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Ermo Haavisto
sairaanhoitopiirin johtaja

Ahti Piston viimeinen työpäivä työpaikallaan oli 26.3.2018 ja hän jäi 
sen jälkeen ansaitulle vuosilomalle ja siirtyy lopullisesti eläkkeelle 
1.6.2018 alkaen. Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 30.10.2017 te-
kemällään päätöksellä määräsi minut hoitamaan sairaanhoitopii-
rin johtajan tehtäviä 27.3.2018  - 31.12.2019 ja samalla Eija Vau-
lan hoitamaan johtajaylilääkärin tehtäviä vastaavana aikana. Vah-
dinvaihto – vai pitäisikö sanoa Ahdin vaihto – on siis jo tapahtu-
nut. Onko jotakin siis jo muuttunut tai muuttuuko?

Keskityn tässä kirjoituksessa omaan johtamisfilosofiaani ja ha-
luan tässä hetkessä korostaa kahta asiaa: asiantuntijaorganisaa-
tion johtaminen ja tiimijohtaminen. Muutosjohtamiseen palaan 
joskus myöhemmin.

Terveydenhuollon organisaatio, erityisesti erikoissairaanhoitoa 
ja vaativia kehitysvammaisten erityisasiantuntijapalveluja tuotta-
va organisaatio, on asiantuntijaorganisaatio, jos mikä. Sairaanhoi-
topiirin työntekijät työtehtävästä riippumatta ovat pääsääntöises-
ti korkeasti koulutettuja ja/tai perehdytettyjä omiin erikoistehtä-
viinsä. Maakunnasta on vaikea löytää organisaatiota, jossa olisi 
yhtä paljon akateemista pääomaa tiede- tai ammattikorkeakou-
lututkintojen ja tutkimus- ja kehittämistyön kautta. Työyhteisöm-
me koostuu siis huippuasiantuntijoista, joilla yleensä on tehtävis-
tään ja työstään enemmän tietoa ja osaamista kuin johtajilla. Mi-
ten kukaan voisi johtaa tällaista joukkoa?

Lähtökohtaisesti asiantuntijaorganisaation johtaminen pohjaa 
arvostukseen ja luottamukseen. Asiantuntijuuden täysimääräinen 
hyödyntäminen kunkin työssä edellyttää usein merkittävää auto-
nomiaa, mutta siitä huolimatta tai ehkä juuri sen takia myös asian-
tuntijaorganisaatiossa tarvitaan yhteiset pelisäännöt, toimintata-
vat ja työnjako ja niiden toteutumista tulee johtaa. Asiantuntijaor-
ganisaatiossa korostuu kuitenkin johtamisen palvelufunktio: joh-
tajan tehtävänä on tuottaa sellaiset olosuhteet, joissa työntekijät 
pystyvät hyödyntämään parasta osaamistaan niin, että yhteisesti 
asetetut tavoitteet saavutetaan. Tavoitteiden yhteinen asettami-

nen ja niihin sitoutuminen onkin yksi tärkeimpiä johtamisen teh-
täviä ja korostuu asiantuntijaorganisaatiossa.

Monimutkaisissa organisaatioissa huippuasiantuntijatkin toimi-
vat tiimissä. Ryhmä asiantuntijoita pystyy yhdessä parempiin pää-
töksiin kuin kukin erikseen ja parempiin kuin johtaja yksin. Onkin 
sanottu, että johtajan olisi hyvä koota ympärilleen itseään viisaam-
pia ihmisiä onnistuakseen johtamistehtävässään. Tämän päivän 
terveydenhuollossa kukaan ei toimi yksin vaan on aina osa jotakin 
kokonaisuutta, jotakin tiimiä. Tiimin jäsenenä toimiminen edellyt-
tää luonnollisesti kaikilta tiimin jäseniltä tiimityötaitoja ja etune-
nässä kulkevat vuorovaikutustaidot, joiden puutteesta asiantun-
tijaorganisaatioita joskus moititaan. Tiimityön johtaminen on en-
nen kaikkea ihmisten johtamista ja sitä tulisi rohkeasti toteuttaa. 

Tiimityön kehittäminen ja johtaminen on ensimmäisiä askelia 
kohti jaettua johtamista, jota kohden nähdäkseni olemme johta-
misen maailmassa menossa. Johtamisesta tulee entistä enemmän 
tiimin yhteinen asia ja ennen kaikkea tiimin yhteinen vastuu. Au-
toritäärisessä johtamisjärjestelmässä on turvallista ja helppoa ol-
la, koska joku muu johtaa ja kantaa vastuun. Jaetussa johtamises-
sa kaikki osallistuvat päätettävien asioiden valmisteluun, päätök-
sentekoon ja johtamiseen ja kantavat siten omalta osaltaan myös 
vastuun. Mutta sitähän me huippuasiantuntijat haluammekin. Ha-
luamme olla mukana päättämässä asioista ja kantamassa vastuu-
ta päätöksistämme. 

