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Usein kuulee sanottavan, että asiakas on ensin tai asiakas on 
ykkönen. Nämä viittaavat siihen, että juuri asiakas on orga-
nisaation tärkein tekijä mm. toiminnan ja tulosten kannalta. 

Nostaisin kuitenkin henkilöstön vähintään jaetulle ykkös-
sijalle. Useat tutkimukset tukevat sitä, että henkilöstön hy-
vinvoinnilla on merkitystä sille, kuinka tyytyväisiä asiakkaat 
ovat tuottettuihin palveluihin.  

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden välillä on selvä yhte-
ys. Henkilöstö, joka viihtyy työssään, saa aikaan parempia 
asiakaskokemuksia. Parasta asiakastyötä tekee osaava, hy-
vinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. 

Tällainen henkilöstö syntyy, kun organisaatio ja johtami-
nen palvelevat työntekoa, työjärjestelyt ovat selkeät, työ-
yhteisöllä on yhteisesti sovitut käytännöt ja tavoitteet, vuo-
rovaikutus on avointa ja toimintaa arvioidaan säännöllises-
ti. Myös työyhteisön toimivuudella ja ilmapiirillä on yhteys 

asiakaskokemuksen laatuun.
Asiakkaan palvelukokemus syntyy jokaisessa kohtaami-

sessa meidän työntekijöiden kautta. Se, miltä meistä tun-
tuu olla sairaanhoitopiirin työntekijöitä, kertoo työntekijä-
kokemuksestamme, ja välittyy tunteena kaikessa vuorovai-
kutuksessamme. Innostuneet ja työhön sitoutuneet työn-
tekijät luovat erinomaisia asiakaskokemuksia, ovat tuotta-
via ja innovatiivisia. 

Asiakaskokemuksen ja uudistuvan brändin kannalta työn-
tekijäkokemuksilla on arvokas rooli myös työnantajamaineen 
ja mielikuvien luomisessa. Työntekijäkokemus on kilpailuetu, 
jota ei voi kopioida. Mitäpä, jos rakentaisimmekin brändiä 
aktiivisesti työntekijöidemme tarinoiden kautta ja kasvattai-
simme sairaanhoitopiirin arvoa tavoiteltuna työpaikkana.

Hyvää Työfiilistä meille kaikille alkaneeseen vuoteen!

Hyvällä Työvireellä asiakkaiden parhaaksi

Helena Tuomisaari
henkilöstöjohtaja
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Soteuudistus ja Länsirannikon 
yliopistollinen sairaala -selvitys esillä 

Tulevaisuusseminaarissa 

Tulevaisuusseminaari keräsi keskussairaalan auditorion täyteen väkeä.

Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämä 
Tulevaisuusseminaari 18.1.2018 kokosi yhteen 

sairaanhoitopiirin luottamushenkilöitä, johtoryhmän jäseniä, 
jäsenkuntien kunnallisjohtoa, perusterveydenhuollon 

edustajia sekä Vaasan ja Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirien johtoa kuulemaan toimitusjohtaja  

Aki Lindénin, professori Teemu Malmin ja sairaanhoitopiirin 
 johtaja Ahti Piston esityksiä.

Sote-uudistus ja valinnan vapaus
HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén esitte-
li kattavasti sote-uudistuksen, valinnanva-
pauden ja maakuntauudistuksen eri vaiheita 
sekä pohdintaa esitettyjen ratkaisumallien 
toimivuudesta ja taloudellisuudesta. Lindén 
korosti, että suomalainen erikoissairaan-
hoito on eräs maailman tehokkaimmista. 
Jonojen syntyminen johtuu eettisestä pri-
orisoinnista, jossa kiireellisen hoidon tar-

Aki Lindén

peessa olevat potilaat ovat etusijalla, sekä 
tekijäpulasta  joillakin aloilla. Lindén muis-
tutti, että terveydenhuoltojärjestelmän on 
tarkoitus tuottaa terveyttä eikä maksimoi-
da palvelusuoritteiden määrää.   

Esitys on luettavissa 
http://www.satshp.fi/tietoa-meista/Sivut/
Seminaarit.aspx

Teksti TARU TOLPPO kuvat KARI VALTONEN
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Teksti AHTI PISTO

Länsirannikon yliopistollinen sairaala  
-selvityksestä

Vaativa erikoissairaanhoito ja terveyden 
edistäminen niin väestö- kuin yksilötasol-
la perustuu jo tänään yksittäisten potilai-
den geenitutkimuksiin  ja täsmähoitoihin;  
esim. kantasolu- ja täsmälääkkeisiin. Missä 
on tästä viimeinen tieto ja osaaminen sekä 
tutkimus? Se on yliopistollisissa sairaaloissa.

Satakunnan keskussairaala on ollut jo 
1.1.2017 lähtien ns. laajan päivystyksen sai-
raala. Meillä on velvoite toteuttaa kymme-
nellä erikoisalalla (akuuttilääketiede, anes-
tesiologia ja tehohoito, gastoenterologinen 
kirurgia, kardiologia, lastentaudit, naisten-
taudit ja synnytykset, neurologia, ortope-
dia ja traumatologia, psykiatria radiologia, 
sisätaudit ja yleislääketiede ja hammaslää-
ketiede ilman yöpäivystystä ) jatkuva ns. 
24/7 päivystystoiminta.

Velvoite edellyttää ns. vapaamuotoista 
päivystystä eli lääkärin pitää olla 30 min. 
kuluessa tarvittaessa työpaikalla. Päivys-
tysvelvoitteemme toteuttaminen edellyt-
tää kullekin erikoisalalle vähintään kahdek-
saa (8) erikoislääkäriä. Mieluummin heitä 
pitäisi olla kymmenen - kaksitoista (10-12),  
jotta päivystysvelvoitteen jako ja rasitus sitä 
tekeville olisi potilasturvallisuuden ja hen-
kilöiden jaksamisen kannalta kunnossa.  

Meillä ei ole tuota minimimäärääkään 
erikoislääkäreitä kaikilla em. erikoisaloil-
la. Heikoin tilanne tällä hetkellä on kardio-

logiassa, missä meillä on työssä tällä het-
kellä vain yksi (1) vakituinen kardiologian 
erikoislääkäri. Vielä muutama vuosi sitten 
se oli Suomen julkisten sairaaloiden ainut 
kardiologian yksikkö , missä kaikki yksikön 
kardiologit olivat vakituisia työntekijöitäm-
me peräti dosentin pätevyydellä toimivia. 

Mikä erikoislääkäreitä vetää/työntää pois 
Satakunnan keskussairaalasta? Yliopistolli-
sen sairaalamaailman työ- ja tutkimusym-
päristö sekä sen arvostus. Missä koulute-
taan ja missä on erikoislääkäreitä? Heitä 
on yliopistollisissa sairaaloissa. 

Satakunnan keskussairaala on myös ope-
tussairaala. Vuodesta 2007 lähtien sairaa-
lamme on toiminut Turun yliopiston lää-
ketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden 
kliinisen vaiheen opintojen suorituspaik-
kana. Oppilas saa täällä monipuolisia ja 
vaativia opintotehtäviä. Enää tänne tuloa 
ei tarvitse arpoa oppilaiden kesken; nyt 
kaikki pääsevät!

Käytännössä kaikki – 500 - 600 lääketie-
teen opiskelijaa lukukausittain – on meillä 
suorittamassa ao. opintoja. Palaute opiske-
lijoilta on kiittävää. Ja me uskomme heistä 
ainakin joidenkin palaavan meille jossakin
elämänsä vaiheessa meitä satakuntalai-
sia hoitamaan. Missä tapahtuu suurin osa 
lääketieteellisestä opetus ja tutkimus- se-
kä kehittämistoiminnasta? Vastaus on: yli-

opistollisessa sairaalassa.
Sairaalan  – Satakunnan keskussairaa-

lan –  toiminta tänään ja tulevaisuudes-
sa perustuu edelleen ammattilaisten eet-
tisen ajatteluun ja ammattitaitoiseen toi-
mintaan - erityisesti - erikoislääkäreihin.Sa-
takunnan sairaanhoitopiirissä on mahdol-
lisuus erikoistua nykyisin neljällä lääketie-
teen erikoisalalla; sisätaudeilla, kirurgias-
sa, psykiatriassa ja akuuttilääketieteessä 
sekä hoitotieteessä. Tarvetta muillekin eri-
koistumisille olisi laajasti. Satakunnassa on 
mahdollisuuksia – ja elämisen edellytyk-
siä. ”Satakunta – elämää parhaimmillaan”.

Satakunnan keskussairaalan – ja sen osaa-
jien ja potilaiden – tulevaisuus on turvat-
tu parhaiten osana ”Länsirannikon yliopis-
tollista sairaalaa”. Sen muodostaisivat Tu-
run yliopistollinen keskussairaala + Sata-
kunnan keskussairaala (tulevaisuudessa 
”Satasairaala”?) + Vaasan keskussairaala.

Hanke on toiminnallisesti ja taloudelli-
sesti perusteltu ja perusteltavissa. Sairaa-
loillamme on jo yhteinen strategia. Mah-
dollisesti tulevassa ”maakuntahallinnos-
sa” tarvitaan lakien suoma mahdollisuus  
muodostaa ”maakuntien yhteisiä, liikelai-
toksena toimivia sairaaloita”. Kuten  ”Län-
sirannikon yliopistollinen sairaala”! Me po-
tilaatkin pidämme yliopistollista sairaalaa 
parhaana sairaalana. Sillä on paras brandi.

Teemu Malmi

Länsirannikon yliopistollinen  
sairaala 
Aalto-yliopiston professori Teemu Malmi 
esitteli Länsirannikon yliopistollinen sairaala  
-selvityksen tuloksia. Tavoitteena on ollut 
löytää ratkaisumalli siihen, miten Varsinais-
Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maa-
kunnat pystyisivät tulevaisuudessa tuotta-
maan yhdessä yliopistosairaalan palvelu-
ja  länsirannikon alueella. Selvitys perus-
tuu laajoihin haastatteluihin, muualla teh-
tyihin selvityksiin sekä voimassa ja valmis-
teilla olevaan lainsäädäntöön. 

Hanketta puoltavia seikkoja ovat mm. 
mahdollisuus turvata laajat erikoissairaan-
hoidon palvelut sekä Porissa että Vaasas-
sa. Isona yksikkönä muutoksiin vastaami-
nen on myös helpompaa. Haasteita aset-
tavat mm. integraatio muuhun soteen se-
kä juridiset kysymykset.

