. 
Helposti syöpäpotilas kokee jäävän yksin hoi-
tojen loputtua. Tämä tuli ilmi myös haastatte-
lussa, joka tehtiin kahdelle sadalle syöpäpoti-
laalle. Tähän HYKS yhdessä Adelmann Health-
care Solutionin kanssa kehitti Noona-sovelluk-
sen, joka on nyt jo käytössä monissa sairaan-
hoitopiireissä ja yliopistosairaaloissa. 

Teksti HELI AURIO, SILJA ILTANEN JA ELISA RANNE kuvat ELISA RANNE

Uusi sähköinen Noona-palvelu
 tukee rintasyöpää sairastavan hoitoa 

Noona-sovellus mahdollistaa tieto-
turvallisen sähköisen yhteydenoton 
potilaan ja henkilökunnan välillä. Uu-
si palvelu on vaihtoehto perinteiselle 
soittamiselle, mutta potilas voi delleen 
myös soittaa hoitavaan yksikköön. 

Noonan avulla potilaan turvallisuudentun-
ne lisääntyy, kun hoitopaikkaan on mahdollis-
ta pitää jatkuvaa yhteyttä. Tämän avulla myös 
hoitoyksikkö saa jatkuvaa tietoa potilaasta ja 
voi arvioida tämän avulla potilaan hoidon tar-
vetta paremmin. Voidaan arvioida, kuka selvi-
ää tilanteesta omatoimisesti itsehoito-ohjeil-
la ja kenen on tarpeellista lähteä sairaalaan. 
Turhien sairaalakäyntien poisjääminen sääs-
tää potilasta, ammattilaisten työaikaa ja ter-
veydenhuollon kustannuksia.

Syöpäklinikat voivat seurata potilaidensa 
voinnin kehittymistä reaaliaikaisesti ja tun-
nistaa ennakolta vakavat haitat. Noona mah-
dollistaa potilaiden aiempaa yksilöllisemmän 
tukemisen hoitojen aikana, ja terveydenhoi-
don rajallisten resurssien kohdentamisen tar-
koituksenmukaisella tavalla. Kun suoralle ter-
veydenhoitohenkilökunnan kohtaamiselle ei 
ole tarvetta, potilas saa olla kotona.

Sairaanhoitaja Heli Aurio esittelee Noo-
na-sovellusta rintasyöpäpotilaille, jot-
ka itse arvioivat Noonan soveltuvuuden 
omaan käyttöönsä.
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Hyvä palvelu 2017 -palkinnot myönnettiin 
asiakaskokemuksen perusteellla

Hyvä palvelu 2017 -kilpailussa palkittiin asi-
akkaan kokeman hyvän palvelukokemuksen 
ja asiakastyytyväisyyden perusteella. Kilpailu 
jakautui kahteen osaan. Sairaanhoidon toimi-
alueen ja SataDiag:in yksiköt palkitaan teksti-
viestikyselyn (=jatkuvan asiakaspalautemitta-
us) perusteella. Muut toimi- ja vastuualueet 
osallistuivat kilpailuun täyttämällä kilpailulo-
makkeen, jossa pyydettiin kilpailuun osallistu-
vat yksiköt perustelemaan ”Millä perusteella 
ehdotat yksikköäsi palkinnon saajaksi? Kilpai-
luun tuli viisi kilpailulomaketta. 

Palkintosumma oli entisten vuosien tapaan 
10 000 euroa, joka jaettiin tasan palkinnon saa-
jien kesken. Palkinto jaettiin viiden yksikön 
kesken, joten palkintosumma oli 2000 euroa  
yksikköä kohti. 

Satakunnan keskussairaalan sairaanhoidon 
toimialueen ja SataDiag:in asiakkaat ja poti-
laat ovat voineet antaa saamastaan palvelus-
ta palautetta tammikuusta 2017.  Käynnin jäl-
keen he voivat vastata tekstiviestinä asiakas-
kokemusta mittaavaan kyselyyn,  joka käsit-
tää seuraavat 11 väittämää: 

1)  Palvelusta oli helppo saada tietoa
2)  Ajan varaaminen oli joustavaa ja nopeaa.
3)  Sain tarvitsemani palvelun, kun sitä 

tarvitsin.
4)  Henkilökuntaa oli osaavaa ja 

ammattitaitoista 
5)  Henkilökunta oli ystävällistä ja 

kiinnostunut tilanteesta.
6)  Hoitoani koskevat päätökset tehtiin 

yhteistyössä kanssani.
7)  Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin 

kokonaisvaltaisesti.
8)  Koin saamani palvelun hyödylliseksi.
9)  Yksityisyyttäni kunnioitettiin.
10) Tilat olivat toimivat ja viihtyisät.
11) Palvelu oli niin hyvää, että voin suositella 

sitä. 