Krista Pahkin, tutkija Työterveyslaitokselta, on tiivistänyt hyvän 
johtamisen kolmeen k:hon: kysy, kuuntele ja kannusta. Nämä so-
pivat erityisen hyvin asiantuntijaorganisaation johtamisen samoin 
kuin tiimijohtamisen periaatteiksi. Noita periaatteita pyrin omas-
sa johtamisfilosofiassani toteuttamaan.

Tiimityön ja
johtamisen

kehittämisellä 
kohti jaettua 
johtajuutta
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Aloitimme simulaatioharjoitukset tehol-
la vuoden 2016 syksyllä potilaan vastaan-
ottotilanteella.

Uutena asiana opettelimme samalla is-
bar-raportointia ja testasimme uuden vas-
taanottokaavakkeen toimivuutta käytän-
nössä. Syksyllä 2017 kävimme elvytystä 
läpi teoriassa ja temppupajojen avulla ja 
keväällä simuloimme tehopotilaan hoito-
elvytyksen.

Evakuointiharjoituksilla varaudutaan 
poikkeustilanteisiin
Loppusyksyllä 2017 aloitimme evakuointi-
harjoitukset. Osaston palo- ja pelastusvas-
taavat sairaanhoitaja Hannu Järvinen ja sai-
raanhoitaja Jonna Saarinen pitivät alussa 
teoriakoulutusta aiheesta ja koulutus jat-
kui evakuointisimulaatiolla. 

Evakuointisimulaation tilannekuvaus oli 
tulipalo teho-osaston aulassa. Tarkoitukse-
na oli harjoitella hengityskoneessa olevan 
potilaan turvallista evakuoimista syöpätau-

Simulaatio-oppimisessa
opetellaan ryhmätyötaitoja ja johtamista sekä 
testataan uusien toimintatapojen toimivuutta 

Simulaatio on todellisuuden jäljittelyä. Se ei korvaa oikeaa  
tilannetta, mutta valmentaa toimimaan oikeassa tilanteessa  
suunnitelmallisesti, johdonmukaisella ja järkevällä tavalla.  
Teho-osasto järjestää simulaatioharjoituksia säännöllisesti.

tien poliklinikalle, josta saamme sähköä ja 
happea potilaidemme hoitoon oikeassakin 
tilanteessa. Harjoituksen tavoite oli arvioi-
da evakuoinnissa tarvittavan välineistön ja 
tilojen toimivuutta poikkeustilanteessa se-
kä henkilökunnan tiimityötä ja mitoitusta.

Rampin toimivuus testiin
Teholle on pitkän suunnittelun tuloksena 
rakennettu ramppi K- ja O-rakennusten 
välillä olevalle piha-alueelle. Evakuointi-
harjoituksessa halusimme testata rampin 

Teho-osaston simulaatio-ohjaajat Virpi Ojala, Jonna Mäkivaara, Sa-
ri Mikkola ja Assi Suoniemi sekä taka-alalla teho-osaston palo- ja 
pelastusvastaava Jonna Saarinen. Potilaana apulaisosastonhoitaja 
Nina Hakala. Simulaatio-ohjaajat kävivät EuSim simulaatio-ohjaa-
jakoulutuksen Helsingissä Arcadassa keväällä 2016.

Teksti Sari Mikkola, Jonna Mäkivaara, Virpi Ojala ja Assi Suoniemi kuvat Taru Tolppo 
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toimivuutta potilaan turvallisessa siirros-
sa. Syöpätautien poliklinikka on ystävälli-
sesti antanut meidän harjoitella potilaan 
siirtoa tiloihinsa ja se sekä talviaikaan lu-
minen piha-alue toi oman lisämausteen-
sa harjoituksiin. 

Simulaatioharjoitus tuo esiin kehittä-
miskohteita
Turvallisuuspäällikkö Ari-Pekka Laine oli 
myös seuraamassa harjoituksen sujumis-
ta ja antoi ajattelemisen aihetta evakuoin-
titilanteessa toimimiseen. Evakuointisimu-
laatioiden myötä on saatu kehitettyä po-
tilaan turvallista hätäsiirtoa, tiedon kul-
kua sekä välineistöä potilaan siirrossa. Li-
säksi on mietitty järkeviä käytäntöjä mah-
dollisen evakuoinnin varalle ja kiinnitetty 
huomiota käytävien ja työpisteiden tava-
roiden sijoitteluun.