Esitys on luettavissa
http://www.satshp.fi/tietoa-meista/Sivut/
Seminaarit.aspx
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Kliinisen hoitotyön asiantuntijan
toimenkuvassa yhdistyvät 

hoitotyön tuntemus ja tutkimusosaaminen

Kliinisen hoitotyön asiantuntija
- edellyttää ylempää 

korkeakoulututkintoa
- tukee hoitotyön kehittämistä 

lähellä kliinistä jokapäiväistä 
toimintaa

- toimii tällä hetkellä ainakin 12 
sairaanhoitopiirissä Suomessa,

- määrä on tällä hetkellä 1 - 24 
henkilöä / sairaanhoitopiiri

- ammattinimikkeellä toimivien 
määrä Suomessa on yhteensä 
yli 70 ja kasvaa koko ajan

- toimii myös kansallisen 
asiantuntijaverkoston kautta

Kliinisen hoitotyön asiantuntija-
toiminnan kokeilu
-  Alkoi sairaanhoitopiirissä 

kehittämisylihoitajan 
vetämässä näyttöön 
perustuvan toiminnan 
hankkeessa lokakuussa 2016.

- Alun perin puolivuotiseksi 
määritelty kokeilu on 
sittemmin saanut jatkoa 
toukokuun 2018 loppuun. 
Sairaanhoidon toimialueella 
toimii tällä hetkellä yksi 
määräaikainen (50 %) kliinisen 
hoitotyön asiantuntija.

- Pilottiyksikköinä 
toiminnassa ovat mukana 
keuhkosairauksien yksikkö, 
neurologian osasto, 
sisätautiosasto 1 ja kirurgian 
osasto 3.

- Kliinisen hoitotyön 
asiantuntijan tehtäväkuva 
on muotoutumassa kokeilun 
aikana.

Tehtävässäni kliinisen hoitotyön asiantunti-
jana tarvitsen työssäni sekä hoitotyön tun-
temusta että tutkimusosaamista, koska toi-
menkuvan tarkoituksena on yhdistää nämä 
tekijät luontevasti toisiinsa. Työssäni tarkas-
telen hoitotyötä käytäntöjen kehittämisen 
ja yhtenäistämisen sekä näyttöön perustu-
van hoitotyön vahvistamisen näkökulmasta. 

Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja levit-
täminen sekä tutkimustarpeiden esiin nos-
taminen ovat myös oleellinen osa työtäni. 
Kliinisen hoitotyön asiantuntija on näyt-
töön perustuvaan toiminnan kehittämis-
työhön erikoistunut hoitotyön ammattilai-
nen/asiantuntijahoitaja, jonka tehtävänä on 
toimia kehittämistyön tukena yksiköissä. 

Kunkin erikoisalan paras tuntemus ja klii-
ninen osaaminen löytyvät aina sen alan työ-
yksiköistä. Kliinisen hoitotyön asiantunti-
jan tehtävänä onkin tarjota oma kehittä-
misosaamisensa työyksikön käyttöön. Toi-
minnan tarkoitus on nimenomaan tukea 
laadukasta ja vaikuttavaa potilaan ja asiak-
kaan hoitoa sekä hyvää palvelua osana po-
tilaan kokonaishoitoa.

Mielenkiintoinen ja vaihteleva työ
Kliinisen hoitotyön asiantuntijatyö on ko-
keilun aikana muotoutunut vastaamaan ha-
vaittuihin kehittämishaasteisiin. Työnkuva 
sisältää paljon erilaisiin hankkeisiin liittyvää 
toimintaa sekä useita pienimuotoisempia 
kehittämisprojekteja. 

Keskeisimpänä tutkimushankkeena omas-
sa työssäni on viimeisen vuoden aikana ol-
lut perushoidon laadun kehittämishankkee-
seen (STEPPI -hanke) kuuluva Potilaan unen 
tukeminen vuodeosastolla  -hanke, jossa toi-
min tutkimushoitajana. Tästä hankkeesta 
tullaan myöhemmin saamaan mielenkiin-
toista tutkimustietoa potilaiden nukkumi-
sesta ja siihen liittyvistä tekijöistä vuode-
osasto-olosuhteissa. 

Kliinisen hoitotyön asiantuntijana toimin 
osan työajastani kliinisessä hoitotyössä (50 

%)  ja osan kliinisessä kehittämistoiminnas-
sa. Työni sisällöt mahdollistavat käytäntöläh-
töisen kehittämistyön ja tukevat mielestäni 
erittäin hyvin toisiaan. Työnkuva on mielen-
kiintoinen, vaihteleva ja monenlaisia haas-
teita antava. Se on mielestäni erittäin hy-
vä lisä sairaanhoitajien urakehitysmalliin.

Näyttö käyttöön
Nykyään tietoa on saatavilla suhteellisen 
helposti, mutta tiedon valtava määrä saat-
taa vaikeuttaa sen laadun arviointia ja hyö-
dyntämistä. Luotettavaa ja koottua näyt-
töön perustuvaa tietoa on jo pitkään saa-
tu hoitosuosituksista ja nykyään myös hoi-
totyön suosituksia on saatavilla koko ajan 
enemmän. 

Suurimmaksi haasteeksi näytön käytölle 
usein osoittautuu tiedon jalostaminen ja jal-
kauttaminen toiminnaksi. Satakunnan sai-
raanhoitopiirissä tähän haasteeseen on vas-
tattu kliinisen hoitotyön asiantuntijatoimin-
nalla, mikä on myös valtakunnallinen laa-
javastuisen hoitotyön kehittämissuuntaus. 

Lisätietoa laajavastuisesta hoitotyöstä 
www.sairaanhoitajat.fi, näyttöön perustu-
vasta hoitotyöstä www.hotus.fi.

Tavoitteena laadukas ja vaikuttava hoito

Teksti MINNA HEINO kuva TARU TOLPPO
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Asiakaskokemus- ja työviremittauksen
tulokset tuovat esiin

yksiköiden kehittämiskohteet

Aloitimme viime lokakuussa työviremitta-
uksen sairaanhoidon toimialueen ja Sata-
Diagin henkilöstölle. Olemme oivaltaneet 
työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuk-
sen yhteyden ja ryhtyneet mittamaan se-
kä johtamaan niitä. Asiakaskokemuksen 
mittaaminen aloittiin vuoden 2017 alussa. 

Mittaus kerran kuukaudessa 
Mittauksessa kartoitetaan kerran kuukau-
dessa henkilöstön työvirettä viiden lyhyen 
kysymyksen avulla. Kysely toteutetaan säh-
köpostilla tulevan linkin kautta yhteistyössä 
Innolink Oy:n kanssa. Tavoitteena on mah-
dollisesti jo kevättalven aikana lisätä kyse-
lyyn mukaan myös muu henkilöstö.

Työviremittauksessa pyydetään arvioi-
maan viimeisen kuukauden kokemusta vii-
den eri väittämän kautta.  

Vastaukset kuvaavat innovatiivisuutta, 
intensiteettiä, innostusta sekä intohimoa. 

Ensimmäisten mittausten tulokset
Loka-joulukuun mittausten keskiarvojen 
mukaan meillä tehdään työtä ahkerasti ja 
tunnollisesti (4,1), ja se koetaan mielek-
kääksi ja merkityksellisesti (3,9). Kannusta-
vassa palautteessa näyttäisi olevan kehitet-
tävää (2,9). Innostus uuden ideoimiseen ja 
kehittämiseen voisi myös olla korkeampaa.

Tulokset esimiehille Exreportissa ja 
Innolinkin web-sivustolla
Esimiehet voivat tarkastella tuloksia Inno-
linkin web-sivustolta sekä johdon rapor-
tointijärjestelmä Exreportista. Esimiesten 
johdolla tulokset käsitellään työyksiköissä 
sekä sovitaan niiden pohjalta yhdessä ke-
hittämiskohteista. 

Auditoriossa järjestetään 15.5.2018 asia-
kaskokemuksen ja työvireen johtamisen ke-
hittämispäivä kello 13.00–15.30.

Loka-joulukuun 2017 asiakaskokemuksen ja työvireen tulokset vertailukelpoisten vastuuyksiköiden osalta.
Vertailut vastuuyksikön mukaan.

Asteikko
1 = ei pidä ollenkaan paikkaansa  
5 = pitää täysin paikkansa

Kysymykset
- olen innostunut ideoimaan ja 

kehittämään uutta
- olen työskennellyt tuloksellisesti 

perustehtävän toteuttamiseksi
- saan kannustavaa palautetta
- koen työni mielekkäänä ja 

merkityksellisenä
- työyhteisöni ilmapiiri on hyvä

Vastaa ja vaikuta!

Asiakaskokemuksen ja  
työvireen johtamisen  

kehittämispäivä pidetään 
15.5.2018 keskussairaalan 

auditoriossa.
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Teksti HELENA TUOMISAARI
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Valtakunnallinen tunnustus 
erikoislaboratoriohoitaja 

Marketta Kalliolle

Kuva Juho Kallio
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Teksti  MARKETAN TYÖKAVERIT

Marketta Kallio työskentelee Satakunnan 
sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten pal-
veluiden liikelaitos SataDiag:ssa, kliinisen 
neurofysiologian yksikössä.

Marketalla tulee tänä vuonna täyteen 30 
vuotta alalla. Hän valmistui Turusta vuon-
na 1988 ja aloitti työt Satalinnan sairaa-
lassa heti valmistumisen jälkeen. Hän siir-
tyi jo samana vuonna Satakunnan keskus-
sairaalaan kliinisen fysiologian osastolle, 
jossa hän työskenteli isotooppitutkimuk-
sissa eli kuvasi keuhko- ja luustokarttoja.

Oppia ikä kaikki
80-luvun lopulla Marketta perehtyi EEG-
hoitajaksi (aivosähkökäyrätutkimus), kos-
ka heistä oli pulaa. Silloin paperinen päi-
vystys EEG-käyrä lähetettiin linja-autolla tai 
taksilla Turkuun lääkärin katsottavaksi. To-
sin päivystyksiä ei ollut joka viikkokaan. Nyt 
päivystyksiä on monia päivässä ja vastauk-
set saadaan nopeasti sähköisesti. 

Kliininen neurofysiologia (KNF) erkani 
omaksi yksikökseen kliinisestä fysiologias-
ta (KLF) ja sen myötä vuonna 1992 Market-
ta erikoistui Turussa kliiniseen neurofysio-
logiaan. EEG-tietokoneet otettiin käyttöön 
Porissa seuraavana vuonna. Marketan työ-
ajasta puolet oli kliinisen neurofysiologian 
ja puolet kliinisen fysiologian työtä. Päivys-
tysten lisääntyessä Marketta vaihtoi osas-
toa ”lennossa” parikin kertaa työpäivän 
aikana. Välillä toiset hoitajat valmistelivat 
potilaan eri huoneessa valmiiksi kun hän 
teki EEG-rekisteröintiä toisessa huonees-
sa. Tuolloin käytössä oli vain yksi tietoko-
nepohjainen EEG-laite.