Asiakaspalautetta koskevan palkinnon saan-
nin kriteereinä olivat: Asiakaspalautteita tuli 
olla yli > 50 ja saatu keskiarvo yli  > 4,5 (max 5). 

Sairaanhoidon toimialueen ja SataDiagin 
yksiköistä palkittiin keskiarvojen perusteel-
la seuraavat:

Hammas-, suu – ja leukasairaudet ka 4,67
Maantiekadun kuvantaminen ka 4,57 
Leikkaus ja anestesia ka 4,55
Syöpätaudit ka 4,52

Ruokapalvelukeskus saa kiitosta asi-
akkailtaan
Viides palkittu yksikkö, ruokapalvelukeskus 
tuottaa asiakaslähtöisiä ja hoitoa tukevia ruo-
kapalveluja vuodeosastojen potilaille ja palve-
lutalojen asukkaille ja virkistäviä lounaita hen-
kilökunnalle ja kaikille ruokapalveluitamme 
käyttäville. Kahviopalvelujen palveluajatuk-
sena on järjestää monipuolisia kahvila palve-
luja sairaalassa asioiville henkilöille, potilail-
le ja heidän omaisilleen, henkilökunnalle ja 
kaikille yhteistyökumppaneille. Ruokapalve-
lut tuottaa 1,2 miljoonaa erilaista ateriasuori-
tetta vuodessa ja runsaasti kahvituspalveluja.

Olemme Suomessa 
ensimmäinen sairaanhoitopiiri, 

joka kerää tekstiviestikyselyn avulla 
asiakaspalautteen kaikilta 

asiakkailta ja potilailta 
palveluyksiköstä lähtiessä.

Palkinnot ottivat vastaan osastonhoitaja Kati Jakonen, röntgenhoitaja Merja Isometsä ja sairaanhoitaja Heli Aurio, osastonhoita-
jat Elise Mäkelä ja Päivi Rönkkömäki, ylihoitaja Pirjo Harju, radiologi Ilkka Laakso, osastonhoitaja Satu Heinonen, osastonylilää-
käri Pekka Niemi, erikoislääkäri Sheila Niemi, sairaanhoitaja Maria-Liisa Laine, kahvioesimies Tuija Salminen ja ruokapalvelujoh-
taja Satu Paloviita. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Arja Laulainen (vas) sekä johtajaylilääkäri Ermo Haavisto ja hallintoylihoita-
ja Paula Asikainen (oik) jakoivat kunniakirjat ja kukkaset palkituttujen yksiköiden edustajille.

Teksti PAULA ASIKAINEN kuva TARU TOLPPO
Vuoden 2017 Hyvä palvelu -palkinnot jaettiin perinteiseen 

tapaan  yhtymävaltuuston syyskokouksen aluksi 13.11.2017. 
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SataDiagin välinehuoltokeskus tuottaa sairaanhoitopiirin yksiköille ja ul-
koisille asiakkaille välinehuoltopalvelut.  Lisäksi huoltopalveluja tarjotaan 
asiakkaan yksikössä. Välinehuoltajat työskentelevät leikkausosastolla, te-
holla, päivystyksessä, laboratoriossa, endoskopiayksikössä, kirurgian po-
liklinikalla, silmätautien leikkausosastolla, korva-, nenä- ja kurkkutautien 
poliklinikalla, äidinmaitokeittiöllä, naistentautien ja äitiyspoliklinikalla, Ul-
vilan terveyskeskuksessa ja Merikarvian terveysasemalla. 

Välinehuoltoprosessi sisältää välineistön puhdistamisen, desinfioinnin, 
kuivaamisen, tarkastamisen, kokoamisen, pakkaamisen ja steriloinnin. Vä-
lineistön huoltoprosessin tuotannonohjaus kulkee oman T-DOC -järjestel-
män avulla. Välinehuoltoprosessia ohjaavat monet lait, asetukset, määrä-
ykset ja EU-standardit.