Potilas- ja työturvallisuuden eri nä-
kökulmat esiin. Simulaation ohjaaja 
sh Sari Mikkola, potilaana aoh Nina 
Hakala, palo- ja pelastusvastaava sh 
Jonna Saarinen, simulaatio-ohjaajat 
sh Virpi Ojala ja sh Jonna Mäkivaa-
ra, palo- ja pelastusvastaava sh Han-
nu Järvinen, simulaatio-ohjaaja sh As-
si Suoniemi sekä turvallisuuspäällikkö 
Ari-Pekka Laine.

- Simulaatio on todellisuuden jäl-
jittelyä, se ei korvaa oikeaa tilan-
netta, mutta valmentaa toimi-
maan oikeassa tilanteessa suun-
nitelmallisesti, johdonmukaisella 
ja järkevällä tavalla. 

- Teho-osaston henkilökunta on 
omaksunut simulaatiot oppimi-
sen ja kehittämisen välineeksi ja 
olleet iloksemme innolla muka-
na.

 - Osaston johto on mahdollista-
nut simulaatioiden järjestämisen 
antamalla riittävät resurssit ryh-
män käyttöön. 

- Työyhteisömme on simulaatioi-
den avulla saanut ideoita mm. 
välineistön kehittämiseen, käy-
täntöjen ja tiimityöskentelyn pa-
rantamiseen.

Pelastusramppi ja sääolosuhteet 
tuovat haastetta harjoitukseen.

Jonna Saarinen, Virpi Ojala ja 
Hannu Järvinen valmistelemas-
sa potilasta.
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”Pidetään porilaiset yhdessä Suomen kartalla”

Päivä kirurgialla alkaa välillä vasta aamuisin. Ar-
kipäivän ensimmäisiin töihin kuuluu päivän leik-
kaukseen tulevien potilaiden näkeminen. Suun-
niteltu leikkaus käydään vielä kertaalleen lävitse 
yhdessä potilaan kanssa. Lisäksi tarkistetaan ja 
varmistetaan ettei vointiin tai tilanteeseen ole 
tullut suunnitelmia muuttavia asioita. 

Tämän jälkeen alkaa aamukierto pehmytkirur-
gian osastolla KIRO3:lla kello 7:30. Tuolloin käy-
dään katsomassa yhdessä hoitajan, toisen veri-
suonikirurgin ja kirurgiaan erikoistuvan lääkärin 
kanssa osastolla olevat potilaat. Kierrolla kuu-
lostellaan potilaiden vointi, tarkistetaan hoito-
suunnitelma ja mietitään tai päivitetään jatko-
suunnitelma. 

Tämän jälkeen useimpina päivinä päivä jatkuu 
verisuonikirurgisilla leikkauksilla, kuten valtimon 
pullistumien korjauksilla, valtimoiden puhdis-
tusleikkauksilla, valtimoiden tukosten ohitus-
leikkauksilla tai pallolaajennuksilla.

Satakunnan keskussairaalan rooli Suomessa 
on ja tulee jatkossakin olemaan merkittävä. Ve-
risuonikirurgialla pääsemme olemaan ajan her-
molla ja hoitamaan potilaita kansainvälisten hoi-
tosuositusten mukaisesti. Lisäksi hoito päästään 
toteuttamaan kansainvälisestikin verraten kor-
kealla tasolla. Tämä vaatii jatkuvaa henkilöstön 
kouluttamista ja investointeja uusiin välineisiin 
potilaiden hyväksi.

Päivät pyörivät siis tietenkin potilaiden ympä-
rillä. TV-sarjoissa ja lehtiartikkeleissa voidaan ki-
rurgi nostaa suureen rooliin. On väärin väittää 
etteikö rooli olisi merkittävä, mutta yksinään ei 
kirurgi paljoa pysty tekemään. Eri ammatit sai-
raalassa muodostavat toiminnallisen yksikön, 
joista jokaisella on korvaamaton paikka ja jon-
ka jokaisen osan puutteellinen toiminta heijas-
tuu koko yksikön toimintaan. 

Tämänlaisen tärkeän yksikön jokaisen henki-
lön panoksen arvostaminen on ensiarvoisen tär-
keää. On ilo jokaisena päivänä nähdä ympärillä 
niin paljon osaavia ja jatkuvassa muutoksessa 
olevan alan innokkaita ammattilaisia. 