Tutkimusvalikoima laajenee yhä edel-
leen
Tutkimusvalikoima laajeni, kun KNF sai omat 
tilat. Aivosähkökäyrä- (EEG) ja hermorata-
tutkimusten (ENMG) lisäksi aloitettiin te-
kemään suppeita unipolygrafiatutkimuksia 
ja herätevastetutkimuksia (SEP, VEP, BAEP) 
sekä MSLT- ja MWT-vireystilatutkimuksia. 
Vähitellen Marketta oppi hallitsemaan nä-
mäkin tutkimukset. Vuosituhannen vaih-
tuessa hän sai vakituisen toimen kliinisel-
tä neurofysiologialta. 

Henkilökunnassa tapahtuvien muutos-
ten myötä tuli tarve perehdyttää uusia hoi-
tajia KNF-yksikköön. Osastolla tällä hetkel-
lä työskentelee viisi hoitajaa, sihteeri, eri-
koissairaalafyysikko ja ylilääkäri. Marketta 
suoritti Satakunnan keskussairaalan esi-
mieskoulutuksen vuonna 2015 ja on toimi-
nut osastonhoitajan sijaisena. Viime vuosi-
na osastolla on aloitettu antamaan trans-
kraniaalisia magneettistimulaatiohoitoja 
(TMS-hoito) masennus- ja kipupotilaille. 
Marketta on perehtynyt myös tämän hoi-
don antamiseen.

Onnistuminen potilaan kanssa on 
tähtihetki
Marketan mielestä KNF-hoitajan työ on 
mielekästä. Koko ajan on uutta opittavaa. 

Marketta ja Satakunnan keskussairaa-
lan ensimmäinen EEG-laite olivat pit-
kään tiivis työpari. Kuva on 1990-lu-
vulta.

Kliinisen neurofysiologian hoitajat ry valitsi joulukuussa  
Satakunnan keskussairaalassa työskentelevän Marketta 

Kallion vuoden KNF-hoitajaksi.

Potilaiden kanssa onnistumiset ovat täh-
tihetkiä. Diagnostisesti laadukkaan EEG-
käyrän saaminen on erityisen hankalaa. 
Esimerkiksi itkuinen ja väsynyt lapsi tuo li-
sähaastetta tutkimuksen suorittamiseen. 

Marketta on ylpeä siitä, että KNF on py-
synyt itsenäisenä toimintana Satakunnan 
keskussairaalassa. Tämä on vaatinut vuo-
sien työn ja monia perehdytystunteja. Oli 
hetkiä, jolloin EEG:n osaajia oli vain muu-
tama Marketan lisäksi. Nämä hoitajat oli-
vat töissä kliinisellä fysiologialla ja heitä ei 
aina voinut ”irroittaa” KNF:lle. Nykyään ti-
lanne on onneksi korjaantunut. 

Vuoden KNF-hoitajan titteli lämmittää 
Marketan mieltä ja on hieno tunnustus 
pitkästä työurasta alalla!

Marketta ja ensimmäinen EEG-laite 
vuonna 2018. Kuva Nina Kaukiainen.
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Satakunnan keskussairaala on 
kannustava ja nuorta lääkäriä 
tukeva opiskelu- ja työpaikka

Kuva TARU TOLPPO

Satakunnan keskussairaala ehtii tulla mo-
nelle turkulaiselle kandidaatille tutuksi lää-
ketieteellisten opintojen aikana lukuisien 
hajautusjaksojen myötä. 

Omat kokemukseni Porin opetuksesta 
ovat lähes poikkeuksetta positiivisia, jon-
ka vuoksi olen itsekin tehnyt täällä kaksi 
amanuenssuuria (sisätaudit ja kirurgia) ja 
lääkärin sijaisuuksia päivystyksessä. Poris-
sa on usein päässyt itse tekemään enem-
män kuin TYKS:ssa, joten opetus on ollut 
mielekkäämpää. 

Teksti AXEL JUHOLA
5. vuosikurssin lääketieteen opiskelija, Turku

”Opiskeluaikaisten ko-
kemusten perusteella 
pidän Satakunnan kes-
kussairaalaa erittäin var-
teenotettavana erikois-
tumispaikkana.”

Seniorituki on myös ollut hyvää niin ama-
nuenssuurien kuin kesätöidenkin aikana. 
Päivystyksessä voi tehdä kandina vuoro-
ja pitkin vuotta oman aikataulun mukaan, 
mikä sopii hyvin vaihtelevan lukujärjestyk-
sen kanssa pelailuun. Kaiken kaikkiaan tän-
ne on aina mukava tulla ja opiskeluaikais-
ten kokemusten perusteella pidän Sata-
kunnan keskussairaalaa erittäin varteen-
otettavana erikoistumispaikkana. 
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Teksti HEIDI MAIRONEN
5. vuosikurssin lääketieteen opiskelija, Turku

”Seniorituki toimii kiitet-
tävästi, työympäristö on 
rento ja kandi otetaan 
osaksi työyhteisöä.”

Satakunnan keskussairaala menestyi hienosti
Nuorten Lääkärien Yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä 2017

Pori opettaa 
Kliseinen lausahdus kiteyttää juuri sen, mitä 
kaupunki ja sen keskussairaala voivat par-
haimmillaan tarkoittaa; opetusta lääketie-
teestä, työstä, sekä elämästä.

Viidennen vuoden lääketieteen kandina 
Satakunnan keskussairaala on enemmänkin 
kuin tuttu. Turkulaiset kliinisen vaiheen lää-
ketieteen opiskelijat hajautetaan sopimus-
sairaaloihin, joista yksi perinteinen vaihto-
ehto on Pori. Täällä opiskeluspektri on laa-
ja; kirurgiasta ja korvataudeista naistentau-
teihin ja lastentauteihin.  

Keskussairaalan ylivoimaisiin etuihin 
kuuluu kliininen opetus. Pienenä sairaa-
lana opetus on käytännönläheistä ja hen-
kilökohtaista. Suureen yliopistosairaalaan 
verrattuna potilaskontakteja on runsaam-
min ja niihin käytetään enemmän aikaa. 
Kliiniset opettajat panostavat ”kädestä 
pitäen”-opetukseen. Opetusmetodit ovat 
monipuolisia ja toimivia, jolloin muistijäl-
ki opittuun muodostuu eri tavalla. Vaihte-
levat manööverit ylläpitävät myös kiinnos-
tusta aiheeseen, joista erityistä kiitosta an-
saitsevat opetuspoliklinikat ja interraktiivi-
set seminaarit. 

Tavallisen opiskelun lisäksi lääketieteen 
kandille amanuenssuuri on oivallinen mah-
dollisuus tutustua sairaalatyöskentelyyn. 
Amanuenssi on työsuhteessa oleva lääkä-
riharjoittelija, joka saa käytännön kautta sy-
ventävää tietoa ja kokemusta. Useat turku-
laiset valitsevat Satakunnan keskussairaa-
lan harjoittelupaikakseen, sillä sairaala on 
pidetty ja arvostettu. Suoritin myös oman 
sisätautiamanuenssuurin Porissa, sillä ha-
jautusopetuksen aikana paikasta jäi posi-
tiivinen fiilis. 

Bambi liukkaalla jäällä
Ensimmäinen lääkärin sijaisuus on koke-
mus, joka jää mieleen jokaiselle kandille 
ja valmistuneelle. Askel opiskelijan roolista 
lääkäriksi on suuri, jolloin tietyt hetket ja 
potilaat iskostuvat pitkäksi aikaa mieleen.

 Oman harppauksen työelämään tein Sa-
takunnan keskussairaalassa kesällä 2017. 
Sijoitukseni oli sisätautien päivystys, juuri 
niin kuin olin toivonutkin. Ensimmäisten 
viikkojen perehdytysjakson jälkeen käy-
tännön asiat alkoivat olla selkeitä. Oli sel-
vää missä työpisteeni on, mitä työkuvaa-
ni kuuluu ja kuka on ensisijainen seniori-
lääkärini. Mitä en tiennyt, oli mahdollis-
ta kysyä; aina löytyi työkaveri auttamaan 
ja neuvomaan. Seniorituki oli läpi kesän 
kiitettävää, joka on äärimmäisen tärkeää 
työelämän ensimmäisien askelien aikana.

Kesä oli nopeasti ohi ja loistava työko-
kemus taskussa. Uusi työjakso keskussai-
raalassa tuntui hyvältä vaihtoehdolta, jo-
ten palasinkin joululomaksi sisätautipäivys-
tykseen. Työsuhteen sopiminen on jokai-
sella kerralla ollut erittäin joustavaa ajalli-
sesti, mikä on arvostettavaa opintojen lo-
massa. Arkivuorojen lisäksi viikonloppu-
päivystykset täyttivät kalenteria juuri sen 
mukaisesti, kuin itse toivoin.

Päivystyksen timanttinen työyhteisö
Keskussairaalan päivystyksessä useat eri-

koisalat työskentelevät rinta rinnan saman 
katon alla. Kirurgian, yleislääketieteen ja 
sisätautien päivystäjät jakavat samat työ-
tilat, jolloin pikainen konsultaatio hoituu 
tuolia pyöräyttämällä. Kynnys kysyä, poh-
tia tai kyseenalaistaa on matala. Jos sor-
mi menee suuhun, löytyvät erikoisalojen 

konsultit puhelinsoiton päästä. Myös mi-
nua toisinaan konsultoidaan, joka antaa it-
seluottamusta. 

Maininnan arvoinen asia liittyy myös mo-
niammatilliseen työilmapiiriin. Jouluaatto-
na ja uudenvuodenaattona kahvihuonei-
ta koristavat suuret buffet-ruokapöydät. 
Kivaan työpaikkaan nähdään selvästi vai-
vaa. Arjen ekstrapiristysten lisäksi tavalli-
set työpäivät etenevät kokeneiden hoita-
jien ja muun henkilökunnan yhteistyössä. 
Nopea työtahti vaatii toimivaa kokonai-
suutta, jolloin jokaisen työpanoksella on 
suuri merkitys.

Miksi Pori kiinnostaa?
Sana hyvästä työpaikasta leviää. Lääketie-
teen kandeja on Satakunnan keskussairaa-
lassa useista yliopistokaupungeista, jopa 
Riikasta. Poriin haetaan töihin, koska tääl-
lä viihdytään. Seniorituki toimii kiitettäväs-
ti, työympäristö on rento ja kandi otetaan 
mukaan osaksi työyhteisöä. Työkavereiden 
kesken järjestettävät aktiviteetit pesäpal-
losta festareihin muodostavat myös oman 
mausteensa soppaan. Monesta pienestä 
palasta koostuu lopulta kokonaisuus, jon-
ka ansiosta Satakunnasta innostutaan vuo-
si vuoden jälkeen. 

Nuorten Lääkärien Yhdistys teki Suomen ensimmäisen selvityksen erikoistuvien lääkä-
rien koulutuspaikoista ja rankingin Suomen parhaista koulutussairaaloista  ja terveys-
keskuksista. Sähköisesti toteutettuun kyselyyn vastasi lähes 600 lääkäriä. Kyselyssä me-
nestyivät parhaiten terveyskeskukset. Täydet viisi tähteä ansaitsi seitsemän koulutus-
paikkaa, joista terveyskeskuksia oli viisi. 