1   Välinehuoltokeskuksen tavaran vastaanotossa (likaisella alueella) 
välineet asetellaan pesudesinfektiokoneeseen. Läpiantomallisten 
koneiden tyhjennys tapahtuu puhtaalla alueella. Desinfektio 
noudattaa EU-standardia. Välineistöä lajittelemassa on 
välinehuoltaja Saija Ventelä.

2   Välinehuoltaja Kati Haajanen tarkastaa puhtaalla 
alueella puhdasta leikkauskoria. Taustalla näkyy 
tuotannonohjausjärjestelmä T-DOC:sta ko. korin kuva.

3   Välinehuoltaja Maarit Jansson pakkaa leikkauskoria.                
Pakkausmateriaalin on täytettävä niille asetetut standardit. Myös 
pakkaustavalla on omat vaatimukset. Taustalla tiiminvetäjä Kirsti 
Laitomaa ohjaa välinehuoltajaopiskelijoita Carita Ruokolaista 
ja Joose Luotosta. Välinehuoltajien rekrykoulutuksessa on 
koulutettavana 10 opiskelijaa. 

4    Yksittäisiä instrumentteja pakataan paperilaminaattipusseihin, 
jotka kuumasaumataan kiinni. Pakkausmateriaali valitaan 
käyttötarkoituksen ja sterilointitavan mukaan.
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Potilasturvallisuus
on yhteinen asiamme

Teksti TUIJA HAAPANEN ja MARJO HAAVISTO kuvat ELISA RANNE
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5  Välinehuoltaja Taija Salomaa rekisteröi sterilointierää 
höyryautoklaaviin. Sterilointi on erittäin säädeltyä ja valvottua 
toimintaa. SFS-EN 556-1 -standardin mukaan ”Jotta pakattuna 
steriloitu terveydenhuollon laite voidaan varustaa merkinnällä 
STERIILI, teoreettinen elinkyisten mikrobien esiintymisen 
todennäköisyys saa olla korkeintaan yhden suhde yhteen 
miljoonaan eli 1:1 000 000”. Laki terveydenhuollon laitteista ja 
tarvikkeista 629/2010 velvoittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvonta virastoa (Valvira) huolehtimaan lain mukaisen 
toiminnan yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta. Höyryautoklaavi 
on painelaite, jota koskee myös painelaitelaki. Välinehuollon 
höyryautoklaavit ovat läpiantomallisia eli tyhjentävät tuotteet 
sterilointiprosessin jälkeen steriilille alueelle. Jos tuote ei 
kestä höyryautoklaavisterilointia on välinehuoltokeskuksessa 
vaihtoehtona matalalämpösterilaattori, jossa tapahtuu 
kemiallinen prosessi. 

6 Steriilivarastossa välinehuoltaja Jenni Katajainen tarkistaa 
höyryautoklaavissa steriloinnissa olleet tuotteet ja että ohjelma 
on mennyt oikein.

7  TDOC- tuotannon ohjausjärjestelmästä saa 
ohjattua paljon informatiivista tietoa tuotteen 
viivakooditarraan.

8 Leikkauskokoonpanoja

9  Sairaanhoitaja Marja-Liisa Ruissalo ja 
tiiminvetäjä Riitta-Liisa Salomaa tarkastavat 
T-DOC:sta tuotannonohjaustilastoja.

10 Välinehuoltokeskus ottaa käyttöön 
uuden web-pohjaisen tilausjärjestelmän. 
Järjestelmää tullaan pilotoimaan ensiksi 
parilla sisäisellä ja ulkoisella asiakkaalla.
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Välinehuolto tuottaa 

puhtaita, desinfioituja, steriilejä, toimintakelpoisia ja 
käyttötarkoituksen mukaisia välineitä 

potilaan hoitoa ja tutkimusta varten. 
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Teksti TARU TOLPPO kuva JUHA SAJANTI

Minun työpäiväni...
– lääkintälaitetekniikan ammattimies Pasi

Teksti PASI GRÖNMAN kuva TARU TOLPPO

Eräs maanantai 2017 kello 06.30 Skoda laskeu-
tuu Satakunnan keskussairaalan teknisen kes-
kuksen pihalle, leimaus sisään 06.35: Toimis-
to on avattu ja 7700 vikapäivystyksen nume-
rot käännetty minun kännykkääni noin tunnin 
ajaksi kunnes Tiina saapuu. 06.55 sähköposti 
check vastauksineen ja puk-koodeineen. En-
simmäinen ”kännykkä-työpuhelu” tulee kello 
7.03: puk-kooditarve. 