Pidetään porilaiset yhdessä Suomen kartalla!

Teksti Vesa-Juhani Pihlajaniemi

”On ilo jokaisena  
päivänä nähdä ympärillä  

niin paljon osaavia ja  
jatkuvassa muutoksessa  
olevan alan innokkaita  

ammattilaisia.”
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Teksti ja kuvat Taru Tolppo

Huipputiimiä yhdistää 
psykologinen turvallisuus

Keskussairaalan auditorio täyttyi viimeistä paikkaa myöten maaliskuun ensim-
mäisenä päivänä, kun työnohjaaja, näyttelijä ja teatteritaiteen maisteri Outi 
Mäenpää luennoi vuorovaikutustaitojen merkityksestä ihmisten kohtaamisessa. 

Vuorovaikutuskouluttaja Outi Mäenpää otti 
yleisönsä ja vei kuulijat luennon aiheen mu-
kaisesti ”Kohti rakentavaa vuorovaikutusta” 
jakamalla psykoedukaatiota mm. viesteistä 
tunteiden takaa, itsensä johtamisesta sisäis-
ten minuuden tilojen tunnistamisen kautta, 
sekä statusviestinnästä. Hän havainnollisesti 
koulutussisältöään omakohtaisilla kokemuk-
sillaan, erilaisilla esimerkeillä elävästä elä-
mästä ja lyhyillä vuorovaikutusharjoituksil-
la vieruskaverin kanssa. 

Koulutuspalvelut järjesti sisäisenä koulu-
tuksena kaksi samansisältöistä luentoa maa-
liskuun alussa. Koulutukset jatkuvat syksyllä.

Hyväksyntä luo turvallisuutta
Hyväksyvällä läsnäololla ja vuorovaikutuk-
sella rakennamme luottamusta, ruokimme 
luovuutta ja vahvistamme yhteistyötä ja ko-
ko työyhteisöä. Asiantuntijaorganisaatios-
sa   arvostetaan tietoa ja osaamista, mikä  
voi johtaa helposti virheiden pelkäämiseen.

– Virhe on nostettu huonoksi asiaksi, ja se 
asenne täytyy korjata. Kun pelkäämme vir-
heitä, suojaamme itseämme ja johdamme 
kielteisyydellä.  Virheen sallivassa, hyväksy-
vässä ja kannustavassa ilmapiirissä yksilö on 
parhaimmillaan, luennoitsija sanoi.

Luennoitsija muistutti, että asenne on jo-
kaisen henkilökohtainen valinta. 
– Syttyykö valo huoneeseen kun tulette sii-
hen vai lähdette siitä? 

Ihmisen täytyy pystyä johtamaan itse-
ään ystävälliseen käytökseen
– Se, miten kohtelette toisianne vaikuttaa 
vahvasti potilaaseen, sanoo Mäenpää. Työ-
yhteisön ilmapiiri syntyy siitä, miten kohte-
lemme toisiamme ja teemme yhteistyötä. 
Tutkimustulosten mukaan lieväkin torjutuksi 
tulemisen tunne aktivoi aivoissa saman alu-
een, joka aktivoituu tuntiessamme kipua. 
– Tiuskiminen, äänen korottaminen, silmi-
en pyörittely ja huokailu ei kuulu työyhtei-

söön, sanoi Mäenpää ja kannusti jokaista 
havainnoimaan omia tunnetilojaan, pohti-
maan vuorovaikutustaitojaan ja myös omaa 
tapaa tulkita erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Kohti parempaa asiakaskokemusta
Se, miten terveydenhoitoalan ammattilai-
set kohtaavat potilaat ja heidän läheisensä  
vaikuttaa vahvasti näiden kokemukseen pal-
velun laadusta.  

–  Kirkastakaa joka päivä ajatus, kenelle te 
teette töitä – potilaalle! Ihmiselle, joka halu-
aa ja  jonka täytyy tulla nähdyksi ja kuulluk-
si, ja olla tasavertainen tapaamistilanteessa.
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteiden ym-
märtäminen ja hallinta on kaiken yhteis- ja 
asiakaspalvelutyön onnistumisen perusta. 