Sairaaloista menestyvät parhaiten viisi tähteä ansainneet Päijät-Hämeen ja Vaasan 
keskussairaalat. Satakunnan keskussairaala sai neljä tähteä ja sijoittui sairaaloista kol-
manneksi suosituimmaksi koulutuspaikaksi. 

Kysely toistetaan jatkossa vuosittain. Kyselyn tulokset https://www.nly.fi/tulokset
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Vuoden työpaikka -kyselyssä opiskelijat an-
toivat arvion eri aihe-alueista (kokonaisar-
vosana, perehdytys, palkkaus, työilmapii-
ri). Numeerisen arvioinnin asteikolla 1‒5 
Psykiatrian kesäkoulun keskiarvo oli 4,8. 
Sanallisesti Medisiinariliiton kyselyyn vas-
tanneet arvioivat Psykiatrian kesäkoulua 
seuraavasti: seniorituki, perehdytys, kou-
lutukset, työilmapiiri ja joustavuus. Erityi-
nen huomio kiinnittyi kahteen seikkaan, 
saatuun palautteeseen sekä koulutuksen 
järjestämiseen. Kesätöiden aikana lääketie-
teenkandidaatit saavat useaan otteeseen 
kirjallista ja suullista palautetta työskente-
lystään. Kerran viikossa kandidaateille jär-
jestetään kiinteänä ajankohtana koulutus, 
johon kaikilla kesäkoululaisilla oli todelli-
nen mahdollisuus myös osallistua.

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, dosent-
ti Max Karukivi iloitsee Psykiatrian kesä-
koulun saamasta valtakunnallisesta tun-
nustuksesta: ‒ Erityisesti minua lämmit-
tää se, että onnistuimme palautteen an-
tamisessa. Kuten tämänvuotisen kesäkou-
lun palautteessakin tuli esiin, olemme ke-
hittyneet palautteenantajina. Hienoa, et-
tä se näkyy myös tässä Medisiinariliiton 
kyselyssä. Tämän eteen on tullut tehtyä 
paljon työtä.  Karukivi on rakentanut ke-
säkoulun ohjaus-, palaute- ja seniorituen 
käytänteitä vuodesta 2013, jolloin pidet-
tiin ensimmäinen kesäkoulu. Hän on ke-
rännyt palautetta kaikkien vuosien kesä-
koululaisilta ja vaikuttanut siihen, että saa-
dun palautteen perusteella käytänteitä on 
myös parannettu. 

Työelämän aloittavat nuoret kaipaavat 
ja tarvitsevat ohjausta työskentelyynsä. ‒ 
Tämän ei pitäisi tulla yllätyksenä sen pe-
rusteella, mitä niin sanotun Y-sukupolven 
tulosta työelämään on sanottu, toteaa Ka-
rukivi. Y-sukupolveksi kutsutaan ikäluokkaa 
noin 1980-luvun alusta vuosisadan vaihtee-

Teksti ja kuva MARIKA PÖYRI-PIRKOLA

Vuoden kandityöpaikka 2017

Psykiatrian kesäkoulussa 
saa palautetta ja senioritukea

Suomen Medisiinariliitto valitsi Psykiatrian kesäkoulun 
vuoden työpaikaksi. Suomen Medisiinariliiton ja  

Lääkäriliiton toteuttaman opiskelijakyselyn  
perusteella Psykiatrian kesäkoulu on valittu vuoden 

työpaikaksi.

seen. Y-sukupolven työntekijät muun mu-
assa haastavat esimiehensä vaatimalla täl-
tä paljon aikaa keskusteluihin. ‒ Ajattelen 
että olemme Psykiatrian kesäkoulun myö-
tä onnistuneet työnantajana muuttamaan 
työyhteisökulttuuriamme oikeaan suun-
taan. Mielestäni tämä näkyy myös muul-
loin kuin kesäisin. Esimerkiksi aikuispsyki-
atriaan erikoistuvia oli vuonna 2012 viisi. 
Tänä keväänä heitä on ennätykselliset 17.

Poimintoja Psykiatrian kesä-
koulun 2017 palautteesta:
– Harjavallan psykiatria oli erin-
omainen paikka aloittaa lääkä-
rin ura. Tukea sai aina kun sitä 
tarvitsi, ilmapiiri oli kannustava 
ja rento, työkaverit sekä muut 
kandit olivat mukavia, vastuuta 
sai sopivasti, palautetta sai pit-
kin kesää ja koko ajan oppi lisää 
psykiatriasta, lääkäriydestä, 
ihmisyydestä ja itsestään.
– Kesäkoulusta, psykiatriasta ja 
Satakunnasta jäi erittäin hyvä 
kokemus. Voin suositella.
– Kesäkoulukonseptinne on 
maineensa veroinen, ja oikeas-
taan kesäkoulu jopa ylitti odo-
tukseni.

Susanna Luontola Suomen Medisiinariliitosta kävi ojentamassa Vuo-
den työpaikka 2017 -kunniakirjan vastuualuejohtaja Kirsi-Maria Haa-
pasalo-Pesulle.
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Olen sairaanhoitaja Seija Rahkola. Työsken-
telen sairaanhoitajana silmätaudeilla. Työni 
on poliklinikkapainotteista. Ylläpidän lisäk-
si glaucomapotilaiden hoitajapoliklinikkaa.

Minäkö agentiksi?
Lean-agentiksi suostuin ehkä hieman pie-
nen painostuksen jälkeen, mutta Lean-ajat-
telu on tuonut arkeeni paljon arvokkaita 
työkaluja. Lean-agentin koulutukseni vuon-
na 2016 muodostui mm. kaksipäiväisestä 
syventävästä lean-työpajakoulutuksesta.
 
Varastot järjestykseen
Ensimmäinen projektini oli itsestään sel-
vä. Yksikkömme varastot piti saada hallin-
taan. Tavoitteena oli vähentää tavaroiden 
turhaa hakemista, tukea päivittäistä työs-
kentelyä, sekä selkeyttää tavaroiden tilaa-
mista. Kehittämistyö toteutettiin lean-agen-
tin koordinoimana niin, että koko henkilö-
kunta osallistui suunnitteluun.

Sisällön kartoituksesta varastokart-
taan
Aluksi kartoitettiin varastoiden toimin-
ta ja sisältö. Kävi selväksi, että varastoissa 
oli paljon turhaa ja vanhentunutta. Lisäk-
si samoja tuotteita löytyi useasta varas-
tosta. Kartoituksen jälkeen otettiin esille 
kysymykset mitä, missä ja miten varasto 
palvelee toimintaa. Tämän jälkeen teh-
tiin ns. aakkosellinen varastokartta, jonka 
avulla henkilökunta löytää etsimänsä.

Projektin ansiosta varastotilat lähes puo-
littuivat, henkilökunnan turhat askeleet vä-
henivät, varastotilaukset järkeistyivät ja tie-
tenkin koitui taloudellista hyötyä.
Palkinnoksi tehdystä työstä kehittämistyöm-
me huomioitiin valtakunnallisesti Kunteko- 
gaalassa Helsingissä 16.11.2017.

Työ ja pohdinta yksikössämme jatkuu!

Teksti SEIJA RAHKOLA ja kuva ESKO TUOMINEN

Lean-kehittämistyö 

lähes puolitti varastot ja 
järkeisti tilaukset

Silmätautien yksikön Lean-projekti palkittiin 
valtakunnallisessa Kunteko-gaalassa 

Helsingissä 16.11.2017.

Pidetään yhdessä varastot järjestyksessä. Se helpottaa kaikkien työtä.
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Kartoituksesta käy ilmi, että liikuntavastaa-
van asema ja työpanos ovat hyvät suhtees-
sa liikuntaohjelman tavoitteisiin ja yrityk-
sen kokoon. Fakta on kuitenkin, ettei ku-
kaan kykene tähän yksin. Meikäläisellä on 

ollut loistavat tausta- ja apujoukot, joita il-
man tuo sertifikaatti olisi jäänyt saamatta. 

Eli kiittäkäämme ensin organisaation joh-
toa, esimiehiä ja sponsoreita, jotka mahdol-
listavat toiminnan rahoittamalla sitä. Kiitän 

omasta puolestani liikunta-agenttejani työ-
yksiköissä, jotka auttavat ja ovat todella ak-
tiivisia ja luovia, olette tehneet paljon enem-
män kuin olisin ikinä uskaltanut odottaa; on 
paljolti teidän ansiotanne, että tieto talossa 
kulkee paremmin kuin ennen. Kiitän myös 
päteviä ja innostavia liikunnanohjaajiam-
me sekä kaikkia liikuntayhteistyökumppa-
neitamme, jotka liikuttavat porukkaa myös-
kin ympäri Satakuntaa. 

Hyvin hoidettuja osa-alueita olivat 
seurantajärjestelmät, liikuntapalvelut 
sekä liikunnan viestintä
Kartoituksen avulla selvitettiin työpaikan 
henkilöstöliikunnan tämän hetkinen tilanne 
ja tulosten perusteella saimme konkreetti-
sia toimenpide-ehdotuksia henkilöstön lii-
kunnan kehittämiseen. 

Työterveyshuollon tilastot, henkilöstölii-
kuntaan käytettyjen investointien seuran-
ta sekä viime syksynä uusittu liikuntaryh-
mien ilmoittautumisjärjestelmä mahdol-
listavat henkilöstöliikunnalle asetettujen 
tavoitteiden toteutumisen seurannan. Il-
moittautumisjärjestelmän kautta saamme 
ajankohtaista tietoa liikuntaryhmien täyt-
töasteista. Lisäksi työntekijä pystyy seuraa-
maan omaa liikunta-aktiivisuuttaan viikko- 
ja kuukausitasolla. 

Piiri tukee useita eri liikuntamuotoja, jois-
ta jokainen voi valita itselleen sopivan lajin. 
Joka syys- ja kevätkausi talo tarjoaa työnte-
kijöilleen noin 30 ryhmäliikuntatuntia eri 
puolilla Satakuntaa, tukee henkilöstön uin-
tikäyntejä ympäri vuoden sekä päivittää lii-
kuntatiloja ja -välineitä aina tarvittaessa. 