Siitä eteenpäin aamupäivällä kolmen uu-
den puhelimen luovutus Outlook-sähköpos-
tiasetuksineen ja opastuksineen uusille käyt-
täjille, keskimäärin tunti per puhelin, välissä 
kahvitauko noin klo 08.00 ja kahvitauon aika-
na pari puhelua sähköpostiongelmista. Ruo-
kataukoon (tauko työn ohessa) mennessä ja 
sen aikana saan tasaiseen tahtiin 18 kännyk-

käaiheista puhelua. Ruokalassa ja käytävillä 
kännykkätyöaiheisia hihasta nyppäämisiä se-
kä kohtaamisia upeiden sairaanhoitopiirin eri 
alojen ammattilaisten kanssa. (I <3 my job!) 

Iltapäivä alkaa. Kello12 K-rakennuksen kuu-
luvuusongelman selvitystä, rakennuksessa on 
useita kriittisiä puhelimia, joiden on toimitta-
va 24/7. Yhteydenottoja operaattooriin puhe-
limitse, onneksi yleensä asiat selviää selvittä-
mällä. Kello 13 pikaset kaffeet kahvihuonees-
sa, samalla ryystellessä pari saapuvaa puhe-
lua. Kahvin jälkeen neljän kännykän hankin-
tapäätösten purkua, niihin puhelinten tilaus 
logistiikasta ja/tai Gigantista, sekä uusien pu-
helinliittymien teko Elisalla. 

Kello 14.30 vielä yksi puhelimen nouto, 
Outlook-sähköpostiasetuksineen ja normi 

käytönopastuksineen. Kello 15.00 matkapu-
helimeni lokitiedoissa on 49 tapahtumaa, 15 
lähtenyttä 30 vastattua puhelua, neljä vastaa-
matonta, palaan niihin huomenna, sillä nyt on 
lähdettävä kotiin. Leimaus ulos kello 15.07.

Parasta tässä kaikessa on te ystävät, työto-
verit, te kaikki omien alojenne rautaiset am-
mattilaiset. Teidän ansiostanne jaksan.

 Kiitos.

Tulla lujaksi,
pysyä pehmeänä.
Siinä on haastetta kylliksi,
yhdelle elämälle.
- Tommy Tabermann

Saija Vihanto sai vauhdissa vastauksia  matkapuhelimen asetuksiin liittyviin kysymyksiinsä
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Työskentelen Satakunnan keskussairaalan silmätaudeilla 
sairaanhoitajana. Partioharrastukseni aloitin jo 1990-lu-
vun alkupuolella, mutta silloisessa lippukunnassa toi-
minta ei ollut kovinkaan aktiivista ja harrastus loppui 
melko lyhyeen. 

Vanhimman lapseni aloittaessa partion 7-vuotiaa-
na Porin Tulitikkujen sudenpennuissa, innostuin itse-
kin vähitellen olemaan toiminnassa mukana ensin ak-
tiivisen vanhemman roolissa. Seuraavana syksynä pää-
sin mukaan viikkotoimintaan sudenpentujen lauman-
johtajaksi eli akelaksi. Syksyllä 2017 vaihdoin yhtä ikä-
kautta vanhempien ryhmänjohtajaksi, eli 10-12 vuoti-
aiden sammoksi. Molemmat lapseni ovat myös muka-
na partiotoiminnassa eli tämä on meidän perheen yh-
teinen harrastus. 

Parasta partioharrastuksessa on erilaiset ihmiset ja yh-
dessä tekeminen sekä tietysti metsäretket. Partion an-
siosta olen saanut tutustua uusiin ihmisiin ympäri Suo-
men ja saanut olla mukana mitä hienoimmissa tapahtu-
missa ja koulutuksissa. Partiojohtaja-peruskurssin suo-
rittaminen tänä vuonna on ollut minulle todella merki-
tyksellinen asia. 