Hyväksyvässä, kannustavassa ja virheen sallivassa 
ilmapiirissä työyhteisön jäsen on parhaimmillaan. 
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Teksti Tiia Tervamäki, Taija Ruohomäki ja Jaana Valli kuvat Jaana Valli

Sosiaalipalvelujen toimialueella Antinkar-
tanon kuntoutuskeskuksessa on vuosien 
ajan toteutettu erityistason kuntoutusta. 
Toimintakeskus on tarjonnut kuntoutta-
vaa päivä- ja työtoimintaa niin Antinkarta-
non asiakkaille kuin ulkopuolisillekin asiak-
kaille. Kuntoutusta oli tarve tehostaa ja tii-
vistää asiakkaiden tarpeiden vuoksi, joten 
kesällä 2017 Toimintakeskuksesta eriytet-
tiin Toiminnallinen kuntoutus. Toiminnal-
linen kuntoutus eli Toiku tarjoaa kuntou-

tusta, terapiaa ja koulua tukevaa toimin-
taa Antinkartanossa lyhytaikaisessa tai pit-
käaikaisessa kuntoutuksessa oleville asiak-
kaille. Toimintakeskus jatkaa edelleen vaa-
tivan päivä- ja työtoiminnan tarjoamista ko-
toa ja asumisyksiköistä käyville asiakkaille.

Tavoitteena kuntoutuksen nivoutumi-
nen arkeen 
Toiminnallisen kuntoutuksen tavoitteena 
on kuntoutuksen nivoutuminen asiakkaan 

arkeen. Lähtökohtana 
on asiakkaan yksilölli-
syys; toiminnan sisältö 
muokkautuu asiakkaan 
omien mielenkiinnon 
kohteiden sekä yhdessä 
sovittujen tavoitteiden 
mukaan. Keskeistä on, 
että tavoitteisiin pyri-
tään toiminnallisuuden 
kautta, yhdessä tehden 
ja toimien, vuorovaiku-

Puutöissä asiakas voi toteuttaa omia ideoitaan tai valita oh-
jaajan ehdottamista töistä mieleisen. Tässä valmistuu lin-
nunpönttö.  

Koritehtäviä tehdään asiakkaiden kanssa, joilla on toi-
minnanohjauksen, oppimisen ja omatoimisuuden pul-
mia.  Tässä lajittelutehtävää tehdään tunnustelemalla 
korttien materiaalia, Time Timer -kello näyttää konk-
reettisesti ajan kulumisen. 

tuksessa asiakkaan kanssa. 
Toimimme moniammatillisen yhteisön 

osana tehden yhteistyötä asiakkaan oma-
hoitajien sekä erityisosaajien, esimerkik-
si puheterapeutin kanssa. Näin asiakkaan 
toiveet ja tarpeet voidaan huomioida mah-
dollisimman hyvin. 

Luovuutta ja rohkeutta 
Toikussa työskentelee luova ja asiakasläh-
töinen tiimi. Meillä on erityisosaamista ja 
harrastaneisuutta tarjoamiimme toimin-
nallisiin menetelmiin liittyen sekä rohke-
utta toteuttaa asiakkaiden ideat. 

Toimintatuokio voi alla yksilö-, pari- tai 
ryhmätuokio ja sen kesto vaihtelee asiak-
kaasta riippuen 45 min  - 1,5 h. Toimintatuo-
kioissa voi esimerkiksi harjoitella kommuni-
kointitaitoja, rakentaa majan metsään, ren-
toutua fysioakustisessa tuolissa, maistella 
eri makuja aistikeittiössä, osallistua keskus-
teluun miesten kahvilassa, toteuttaa luovia 
projekteja, harjoitella uimista tai viettää 
huomioivan yhdessäolon hetkiä.  

Toiminnallinen kuntoutus tarjoaa  
terapiaa, kuntoutusta ja koulua

tukevaa toimintaa
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Teksti  Taru Tolppo, Tanja Söderlund ja Tarja Sinkkonen  kuvat Johanna Sjövall

MYCO-potilaskutsujärjestelmä
hälyttää paikalle 

aina oikean hoitajan

Kirurgian osastolla 3 työyhteisön jäsenet 
ovat tyytyväisiä uuteen Myco-potilaskutsu-
järjestelmään, joka yhdistää puhelintoimin-
not, päällekarkaushälytyksen ja mobiilikir-
jaamisen. Suoraan oikealle hoitajalle koh-
dennettu potilaskutsu on selvästi rauhoit-
tanut kiireisen osaston arkea. 

Jokaisen modulin hoitajalla on oma 
myco
Osaston potilashuoneet on jaettu modu-
leihin, joilla on jokaisessa vuorossa omat 
hoitajansa. Huoneesta tuleva potilashäly-
tys näkyi aiemmin osaston näytöillä kaikil-
le hoitajille. Myco-järjestelmä ohjaa poti-
ashälytyksen suoraan modulista vastaavil-
le hoitajille. Hälytys näkyy mycon päänäy-
tössä ja yläreunassa.