Koko työpaikkaa koskevia liikuntatapah-
tumiakin järjestetään, mutta niissä osallis-
tumisaktiivisuus jäi vuonna 2017 vain koh-
talaiseksi. Kartoituksen mukaan viestintä 
liikuntapalveluista ja -tapahtumista tavoit-
taa 51-75 % henkilöstöstä, mikä kuvastaa 
viestinnän hyvää organisointia ja tavoitta-
vuutta. Vuonna 2017 viestintää kehitettiin 

 Satakunnan 
sairaanhoitopiiri
On saanut tunnustuksen hyvin hoidetusta  
henkilöstöliikunnasta pistemäärällä 58 %

Henkilöstöliikunnan hyvien käytäntöjen mukaan hyvin hoidettuja osa-alueita yrityksessä ovat: 
Seurantajärjestelmät, Liikuntapalvelut ja Liikunnan viestintä  

  
 

Helsingissä 07.12.2017 
Suomen Olympiakomitea ry

Hyvä me!
Teksti HEIDI LEHTONEN

Suomen Olympiakomitea myönsi 9.1.2018 Satakunnan sairaanhoito-
piirille ”Suomen aktiivisin työpaikka” -sertifikaatin tunnustuksena hyvin 
hoidetusta henkilöstöliikunnasta vuonna 2017. Sertifikaatti myönnettiin 

Suomen Aktiivisin työpaikka -kartoituksen tuloksen myötä. 
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Kirurgian osastolla 3 annetaan paljon suo-
nensisäisesti lääkehoitoa mm. antibiootti-
infuusioita, joiden käyttökuntoon saattami-
nen on työlästä.

Kiireisellä suurella kirurgisella vuodeosas-
tolla lääkehoidon kokonaishallinta voi olla 
joskus todella haasteellista. Osastofarma-
seutti pyrkii varmistamaan lääkehoidon laa-
tua ja turvallisuutta. Osastofarmaseutin oh-
jaava rooli onkin kehittynyt osastolla vuosi-
en varrella ja osastofarmaseutin työtä ar-
vostetaan todella paljon. 

Kirurgian osasto 3 osastofarmaseutin Jo-
hanna Lepistön yhtenä tehtävänä on osal-
listua lääkkeiden jakoon sekä iv-lääkkei-

Säästä aikaa ja rahaa 
ja paranna hoidon laatua 

Teksti LOTTA NIKKI ja JOHANNA LEPISTÖ kuvat LOTTA NIKKI

Ohjaa lääkitykseen liittyvät ongelmat ajoissa 
osastofarmaseutille. Kun lääkitys on tarkoituk-
sen mukainen ja lääkelista ajan tasalla, potilas-
turvallisuus paranee ja potilaan lääkekustannuk-
set pienenevät. 

Lääkehoidon turvallisuutta 
edistetään yhdessä 

osastofarmaseutin kanssa

Kirurgian osasto 3 lääkehuoneessa on 
laminaari-ilmavirtauskaappi. Sairaan-
hoitaja Henna Tuominen tekee antibi-
oottilaimennosta turvallisissa ja hygi-
eenisissä olosuhteissa.

den käyttökuntoon saattamiseen. Osasto-
farmaseutti tukee yksiköiden toimintaa oh-
jeistamalla, kouluttamalla hoitohenkilökun-
taa sekä perehdyttämällä uusia sairaanhoi-
tajia. Osastofarmaseutti tarkistaa annetta-
vien lääkkeiden annoksia ja niiden yhteis-
vaikutuksia. 

Osastofarmaseutti osallistuu lääke- ja lää-
kityspoikkeamiin liittyvien vaaratapahtu-
mailmoitusten perusteella yksikön kehittä-
mistoimenpiteiden suunnitteluun ja tekee 
esim. lääkkeiden käyttöä ja käsittelyä kos-
kevia ohjeistuksia, joilla pyritään ennalta-
ehkäisemään lääkityspoikkeamia. 

Osastofarmaseutti Johanna Lepistö ki-
rurgian osasto 3:n lääkkeidenjaossa.

mm. ottamalla käyttöön sosiaalisen median 
viestintäkanavat. Rekrytoimme myös työyk-
siköistä liikunta-agentteja meikäläisen avuk-
si, viestinviejiksi ja tuojiksi, jotta viesti ken-
tältä ja kentälle kulkisi paremmin.

Haasteena liikunta-aktiivisuuden li-
sääminen
Kehittämiskohtiakin toki löytyi. Kartoituk-
sen mukaan kehittämisalueitamme jatkos-
sa ovat liikunnan tuen määrä henkilöstölle 
sekä henkilöstön liikunta-aktiivisuus. Hen-
kilöstöstämme vain 10-30 % liikkuu tervey-

tensä kannalta riittävästi ja alle 10 % harras-
taa työmatkaliikuntaa säännöllisesti, mikä 
on alle keskitason. Luvut ovat huolestutta-
van pieniä, kun puhutaan sosiaali- ja terve-
ysalan organisaation henkilöstöstä. 

Esimerkiksi työmatkaliikunnan puitteet 
ovat työnantajan puolesta kunnossa ja hen-
kilöstöliikuntaa tuetaan monipuolisesti. Lii-
kuntaan kannustetaan järjestämällä erilai-
sia matalan kynnyksen liikuntatapahtumia 
ja -kouluja, esim. nyt keväällä alkava start-
tijuoksukoulu. 

Hyvä fyysinen kunto edesauttaa jokaisen 

työhyvinvointia ja on muun muassa potilas-
työtä tekevien oman työturvallisuuden se-
kä potilasturvallisuuden merkittävä tukipi-
lari. Olen pyrkinyt toteuttamaan työnteki-
jöiden toiveita terveysliikunnasta mahdol-
lisuuksien mukaan, jotta jokaiselle löytyisi 
jotain talon tarjonnasta ja jotain, mikä in-
nostaisi liikkumaan. Toiveet ja ehdotukset 
ovat jatkossakin tervetulleita, sillä meikäläi-
nen on täällä tasan teitä varten. Sinuakin. 

Lämpimästi kiittäen,
Heidi
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Teksti TARU TOLPPO ja MERVI HAAPSAMO kuva TARU TOLPPO

Siivouskeskus luo edellytykset hyvälle, turvalliselle ja  
toimivalle potilashoidolle sekä työympäristöille. 

Siivouskeskuksessa työskentelee 215 vakituista laitoshuoltajaa  
sairaanhoitopiirin eri toimipisteissä. Laitoshuoltajan työ on monipuo-

lista. Työn sisältö vaihtelee työkohteesta ja työvuorosta riippuen.

Laitoshuoltaja on tärkeä 
linkki palveluketjussa

Kirsi-Marja ja Piia ovat puhdistamassa paineilmapatjaa.
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”Vauhtia ja vaarallisia tilanteita” 
Iiris Laaksonen on ollut laitoshuoltajan 
tehtävissä sairaanhoitopiirissä lähes viisi 
vuotta. Hän on ammatinvaihtaja ja opis-
keli sairaanhoitopiirissä oppisopimuksella 
laitoshuoltajaksi. Iiris työskentelee K0-päi-
vystyksessä useammassa työkohteessa.  

Vaihtelevat työtehtävät
Iiriksen työtehtävät vaihtelevat työvuoron 
mukaan ylläpitosiivouksesta eristyssiivo-
ukseen sekä vuodehuollon ja ateriapal-
velujen tehtäviin työkohteesta riippuen. 
Yksi mieluisimmista työtehtävistä on seu-
rannan tiloissa tehtävä vuodehuolto. Po-
tilaiden kohtaamiset ovat usein ”oikeaan 
osoitteeseen” ohjaamista ja juttelua ate-
rianjaon lomassa sydänosastolla.

Hymy kertoo onnistumisesta
Hyvin onnistunutta työvuoroa Iiris kuvai-
lee näin: – Pidä sairaala siistinä annetus-

sa aikataulussa. Päivystykseen kotiutuneet 
työntekijät tietävät, että välillä työtä teh-
dään hektiselläkin tahdilla. Silloin kun asiat 
sujuvat mutkattomasti ilman tietokatkoja 
on työnteko saumatonta henkilöstön välillä.
– Kun näkee paljon hymyileviä ihmisiä ja 
työ sujuu aikataulun mukaan, tietää on-
nistuneensa työssä, Iiris toteaa.

Laitoshuoltajan työ on monipuolista
Iiriksen mielestä laitoshuoltajan työssä on 
parasta ”vauhti ja vaaralliset tilanteet” se-
kä työn monipuolisuus. Kolmivuorotyö eri 
työkohteissa tuo myös oman mausteensa 
työhön. Eri työvuorot ovat keskenään hy
vin erilaisia. Kiitosta Iirikseltä saa myös hy-

vä työyhteisö ja mukavat sekä huumorin-
tajuiset työkaverit!

Laitoshuoltaja on tärkeä lenkki pal-
veluketjussa
Altti Norgård on ollut sairaanhoitopiirissä 
opiskelemassa laitoshuoltajaksi oppisopi-
muksella toukokuusta 2017 lähtien. Hän 
työskentelee Kiro 3 osastolla. Työtehtävät 
koostuvat ylläpito-, ateriapalvelu-, vuode-
huolto- ja huoltohuonetehtävistä. Työssä 
vie eniten aikaa lähtevien potilaiden poti-
laspaikkojen siivous ja vuodehuoltotehtävät. 

Ateriapalvelupäivä
Haastattelupäivänä Altti työskentelee ”keit-
tiövuorossa” klo 7.00  - 15.00. Tähän työ-
vuoroon kuuluu erilaisia ateriapalveluteh-
täviä, kuten mm. ruokavaunun tyhjentä-
mistä, ruoanjakoa, astioiden tiskaamista, 
osastokeittiön siivousta ja osaston ylläpi-
tosiivousta sekä vuodehuoltoa. 

Teksti ja kuvat HANNA MARI MUIKKU

Iiris ateriapalvelutehtävissä sydänosastolla

”Kun näkee paljon hymyileviä 
ihmisä ja työ sujuu aikataulun 
mukaan, tietää onnistuneensa 
työssä.”
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Työ on mukavan vaihtelevaa
Altti kuvailee työvuorojaan nopeatempoi-
siksi, vaihteleviksi ja monipuolisiksi. Työ-
vuoro on onnistunut hyvin, kun aikatau-
lut pitävät, työt sujuvat ja ei tule ylimää-
räistä juoksemista/säätöä. Laitoshuolta-
jan työssä on parasta se, että laitoshuol-
taja on tärkeä lenkki palveluketjussa. 

Apuvälinepuhdistaja vai laitoshuol-
taja?
Kirsi-Marja Rantanen ja Piia Minkkinen 
työskentelevät apuvälineyksikössä E-raken-
nuksessa. Apuvälineyksikössä on paljon eri-
laisia apuvälineitä aina pyörätuoleista säh-
kömopoihin ja paineilmapatjoista polvior-
tooseihin sekä tietokoneen käytön apuvä-
lineisiin. Laitoshuoltajat vastaavat potilail-
ta palautuneiden käytössä olleiden apu-
välineiden purkamisesta, puhdistamises-

ta, kuivaamisesta, kokoamisesta ja kirjaa-
misesta sekä varastoinnista. 