Erityisesti olen innostunut erätaidoista ja lip-
pukuntani onkin tukenut tämän osa-alueen op-
pimista todella hyvin. Yksi hienoimmista asiois-
ta partiossa on, kun muutaman kerran vuodessa 
työviikon jälkeen saa pakata rinkan, laittaa par-
tiohuivin kaulaan ja lähteä hyvällä porukalla ko-
ko viikonlopuksi metsäretkelle. Aina ei tietysti-
kään kaikki mene kuten oli suunniteltu, esimer-
kiksi kunnon vesisade ei pidemmän päälle tun-
nu kovinkaan kivalta. Mutta kaikesta on selvitty 
ja uusia retkiä on jo suunnitteilla! 

Vapaaehtoistyötä parhaimmillaan
Näiden muutaman partiovuoden aikana olen 
päässyt näkemään lasten ja nuorten kasvua ja ke-
hitystä. On aivan valtavan palkitsevaa nähdä, mi-
ten heistä kasvaa hienoja ja vastuuntuntoisia, tai-
tavia ja aktiivisia partiolaisia. Partiossa kaiken läh-
tökohtana on yhdessä tekeminen ja tämän moni-
puolisempaa harrastusta saakin hakea. 

Jos vähänkin olet miettinyt partioharrastuksen 
aloittamista aikuisena, suosittelen kokeilemaan! 
Aikaisempaa kokemusta partiosta ei tarvitse ol-
la. Tämä on vapaaehtoistyötä parhaimmillaan. 

Partio on maailman suurin nuorisoliike, toimintaa on yli 200 maassa 
ja jäseniä yli 45 miljoonaa. Suomessa partiolaisia on 65 000. Partion 
tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua. Vaikka partiotoiminta 
onkin suunnattu lapsille ja nuorille, mukaan tarvitaan myös aikuisia 
mitä erilaisempiin tehtäviin. 

Partiossa 
aikuisenakin

Porin Tulitikkujen majoitusta Tammilei-
rillä kesäkuussa 2016 Sauvossa. Lou-
nais-Suomen partiopiirin leirille osal-
listui yli 2800 partiolaista. 

Katri ja Leevi viettivät retkiviikonlopun kirpe-
ässä pakkaskelissä Partiomyllyssä Eurassa. 

Porin Tulitikkujen kesäleirillä 
2017 oltiin vaeltamassa Jout-
sijärvellä. Hyttysiä riitti liiak-
sikin asti, mutta se ei menoa 
haitannut. 

Tauon paikka erätaitokurs-
silla!
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Lahjoitus
Teksti ja kuva TARU TOLPPO

Ylihoitaja Tuula Arvola otti vastaan Porin Viih-
dehanurit ry:n lahjoituksen keskussairaalan las-
tenosastolle. Lahjoituksen luovutti yhdistyk-
sen rahastonhoitaja Tellervo Nurmi.

– Yhdistys perustettiin vuonna 1993. Pää-
timme jo silloin, että yhdistyksen lopettaessa 
toimintansa jäljelle jääneet varat lahjoitetaan 
keskussairaalan lastenosastolle, kertoo Nurmi. 
– Yhdistys esiintyi ympäri Suomea suorista ra-
diolähetyksistä diplomaattien vastaanotoille. 
Soitosta on ollut paljoa iloa, mutta aktiivinen 
toiminta vähentyi jäsenten vanhetessa. Nyt 
yhdistys on käynyt tiensä loppuun. Musiikki 
soi ja soitto jatkuu muissa merkeissä.

Kiitämme lämpimästi lahjoituksesta!

Vietimme henkilöstöpalveluiden kehittämis- 
ja tykypäivää lokakuussa Porin Noormarkun 
ruukkimiljöön kauniissa maisemissa. Päivä al-
koi työhyvinvointipäällikön Katri Mannermaan 
työyhteisön kehittämisosiolla tunnelmallises-
sa Villa Ett -rakennuksessa, joka on aikoinaan 
rakennettu ruukin johtajan asunnoksi. Tehtä-
vien lomassa ehdimme tutustua rakennuksen 
sokkeloisiin käytäviin ja valoisiin huoneisiin.