– Mycon kautta on helppo avata puhe-
yhteys potilaan kanssa, sanoo Tanja Söder-
lund.  – Jos hoitaja on varattu eikä ehdi vas-
tata potilashälytykseen, niin hälytys siirtyy 
automaattisesti viereisen modulin hoitajille. 

Potilashälytykset on mahdollista ohjel-
moida mycoihin halutulla tavalla. Sillä voi  
myös soittaa sisäisiä ja ulkoisia puheluita 
sekä siirtää puheluita mycojen välillä. My-
coissa on lisävarusteina laskin ja kamera.

Päällekarkaushälyty tuo turvallisuutta
Mycossa on myös päällekarkaushälytys-
toiminto. Hälytys menee nappia painamal-
la suoraan vartijalle, joka pystyy paikanta-

maan hälytyspaikan. Apu-, hätä- ja päälle-
karkaushälytys hälyttää kaikissa mycoissa 
ja näkyy myös osaston käytävän näytöillä. 

Kirjaamissovellus parantaa hoitotyön 
sujuvuutta
Mycoihin on asennettu Medanets mobii-
likirjaamissovellus. Hoitaja avaa kirjaamis-
sovelluksen ja skannaa mycon avulla poti-
laan potilasrannekkeen, jossa on potilaan 

nimi ja henkilötunnus.  Skannaus avaa yh-
teyden kirjaamissovellukseen. Hoitaja kir-
jaa potilaan vierellä hänen mittaustuloksi-
aan suoraan kuumekurvaan. Kuumekurva 
on potilaan hoitotyön seurantakaavake, 
johon kirjataan muun muassa verenpai-
nearvot, pulssi, verensokeri, ruumiinläm-
pö, virtsamäärät, suolen toiminta ja mui-
ta potilaan tilaan, hoitoon ja lääkitykseen 
liittyviä tietoja.

– Näppärä ja soiva peli, toteavat Tanja Söderlund ja Tarja Sinkkonen tyyty-
väisinä uuteen potilaskutsujärjestelmään.
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Teksti ja kuva Kristiina Puolakka

Psykiatrian hoitajien sisäinen täydennys-
koulutus ”Psykiatrisen hoitotyön taitajak-
si” alkoi maaliskuussa 2017 ja  saatiin pää-
tökseen 8.2.2018. Koulutettavat olivat hoi-
tajia, joilla talon tavat ja yleiset ohjeistuk-
set olivat jo tuttuja, mutta jotka halusivat 
syventää nimenomaan psykiatrisen hoito-
työn osaamistaan. Tavoitteena oli myös li-
sätä yhteistyötä psykiatrisen hoidon eri alu-
eiden välillä erilaisiin työtehtäviin ja  työn-
tekijöihin tutustumalla. Kurssin suoritti hy-
väksytysti loppuun asti 27 hoitajaa.  

Kouluttajina pääosin psykiatrian 
omaa henkilöstöä
Koulutuksen aihealueet liittyivät erilaisten 
potilasryhmien hoitamiseen ja tutkimiseen, 
eri hoitomenetelmiin, mielenterveysalan 
lainsäädäntöön ja moniammatillisuuteen. 
Keskeisiä teemoja olivat myös hoitosuhde 
ja näyttöön perustuvien menetelmien hyö-
dyntäminen. Kirjallisessa tehtävässä yhdis-
tyivät nämä kaksi teemaa. 

Kouluttajina toimivat psykiatrian vastuu-
alueen kokeneet ammattilaiset useasta eri 
ammattiryhmästä, kokemusasiantuntija se-
kä kolmannen sektorin edustaja. Koulutuk-
sen vastuuhenkilönä toimi ylihoitaja Kris-
tiina Puolakka.

Monimuotoiset oppimismenetelmät
Vuoden pituiseen koulutukseen sisältyi 
luentoja, luettavaa materiaalia ja opin-
toryhmätyöskentelyä sekä kirjallisia teh-
täviä ja oppimispäiväkirja. Oppimisalus-
tana toimi sairaanhoitopiirin Moodle – 
verkko-oppimisympäristö. 

Monipuolinen aihetarjonta sai kii-
tosta
Koulutettavien antaman palautteen mu-
kaan hyväksi koettiin monipuolinen aihe-
tarjonta, opiskelijaryhmän tuoma keski-
näinen tiedon jakaminen ja yhdessä kes-
kustelu. Hoitosuhteeseen liittyvistä osiois-
ta pidettiin erityisesti. Myös kokemusasi-

Psykiatrisen hoitotyön taitajat 
– osaamista, verkostoitumista ja 

yhteishenkeä 

Toteutimme psykiatrian vastuualueella vuoden mittaisen hoitajien  
täydennyskoulutuksen, jossa tutustuimme psykiatrisen hoidon  

erityispiirteisiin ja eri ammattiryhmien työnkuviin. 
Tulimme myös tutuiksi keskenämme

antuntijan luento sekä kolmannen sektorin 
edustajien puheenvuorot olivat opiskelijoi-
den mielestä mielenkiintoisia.