Apuvälinepuhdistaja nimike voisikin pa-
remmin kuvata laitoshuoltajan työtä apu-
välinekeskuksessa. ”Apuvälinepuhdistaja”-
koulutusta ei ole olemassa vaan työssä ke-
hittyy työtä tekemällä ja löytämällä uusia 
toimivia työtapoja.

Vaihtelevaa ja mielenkiintoista työtä
Työvuorossa suurimman ajan vie apuvälinei-
den purkaminen ja peseminen. Työ on suu-
rimmaksi osaksi käsityötä vaikkakin myös ko-
neita on käytössä. Eräs niistä on Rehawash 
pesukone, jossa pystyy pesemään mm. pyö-
rätuolin. Kovassa käytössä ovat myös pyy-
kinpesukone ja paineilmalaite. Käsikäyttöi-
sistä puhdistusvälineistä on käytössä pesu-
harjojen ja pyyhkeiden lisäksi myös ratkojat, 
nukkaharjat ja pienet veitsetkin. 

Työn ilo syntyy työn tuloksesta

Työn iloa työssä kokee siitä, kun näkee työn-
sä tuloksen; puhtaan ja kuivan apuvälineen 
yhdessä mukavien työkavereiden kanssa. 
Hankalissa tilanteissa voi pähkäillä parhai-
ta puhdistustapoja ja  -työvälineitä työka-
verin kanssa ja apuvälinekeskuksen henki-
lökunnalta on helppo kysyä neuvoa kinkki-
semmissä tilanteissa. 

Kun kiire yllättää, otetaan jonon ohi puh-
distettava apuväline nopeasti työn alle. Ku-
kaan ei kuitenkaan ole hengittämässä nis-
kaan, vaan yhteistyö sujuu hyvin. Mukavaa 
on tunne siitä, että saa tehdä työnsä rau-
hassa. Parasta työssä on vaihtelevuus ja se, 
että pääsee itse suunnittelemaan työtään. 

Altti siirtyy sujuvasti ateriapalvelutehtävistä  
siivoustyöhön.

Piian toimesta pyörätuolit puhdistuvat käsin ja koneellisesti.
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Uusia tekijöitä
Teksti ja kuvat TARU TOLPPO

Sairaanhoitajat Hanna Kekäle, Ulla Kalliokoski, Riitta Mäki-Vaurio (kirurgian 
osasto 2) Margit Luoma (kirurgian poliklinikka), Anu Hannukainen, Elina Pärs-
sinen, Niina Pörsti, lääkintavahtimestari Juha Pentikäinen, sairaanhoitaja Ei-
jastiina Pesonen, hoidonsuunnittelija Maija Lappalainen, osastosihteeri Sirkka-
Liisa Ketola ja ortopedi Juha Kalliokoski.
   Kuvasta puuttuvat anestesialääkäri Lea Suominen, sairaanhoitaja Salli Val-
ta ja kirurgi Juris Legzdins.

Sairaanhoitajat Mari Rinta-Keturi, Mar-
jut Haapanen ja Taina Pajunen työs-
kentelevät päiväkirurgian  yksikässä. 
Kuvasta puuttuu sairaanhoitaja Lee-
na Kaskisto.

– On hienoa, että olemme saaneet näin 
paljon osaavia ammattilaisia, sanoo ope-
ratiivisen vastuualueen johtaja Sari Sjövall.  
– Suurin osa heistä työskentelee K-leikkaus-
saleissa. Leikkaustoiminnan on arvioitu li-
sääntyvän noin 10 %, josta suurin potilas-
ryhmä on proteesipotilaat.

”On hienoa, että olemme 
saaneet näin paljon osaavia
ammattilaisia.”
Sari Sjövall

Kokeneita osaajia 
leikkaussaleihin ja 

kirurgialle
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Uusia tekijöitä

Asumisyksikön esimies Tiina Airio

Tuttavalta saamani vinkin johdosta ilmoittauduin keväällä 2001 kesä-
työnhakijaksi silloisen Satakunnan erityishuoltopiirin sijaislistalle, ja jo 
seuraavana päivänä minua pyydettiin hoitajaksi Nahkurin asuntolaan 
Ulvilaan. Kiinnostuin kehitysvamma-alasta ja jatkoin sijaisuuksien teke-
mistä opintojen ohella. Valmistuin sosionomiksi 2003 ja sain vakinaisen 
ohjaajan toimen kuntoutusyksikkö Katajasta.

Vuonna 2006 muutin asumaan Ihodeen. Kolmivuorotyö ja pitkä työ-
matka alkoi tuntua raskaalta ja hakeuduin töihin lähemmäksi kotiani. 
Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntapalveluissa työskentelin 11 vuot-
ta, josta viimeiset vuodet esimiestyössä. Pidin työstäni, mutta kaipasin 
takaisin kehitysvammaisten pariin. Suoritin työn ohella johtamistaidon 
erikoistumisopinnot ja aloitin viime vuoden lopulla Köyliössä sijaitsevan 
Kepolankodon ja Kokemäellä sijaitsevan Kajastuksen asumisyksiköiden 
esimiehenä. Pyrin jakamaan työaikani puoliksi yksiköiden kesken, ja kos-
ka asumisyksiköt ovat luonteeltaan erilaiset, olen kussakin yksikössä ko-
konaisen päivän kerrallaan.

Paljon on muuttunut poissaoloni aikana. Käytäntöjä on uudistettu 
ja yhtenäistetty, mikä on hyvä. Opittavaa on paljon, mutta onneksi on 
helppo kysyä ja saada apua. Vastaanotto on ollut hyvä ja on ollut ko-
toisaa palata takaisin.
Vapaa-aikanani lenkkeilen ja perheemme yhteinen harrastus on mök-
keily. Tosin nyt vapaa-ajasta ison osan haukkaa lasten kuljettaminen 
harrastuksiin. 

Hyvillä fiiliksillä puolin ja toisin
Vuoden alusta keskussairaalassa työsken-
nellut sairaanhoitaja Hanna Kekäle kuvai-
lee Rauman aluesairaalan leikkaustoimin-
nasta  keskussairaalaan siirtyneen ryhmän 
yleisiä fiiliksiä hyviksi.
– Olemme saaneet valtavan hyvän ja läm-
pimän vastaanoton. Toki meitä vähän jän-
nitti tulla, mutta niin varmaan jännitti näin 
suuren ryhmän vastaanottaminenkin. Aika 
monelle uudelle työkaverille on saanut sa-
sanoa käsipäivää, ja menee vielä aikaa en-
nenkuin olemme kaikki työskennelleet kes-
kenämme, sanoo Hanna Kekäle.
– Meillä kaikilla on pitkä työkokemus, 20 
vuoden molemmin puolin. Samaa työtä voi 
tehdä monella tavalla, ja me kaikki saim-
me  ensimmäiseksi kolmeksi viikoksi pereh-
dyttäjät, jotka opettivat ja neuvoivat mei-
tä talon tavoille. 

Työmatka piteni monilla merkittävästi.
– Ainoa negatiivinen puoli on pitkä työmat-
ka. Siirtyminen muutaman minuutin päivit-
täisestä pyöräilystä reilun sadan kilomet-
rin  automatkaan vaatii totuttelua, toteaa 
Kekäle. – Pyrimme kulkemaan Rauman ja 
Porin väliä kimpassa. Kiitos työvuorojen 
suunnittelijoille siitä, että he ovat huomi-
oineet tämän hienosti!

Rautaisia ammattilaisia
Osastonhoitaja Päivi Rönkkömäki luonneh-
tii uusia osaajia rautaisiksi ammattilaisiksi. 
– Isossa yksikössämme on tietysti omat 
haasteensa töiden monimuotoisuuden ja 
suuren henkilökuntamäärän yhteensovit-
tamisessa, mutta uuden työntekijät ovat 
päässeet todella hyvin mukaan toimintaan, 
sanoo Rönkkömäki.
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Sosiaalityöntekijä Riikka Säntti

Aloitin tammikuussa sosiaalityöntekijän virassa sosiaalipalvelujen toimi-
alueella. Toimin KAS-ryhmän (Kuntoutuksen ja Asumisen Suunnittelu) ja 
moniammatillisten kuntoutusvastaanottojen jäsenenä. Tarvittaessa osal-
listun tahdosta riippumattoman erityishuollon päätösten tekemiseen.

Kiinnostuin kehitysvammatyöstä toimiessani uimaopettajana erityis-
lasten uimakoulussa. Kehitysvammaisten ohjaajaksi valmistuin 1993. 
Myöhemmin päivitin koulutukseni muuntokoulutuksena sosionomiksi 
(AMK) ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuin 2016.
Sosiaalipalveluissa olen työskennellyt vuodesta 1994 alkaen lukuun ot-
tamatta parin vuoden jaksoa Honkajoen kunnan palveluksessa. Työn-
antajani on tarjonnut minulle työnkierron kautta hyvän mahdollisuu-
den tutustua laaja-alaisesti sosiaalipalvelujen toimintaan. Olen työsken-
nellyt ohjaajana eri asumisyksiköissä, esimiehen sijaisena sekä perhe-
hoidon ohjaajana. Palvelusuunnittelijan pestissä aloitin viime vuonna.
Työkokemukseni eri asumismuodoista ja koulutukseni toimivat hyvä-
nä pohjana sosiaalityöntekijän tehtävään. 

Mielestäni sairaanhoitopiirin vahvuus on moninainen osaaminen ja 
yhteistyö, jota meidän tulisi hyödyntää ja tehdä yhä enemmän yli toi-
mialojen. 

Uuden edessä pohdin kuten suosikkiyhtyeeni Yö:

                       Mitä tapahtuu jos lähden, minne tuulet vie 
                       sinne mis' on puhtaan taivaan alla uusi tie?
                       Mitä tapahtuu jos lähden tuntemattomaan            
                           loppuuko maailma siihen vai alkaako vaan uudestaan?

Osastonhoitaja Kaisu-Leena Mäkelä

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja sekä terveystie-
teiden maisteri. Olen työskennellyt sairaanhoitajana Satakunnan kes-
kussairaalan päivystyspoliklinikalla vuodesta 2006 lähtien. Päivystyk-
sessä olen toiminut hoitotyön lisäksi muun muassa opiskelijaohjaaja-
na, vuorovastaavana, tehnyt apulaisosastonhoitajan työtehtäviä ja nyt 
vuoden 2018 alusta aloitin osastohoitajan työn. 

Olen aina pitänyt työskentelystä päivystyksessä ja osastonhoitajan 
työn, jota teen yhteistyössä toisen osastonhoitajamme kanssa, koen 
hyvin mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi. Päivystyksessämme on hy-
vä, osaava ja koulutusmyönteinen henkilökunta, joka tekee omasta 
työstäni erittäin antoisaa. 

Tutkimustyössä olen mukana tällä hetkellä myös aktiivisesti työni ohes-
sa ja osallistun kehittämisprojekteihin sekä tutkimuksen tekemiseen.