Ruukin historia tutuksi Voyage-näyt-
telyssä
Ruokailun jälkeen siirryimme upeissa syysmai-
semissa oppaan johdattamana ruukin alueel-
le rakennettuun Voyage-näyttelyyn. Vanhassa 
pajassa sijaitseva Ahlström Voyage -näyttely 

kertoo mielenkiintoisella tavalla Ahlström-yh-
tiöiden historiasta ja suomalaisesta teollisuus-
historiasta yli 160 vuoden ajalta. Miten paljon 
mielenkiintoista paikallista historiaa sisältyy-
kään tämän ruukin tarinaan. Voyage-näyttely 
oli todellakin tutustumisen arvoinen! 

Villa Mairea- taiteen helmi metsän kes-
kellä
Näyttelyn jälkeen siirryimme Villa Maireaan, jo-
ka on rakennettu vuonna 1939 Maire ja Harry 
Gullichsenin edustuskodiksi. Suurina taiteen 
ystävinä pariskunta rakennutti tämän ainut-
laatuisen kokonaistaideteoksen, joka nykyisin 
luetaan 1900-luvun arkkitehtuurin kansainvä-
lisiin huipputeoksiin. Mairean suunnitteli Alvar 

Teksti LAURA POIKKEUS kuvat LAURA POIKKEUS JA ANNA-KAISA KAUTTO

Ahlströmin ruukkimiljöö
tarjoaa mielenkiintoisen tykykohteen

Aalto ja sisustuksesta vastasi Aino Aalto. Villa 
Mairea kytkeytyykin monin tavoin maamme 
taidelaitoksiin ja muotoilualaan. 

Oli aivan käsittämätöntä ajatella, että Villa 
Mairea oli rakennettu jo 1930 luvulla, niin mo-
derni rakennus mäntymetsän keskellä! Usko-
matonta, että Porin Noormarkusta löytyy tä-
mä modernismin helmi, joka vetää puoleen-
sa arkkitehtuuriin vihkiytyneitä ympäri maa-
ilmaa. Päivä oli meidän kaikkien mielestä mie-
lenkiintoinen, uusien kokemusten ja hyvien 
fiilisten päivä kauniissa maisemissa. Henki-
lökohtaisesti voin suositella kaikille tutustu-
mista alueeseen! 
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Matkalla Voyage-näyt-
telyyn.

Mäntymetsän keskellä si-
jaitsevan arkkitehtuurin 
Villa Mairean arkkiteh-
tuuri oli aikaansa edellä.
Rakennuksen sisätiloissa 
on valokuvauskielto. 
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Lukijan
 kuva

Seuraavan lukijan kuvan aihe on TALVI.  
Lähetä kuva osoitteella vinkkeli@satshp.fi 9.2.2018 
mennessä. Julkaistun kuvan lähettäjä  
palkitaan lounaalla henkilöstöravintolassa.

#kukasiivootontunjäljet

Bassorummun logo kertoo harrastajan  
olevan kyseisen organisaation fani.

Kiitos 
joulutunnelmasta  
Jonna Yliluoma, 
Juri Bartostsuk,  
Jouko Alinen, 
Juha Rautiainen, 
Suvi Salo ja 
Niina Levänen.

KIRO3:n tontut 
joulunodotuksessa
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Teksti ja kuvat ANNE TOIVONEN

Antinkartanon Työkartanon joulukiireet
Työkartanolla tonttujen kuiskuttelun 

voi melkein kuulla

Antinkartanon Työkartanolla joulunalusaika on vuoden kiireisintä 
aikaa. Asiakkaat ja ohjaajat valmistautuvat juhliin ja myyjäisiin. Työ-
toiminnan lisäksi on ehdittävä kuoro- ja näytelmäharjoituksiin. Tänä 
vuonna vietetään juhlia Suomi 100 -teemalla.  
Työtoiminnat toteutetaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan ly-
hyinä toimintatuokioina, puolipäivä- tai kokopäivätoimintoina puu-
verstaalla ja ompelu-/askarteluryhmissä. Työkartanossa voi työsken-
nellä myös vahvaa tukea tarvitseva asiakas.
Tuotteita myydään joulun aikaan 
muun muassa Leineperin joulu-
markkinoilla ja koko vuoden An-
tinkartanon kahvio Justiinassa, 
joka on avoinna tiistai- ja tor-
stai-iltapäiväisin. 
Myymälästä vastaa  
Sari Virtanen  
puh. 044 707 4087,