Viimeisellä koulutuskerralla juhlis-
tettiin koulutuksen loppuun suorit-
taneita
Viimeisenä koulutuspäivänä kuultiin pak-
kotoimiin ja niiden vähentämiseen liitty-
vistä asioista, sosiaalipuolen lainsäädän-
nöstä, potilasasiamiehen toiminnasta se-
kä psykiatrian vastuualuejohtaja Kirsi-Ma-
ria Haapasalo-Pesun esitys psykiatrian tule-
vaisuuden näkymistä. Koulutuksen lopuk-
si osallistujille jaettiin todistukset ja juo-
tiin kakkukahvit.

Koulutus pidettiin Paronintörmän viih-
tyisässä ympäristössä. Päivä alkoi ai-
na yhteisellä kahvihetkellä. Viimeisenä 
päivänä myös ruokailimme yhdessä.
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Potilaskutsukirjeet matkaan!
Uuden sähköisen iPost-kirjelähetyksen 

käyttöönotto edistyy

Dokumenttien lähettämiseen liittyvä manuaalinen työ on  
aikaavievää. Kutsukirjeiden lähettämisen automatisointi  

sujuvoittaa työtä ja varmistaa, että asiakas saa oikeat  
ja ajantasaiset dokumentit.

iPost 
•	 Lähettää	kirjeet	hel-

posti	ja	kustannuste-
hokkaasti	

•	 Tulostaa	ja	kuorittaa	
kirjeet	puolestasi		

•	 Hoitaa	jakelun	sähköi-
sesti	vastaanottajan	
toiveiden	mukaan	

•	 Sopii	kaikille	yrityksille	
ja	organisaatioille		

Teksti Silja Iltanen

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on jo vuo-
desta 2006 alkaen lähetetty kaikki potilas-
laskut eKirje-palvelulla. Viime vuonna otim-
me vaiheittain käyttöön potilaskutsujen lä-
hettämisen PrinterDriver-tulostuksella eli 
Postin iPost-palvelulla. Kirje tuotetaan en-
tiseen tapaan Efficalla, mutta sen lähettä-
misprosessista jää pois kirjeen tulostus, 
kuoreen laitto ja postitus.  

Potilas saa iPostilla lähetetyn kutsukir-
jeen haluamallaan tavalla: sähköisenä kir-
jeenä Netpostiin tai Postin kantamana pa-
perikirjeenä postilaatikkoonsa. Potilas voi 
halutessaan saada kirjeen myös molemmil-
la tavoilla. iPostilla kutsukirje on valmiina 
postin kuljetettavaksi jo saman päivän ai-
kana ja Netpostissa muutaman minuutin 
päästä lähettämisestä.

iPostin käyttöönotto
Tekniset haasteet olivat meillä iPostin 
käyttöönotossa melko pieniä. Suurempa-
na haasteena oli käydä läpi kaikki kutsu-
kirjeet ja niiden asetukset sekä erityises-
ti kaikki kutsukirjeiden liitteet, jotka piti 
muokata sähköisesti käsiteltävään muo-
toon. Enää liitettä ei oteta lokerosta vaan 
sähköisestä kansiosta. Liitteiden läpikäyn-
nillä ja sähköiseen muotoon muuttamisen 
tavoitteena on, että potilas saa aina ajan-
tasaista tietoa.

Kutsukirjeiden standardisoinnin tavoit-
teena on kutsukirjeiden selkeys. Aiemmin 
kutsukirjeet ovat totutusti sisältäneet pal-
jon asiaa, mutta oleellinen tieto on kuiten-
kin ollut vaikeasti luettavissa. Ohjeena on, 
että kutsukirjeen asettelua ei pidä muoka-
ta, koska sillä voi olla vaikutusta esimerkiksi 
osoiteikkunassa näkyvään tietoon. Tällöin 
osoite ei näy kokonaan tai ikkunassa näkyy 
liikaa tietoa, kuten hoitavan yksikön tieto.