Vapaa-aika menee pääosin perheen parissa, yhdessä harrastamme 
taekwondoa sekä lenkkeilyä. Viime kesänä aloitin golf-harrastuksen, jo-
ka vaatii vielä paljon harjoittelua sujuakseen. Tutkimustyön luen myös 
harrastusten joukkoon, koska teen sitä oikein mielelläni ja tulevaisuu-
den haaveenani ovat jatko-opinnot. 

Uusiin tehtäviin
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”On tärkeää, että myös kehitys-
vammaisille ihmisille annetaan 
mahdollisuus olla töissä ja tun-
tea itsensä tarpeelliseksi.” 
Rehtori Johanna Siitari.

Antinkartanon toimintakeskuksen asiak-
kaat Jaana Nordlund ja Sami Virta aloitti-
vat Kaarisillan yhtenäiskoulun Erityisjouk-
koina tammikuun 2018 alussa. 

Erityisjoukkojen tärkeimmät tehtävät ovat 
oppilaiden kanssa tehtävät työt, kertoo kou-
lun rehtori Johanna Siitari. Joka työpäivä 
he ovat vähintään yhden tunnin luokassa 
oppilaiden apuna ja toimivat välitunneilla 
oppilaiden välituntikavereina. Muina töi-
nä ovat erilaiset järjestelytyöt mm. kenki-
en järjestäminen, koulun oppimisalueista 
huolehtiminen, kopiointi, kahvinkeitto, kau-
passa käynti yms. Juhlissa ja tapahtumissa 
Erityisjoukot toimivat tarjoilijoina ja cate-
ring-avustajina. Työnkuva muistuttaa paljol-
ti kouluavustajan tehtäviä, Johanna jatkaa. 

Hyvä vastaanotto
Oppilaat ja opettajat ovat ottaneet Samin 
ja Jaanan vastaan hyvin. Työt ovat sujuneet 
erittäin mallikkaasti, kertoo Johanna. Ker-
ran kuukaudessa pidetään Samin, Jaanan 
ja heidän työnohjaajiensa kanssa palaveri, 
jossa pohditaan nykyistä työnkuvaa, jaksa-
mista ja mahdollisia muutoksia. 
– Unelmani on täyttynyt! toteaa Sami.
– Tämä uusi työ on kuin lottovoitto! heh-
kuttaa Jaana.

Monikulttuurinen työyhteisö opettaa 
erilaisuuden hyväksymistä
Kaarisillan yhtenäiskoulussa oppilaita ja hen-
kilökuntaa on yhteensä 23 kansallisuudes-

ta ja rehtori pitää erilaisuuden hyväksymi-
sen opettelua tärkeänä. 

Koulussa on töissä eri-ikäisiä ja eri koulu-
tuksen omaavaa henkilökuntaa. Kun huo-
mattiin, että koululta puuttuivat kehitys-
vammaiset työntekijät, otettiin yhteyttä 
Satakunnan sairaanhoitopiiriin, jossa idea 
Erityisjoukoista otettiin ilolla vastaan. Myös 
Porin kaupunki ja sivistyskeskus tukivat aja-
tustamme, Johanna kertoo. 

Työvalmennuksella merkittävä osuus
Kehitysvammaisen työvalmennus eroaa pe-
rinteisestä työvalmennuksesta siten, että 
valmennus on yksilöllistä ja lähtee asiak-

”Me teemme asiat vähän eri 
tavalla, mutta eikö se ole sama 
miten asiat tehdään, kunhan 
päästään samaan tulokseen.” 
Sami 

Antinkartanosta Erityisjoukot 
Kaarisillan yhtenäiskoululle

Työvalmentajat Sanna Nurmi ja Anne Pärssinen sekä rehtori Johanna Siitari.

kaan tarpeista. Työvalmennusta jatketaan 
niin kauan kuin asiakas sitä tarvitsee, ker-
too työvalmentaja Sanna Nurmi. 

Alkusyksystä saadun yhteydenoton jäl-
keen alkoi valmennus tulevaa työtä var-
ten, kertoo työvalmentaja Anne Pärssinen. 
Kartoitettiin asiakkaan vahvuuksia ja tuen 
tarpeita. Lisäksi hyödynnettiin työyhteisös-
tä löytyvää asiantuntijuutta mm. logotera-
pian ja nepsy-valmennuksen osaamista. 
– Toivon, että Erityisjoukot jatkavat tässä 
työssä ensi lukuvuonna. Toivon myös, että 
he saisivat jatkossa ihan ”oikeaa palkkaa” 
tästä hyvin tehdystä ja tärkeästä työstään, 
sanoo Johanna.

Teksti ANNE TOIVONEN kuvat JYRI ASTOKARI
Sami Virta ja Jaana Nordlund
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Päiväsairaalan tilasuunnittelu valmistuu 
maaliskuun alkupäivinä ja rakentaminen 
on tarkoitus aloittaa ennen kesää. Syksyn 
aikana suunnittelemme tulevan päiväsai-
raalan henkilökunnan kanssa yhdessä al-
kavaa toimintaa. Tarkoituksena onkin, että 
henkilökuntavalinnat tapahtuvat kevään ai-
kana, jotta voimme laatia työkierto- ja kou-
lutussuunnitelman yhteistyössä erikoisalo-
jen kanssa. Tilat valmistuvat joulukuussa 
2018 ja toiminta aloitetaan mahdollisim-
man nopeasti tämän jälkeen.

Keskeinen sijainti talvipuutarhaa 
vastapäätä
Päiväsairaala sijoittuu nykyisten keskus-
sairaalan N0-tiloissa sijaitsevien kirjastoti-
lojen paikalle. Paikan sijainti on keskeinen 

ja viihtyisä talvipuutarhan läheisyydessä. 
Hoito- ja seurantatilat suunnitellaan siten, 
että hoitajilla on suora näköyhteys potilai-
siin. Lisäksi on yksi eristyshuone. 

Tilat on suunniteltu yhteistyössä raken-
nuttajaorganisaation, infektioyksikön, se-
kä henkilökunnan kanssa. Henkilöstöä on 
edustanut osastonylilääkäri Minna Mau-
nola. Olemme käyneet myös eri yksiköi-
den edustajien kanssa tutustumassa vas-
taavaan toimintaan ja tiloihin mm. Jyväs-
kylässä, Oulussa, Helsingissä ja Hämeen-
linnassa.Potilaskirjasto siirtyy B1 käytävälle 
entisen LEIKO:n paikalle. Tieteelliselle kir-
jastolle haetaan uusi paikka.

Lääkehoitoja ja toimenpiteisiin val-
misteltavia potilaita 
Suurin osa päiväsairaalan toiminnasta on 
erilaisten lääkehoitojen toteutusta. Uu-
teen päiväsairaalaan siirtyvät hematolo-
gian, naistentautien ja keuhkosairauksien 
polikliiniset syövän lääkehoidot. Sisätau-
tien ja neurologian poliklinikan infuusio-
hoidot annetaan jatkossa päiväsairaalas-

sa. Osastolla tarjotaan myös reumasai-
rauksien infuusiohoitoja potilaan asuin-
paikkakunnan mukaan.

Päiväsairaalassa hoidetaan myös erilai-
siin toimenpiteisiin tulevia potilaita, joiden 
valmistelu tutkimuksiin ja / tai toimenpi-
teen jälkeinen tarkkailu tapahtuu päiväsai-
raalassa. Potilaat ovat aiemmin olleet osas-
topaikalla ja kotiutuneet saman päivän ai-
kana. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. eri-
laiset biopsiat, tähystykset, sappiteiden ka-
navointi (PTD), pyelostoomakatetrien vaih-
dot ja laitot.

Suunnittelu käynnistyi 2016
Päiväsairaalan suunnittelu käynnistyi Del-
foi Oy:n vuonna 2016 tekemän nykytila-
analyysin pohjalta. Analyysin perusteel-
la havaittiin sairaalassamme olevan mm. 
runsaasti päiväsairaalatyyppistä toimin-
taa, joka oli hajautettuna moneen eri yk-
sikköön. Delfoi Oy teki näissä yksiköissä vie-
lä tarkemman seurantatutkimuksen viime 
vuonna, ja tämä työ tukee nyt  päiväsairaa-
lan suunnittelua.

Päiväsairaala aloittaa toimintansa 
vuodenvaihteessa

Teksti EIJA KOIVISTO kuva TARU TOLPPO

  Mitä on päiväsairaalatoiminta?
-  Polikliinistä 

sairaanhoitajavetoista 
erikoissairaanhoitoa 

- Potilaalle varataan tietty aika ja 
resurssi, mitä hänen hoitonsa 
päiväsairaalassa vaatii.

-  Jokaiselle potilasryhmälle 
tai sairaudelle laaditaan 
selkeä hoitoprosessi, jossa 
määritellään vastuuyksikön 
tehtävät sekä päiväsairaalassa 
toteutettavan hoidon osuus.

-  Toimintamallin perusajatuksena 
on, että potilas ei tapaa 
lääkäriä. Tämä tuleekin 
vaatimaan erikoisaloilta paljon 
etukäteissuunnittelua sekä 
hoitoprosessien selkiyttämistä.
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Teksti MERJA RUSOLA ja SIRKKU VAINIONPÄÄ kuva SIRKKU VAINIONPÄÄ

Minun työpäiväni...
– viheralan työntekijä Merja

Tammikuinen aamu Satakunnan keskussai-
raalassa alkaa usein kastelu- ja hoitokierrok-
sella, niin tämäkin vielä hämärä pakkasaa-
mu. Teen tietyt kierrot 1-2 viikon jaksoissa 
ja kierrän tarkastelemassa kasvien tilannet-
ta ympäri sairaalaa. Kastelen, lannoitan ja 
siistin kasveja tarpeen mukaan. Kohteita on 
muutama sata; työhuoneita, osastojen päi-
vähuoneita ja yleisiä tiloja.

Kastelu- ja hoitokierroksen jälkeen teen 
mullanvaihtoja ja jaan kasveista uusia alku-
ja, siistin rönsyileviä ja iäkkäitä istutuksia se-
kä vien muutamiin paikkoihin uusia kasve-
ja. Pääsääntöisesti kasvit viihtyvät sairaalan 
isojen ikkunoiden valossa.

Talvella kuuluu töihin myös lumitöitä. Sil-
mäilen samalla kasvien talvehtimista. Nyt 
valo alkaakin lisääntyä ja kevään ja kesän 
työt häämöttävät edessä. Jokaisen viherih-
misen, myös minun, mieluisin ja työteliäin 
aika on edessä! 

Itsenäinen työ mielenkiintoisessa vi-
herympäristössä
Olen työskennellyt sairaalassa seitsemän 
vuotta ja viihtynyt erittäin hyvin. Työ on vaih-
televaa ja itsenäistä; kokemus auttaa mi-
nua suunnittelemaan päivän kulkua. Kasvit 
ovat mielenkiintoisia ja haastavia, on antoi-
saa nähdä miten ne viihtyvät ja alkavat ku-
koistaa. Joskus oli todella mukava kokemus, 
kun sain kasvatettua kliivian siemenestä ku-
kan alkuun.

Lempikasvini on ns. ”Pullojukka” sekä mu-
ratti. Orkideat ovat myös upeita ja niissä on 
sitä haastetta. Minulla oli aiemmin kotona 
iso puutarha värikkäine istutuksineen ja si-
sällä paljon viherkasveja, mutta nykyisin riit-
tää, kun voin toteuttaa itseäni viherasioissa 
täällä työssä. 

Nythän tosiaan on meneillään sisustuksis-
sa viherbuumi ja innostus tuntuu tarttuvalta!

”Opiskelen itsenäisesti viheralaa lähes päivittäin ja  
opittavaa riittää. Vihersisustaminen ja istutusten  

suunnittelu, kasvien ominaisuudet ja uudet  
ideat niiden käytössä lisäävät innostustani  

ja tietotaitoani.”
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Työsuojeluorganisaatio uudistuneena 
vuoteen 2018

Teksti SISKO PAKARINEN kuva TARU TOLPPO

Työn muuttuminen hoitotyöstä asiantuntijatehtäviin on ollut molemmille uusille 
työsuojeluvaltuutetuillemme Minna Nordlundille ja Jari Hakalalle iso muutos. 
On ollut haikeaa jättää tuttu työyksikkö. Toisaalta työsuojeluasioiden kiinnosta-
vuus on tehnyt muutoksesta myös helppoa. 

Reilun kuukauden kokemuksen perusteella opeteltavaa on paljon, mutta Min-
na ja Jari kertovat uusiin haasteisiin tutustumisen olevan mielenkiintoista. Tieto 
ja asioiden hallinta on tärkeää, mutta yhdessä avoimesti keskustelemalla selvite-
tään myös paljon.

 – Meillä on työsuojelutoiminta hyvällä mallilla, sanoo Susanna Tasku, joka on 
toiminut työsuojeluvaltuutettuna pidempään. – Meiltä löytyy tarvittavat mallit ja 
niitä osataan käyttää. On hyvä, että vakiintuneeseen toimintatapaan tulee uusien 
työsuojelutoimijoiden mukana uusia ideoita.  Voidaan yhdessä kerrata mitä kaikkea 
onkaan saatu aikaan. Tämä on mukavaa, tässä saa itsekin toimia uudella tavalla. 
Työsuojeluorganisaation perustehtävää on tukea henkilöstöä ja esimiehiä työtur-
vallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Asioita kannattaa tehdä aina 
vaan enemmän yhdessä.

Työsuojeluvaltuutettu Susanna Tasku
puhelin 044 7077825
- Operatiivisen hoidon vastuualue
- Ensihoidon ja päivystyksen 

vastuualue
- Liikelaitos SataDiag

Työsuojeluvaltuutettu Minna Nordlund 
puhelin 044 7077827
- Konservatiivisen hoidon vastuualue
- Lasten- ja naistentautien sekä 

synnytysten vastuualue
- Huoltokeskus

Työsuojeluvaltuutettu Jari Hakala
puhelin 044 707 9330
- Psykiatrisen hoidon vastuualue
- Sosiaalipalvelujen toimialue
- Yhtymähallinto

Työhyvinvointipäällikkö Sisko Pakarinen
puhelin 044 707 7754
- avustaa työsuojeluasioissa 

työnantajaa ja esimiehiä 
työsuojelupäällikkönä

- työturvallisuusriskien osa-alueiden 
hallinta, ohjaus, neuvonta, 

- työtapaturmat, läheltä piti 
-tilanteiden ennakointi ja 
kehittämistyö

- työhyvinvoinnin koordinointi ja 
kehittäminen.

Turvallisuuspäällikkö Ari-Pekka Laine
puhelin 044 707 7705
- palo- ja pelastustoimi sekä siihen 

liittyvä koulutus- ja kehittämistyö
- turvallisuus
- väkivallanhallinta
- vartiointi
- kamera- ja kulunvalvonta 

Yhteisenä tavoitteenamme on  turvallisuuskulttuurin  
kehittäminen ennakoivalla asenteella.  

Vahvistetaan ja tuodaan esille hyvin toimivia asioita  
ja tuetaan porukalla työn sujumista.  

Yhdessä olemme enemmän.

Sisko Pakarinen, Susanna Tasku, Jari Hakala, 
Minna Nordlund ja Ari-Pekka Laine
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Ensin käytiin reseptit läpi ohjaajamme martta Sarin kanssa. Jakaannuttiin pareihin ja 
jokainen pari valitsi ruokalajin valmistettavakseen. Moni halusi kokeilla jotain, mitä 
ei ennen kotikeittiössä ollut valmistanut.  

Myssyt päähän, essut eteen ja käsipesulle. Hetkessä keittiön valtasi iloinen hyöri-
nä. Kaikille riitti sopivasti tekemistä ja työkavereista löytyi uusia puolia yhdessä te-
kemisen myötä. 

Ruokalajien valmistuttua istuttiin kauniisti katettuun pöytään herkuttelemaan. Hy-
vältä maistuivat alkuruoaksi omenainen suppilovahverososekeitto ja vaalea karpalo-
leipä, pääruoaksi hirvimureke ja kastike kera punajuuri-omenapaistoksen, peruna-
ruusukkeiden sekä sellerisen salaatin ja jälkiruoaksi sini-valkoinen mustikka-vanilja-
hyytelö. Evääksi kotiin saimme Marttojen juhla-ateriat kirjasen. 

https://www.martat.fi/marttapiirit/lounais-suomi/

Suomi 100 -ruokaa
Satakunnan Martoissa

Sosiaalipalvelujen hallinnon tykypäivää vietettiin Satakunnan 
Marttojen tiloissa Porissa. Teemana oli Suomi 100 eli valmis-
timme ruokaa kotimaisista raaka-aineista. 

Teksti ja kuvat ANNE TOIVONEN

Yhdessä tekeminen on hauskaa ja kaunis kattaus houkuttelee pöytään.
Maistuisi varmaan sinullekin.

Jaa hyvä tykyvinkki!
Millaisia tykytapahtumia olette järjestäneen yksikössäsi? Onko joku tykytapahtuma 
jäänyt mieleesi erityisen mielenkiintoisena ja onnistuneena? Millaista tykyilyä voisit 
suositella myös muille?

Jaa mukava ja onnistunut tykytapahtuma työkavereiden kanssa Vinkkelissä lähettä-
mällä sähköpostia osoitteeseen vinkkeli@satshp.fi.
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Teksti HEIDI PUROLA kuvat HEIDI JA JARI PUROLA

Diagnoosina neuloosi
Aaron 4v. opettelemassa virkkaus-
ta, lopputulos nimettiin ”sateenkaa-
rikäärmeeksi”..

Olin viisivuotias, kun eräänä kesäpäivänä 
halusin oppia neulomaan. Omat ja naapu-
rinkin lapset villapaidoittanut ja sukittanut 
äitini kaivoi kudinkopastaan nelosen pyö-
röpuikon ja valkoista villalankaa, loi rivin 
silmukoita ja antoi puikon käteen. Ainaoi-
kealla piti valmistua patalappu, mutta hi-
kisin käsin, kieli keskellä suuta ja liian tiu-
kalla otteella neulottu, puoliksi huopunut 
luomus muistutti enemmän pitsansiivua 
kuin patalappua. 

Kipinä oli istutettu, ja koulussa käsityö 
kuului suosikkiaineisiin. Koulupöydän al-
la, piilossa, valmistin nukenvaatteita jou-
lulahjaksi pikkusiskolleni. 

Yläasteella neulomistaidot edelleen kart-
tuivat, ja itse neulottu villapaitakin valmis-
tui nopeasti. Ongelmatilanteissa äiti oli ai-
na lähellä, ja mummultakin sain tarvitta-
essa apuja. Nuo kaksi supernaista neuloi-
vat tilauksesta villapaitoja televisiokuulut-
taja Irene Usvasalon tyylin innoittamina.

 
Vanha taito ei unohdu
Opiskeluaikana ja työelämän viedessä men-
nessään käsityöt unohtuivat. Reilu vuosi-
kymmen meni puikkoihin tai koukkuihin 
koskematta. Sitten minusta tuli äiti. En-
simmäinen talvi silloin alle puolivuotiaan 
kanssa oli kylmä ja päivät kuluivat sisällä. 
Tuli tarve tehdä taas jotain käsillä. Syntyi 
haparoiden virkattu vaunupeitto. Pieniä 
villasukkia. Pikkuisia pipoja. Lisää sukkia. 
Ensimmäiset vanttuut. Lankakaupasta tuli 
aarreaitta, hyllykaupalla kirkkaita kauniita 
värejä, mustiin pukeutuvan väriterapiaa. 

Kroonistunut tauti
Voisi sanoa että minulle on kehittynyt 
krooninen neuloosi. ”Tauti” tuntuu ole-
van nykypäivänä yleinen, neulomistai-
toa arvostetaan. Sosiaalisessa mediassa 
esitellään tuotoksia ja kysytään neuvoja, 

some myös mahdollistaa kysymyksen esit-
tämisen laajalle taitajakunnalle, joten vas-
tauksenkin saa miltei joka ongelmaan. Mi-
nulla neuloosi ajoittuu sesonkiaikaan, syk-
systä kevääseen. 

Neulon ilta-aikaan, television ääressä kun 
lapset jo nukkuvat. Lopputulokset ovat no-
peita toteuttaa, kärsivällisyyttä ei riitä ai-
nakaan tällä hetkellä villapaitoihin. Sen si-
jaan syntyy villasukkia, vanttuita, pipoja ja 
vaikka tuubihuiveja, joita jaan työkavereil-
le ja perheenjäsenille, siskon- ja veljenty-
pyille. Viimeksi valmistuivat vauvantöppö-
set ystävän esikoiselle. 

Itselleni teen vain harvoin, sillä pidän saa-
mistani lahjavillasukista paljon enemmän. 
Parasta on, kun omat lapset tai siskontytöt 
tutkivat lankavarastoani, löytävät mielui-
sensa värit ja tulevat pyytämään itselleen 
vaikka vanttuut. Muutoin en tee tilaustöi-
tä, sillä tämä on minun juttuni, teen omaksi 
ilokseni ja annan eteenpäin toisten iloksi. 
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27.10.2017 29.10.2017

Lukijan talvikuva

Kuva SARI VAINIO

Kuva JUHA FELDMAN

Seuraavan lukijan kuvan 
aihe on VAPAA. 

Lähetä kuvan mukana 
seliteteksti.

Lähetä lukijan kuva 
osoitteella 

vinkkeli@satshp.fi 
26.3.2018 mennessä. 

Julkaistun kuvan lähettäjä  
palkitaan lounaalla 

henkilöstöravintolassa.