Kätevä käytäntö nopeuttaa työtä
Uuden oppiminen ja omaksuminen on ai-
na haasteellista. Osa yksiköistä on ottanut 

iPostin sujuvasti käyttöön ja kokenut sen 
käteväksi. Osalla yksiköistä käyttöönotto 
on sujunut hitaammin. Sovellus on help-
pokäyttöinen, liitteet pysyvät aina ajan ta-
salla ja ne saa helposti ja nopeasti poimit-
tua kansioista kirjeen liitteiksi. Lisäksi pää-
see tarkistamaan onko kirje lähetetty ja nä-
kee myös minkälainen kirje on lähtenyt.
Psykiatrialla iPostin käyttö alkoi vasta vii-
me vuoden lopulla. Erityisesti psykiatria 
on hyödyntänyt mahdollisuutta lähettää 
saman kirjeen usealle vastaanottajalle yh-
dellä tulostuksella. Tämä helpottaa, kun 
hoitokokouksiin kutsutaan potilaan lisäk-
si hänen verkostoaan.

Hyviä kokemuksia käyttäjiltä
Ison poliklinikan kirjeiden määrä on todella 
suuri. Silmätautien poliklinikan osastonsih-
teerit Minna Ristolainen ja Jarna Leppänie-
mi käyttävät paljon iPostia. Heidän mieles-
tään lähettäminen on helppoa, kätevää ja 
nopeuttaa työtä, kun ei tarvitse enää lait-
taa kirjeitä kuoriin. Liitepaketit helpotta-
vat toimintaa ja listalta voi tarkastaa onko 
ajanvarauskirje lähetetty. 

Myös neurologian poliklinikalla iPost on 
lähtenyt hyvin käyntiin. Osastonsihteeri 
Jaana Forsellin työtä sähköinen kirjeiden 
lähettäminen on sujuvoittanut ja samal-
la nopeuttanut ajanvarauksen tekoa, kun 
ei enää tarvitse laittaa papereita kirjekuo-
reen. Joissain tilanteissa, jos kirje vaati-
si muokkausta, kuten esim. peruutus- ja 
muutoskirjeet, ei Jaanakaan sähköistä kir-
jelähetystä käytä.

Vaasan sairaanhoitopiiri on käyttänyt 
iPostia jo lähes 10 vuotta
Vaasan sairaanhoitopiiri on lähettänyt poti-
laskutsuja samalla järjestelmällä jo vuodes-
ta 2009 ja siellä siitä on hyviä kokemuksia. 
Kirjeiden postituksen ulkoistus on helpot-
tanut työtä ja yksinkertaistanut prosesse-
ja. Kesästä 2015 alkaen myös epikriisit on 

Vaasassa lähetetty iPostilla. Sanelun kir-
joittaja voi valita lähetystavaksi iPostin ja 
myös lisätä vastaanottajiksi tarvittaessa 
potilaan lisäksi esimerkiksi vakuutusyhti-
ön tai muun toimijan.

Sähköisiä kutsukirjeitä on lähetetty 
jo paljon
Johtoryhmämme on linjannut, että sähköi-
nen kutsukirje on kaikkien yksiköitten käy-
täntö potilaskutsuissa. Vuoden 2017 alusta 
alkaen on sairaanhoitopiiristä lähetetty yli 
64 800 sähköistä kutsukirjettä. Lähetysmää-
riä seurataan henkilöittäin ja yksiköittäin.

Ohjausryhmän päätöksellä raportista poi-
mittiin kolme yksikköä, joissa iPost on otet-
tu tehokkaasti käyttöön. Sähköisiä kutsukir-
jeitä on eniten lähettänyt kirurgian polikli-
nikka, yli 10 000 kutsukirjettä. Heillä kirjei-
den lähettäjiäkin on kaikkiaan 28 henkilöä. 
Myös neurologian poliklinikka sekä äitiys- 
ja naistentautien poliklinikka ovat ottaneet 
iPostin laajasti käyttöönsä. Toiminnan hy-
västä jalkauttamisesta näille yksiköille on 
tarjolla täytekakkua. Käyttöastetta seura-
taan ja raportoidaan jatkossakin.
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Teksti Heidi Lehtonen

Miksi sitten halusimme lähteä agen-
teiksi?

”Meille oli tärkeää, että 
jokainen työntekijä myös täällä 

Harjavallan sairaalassa saisi 
tietoa tulevista liikunta-
tapahtumista ja pääsisi 

osallistumaan niihin.
 Lisäksi halusimme välittää myös 

työntekijöiden liikuntaan
 liittyviä toiveita terveysliikun-

nan suunnittelijalle.”

Mitä tapahtumia liikunta-agenteil-
ta on toivottu ja missä olemme olleet 
mukana?
Liikunta-agenttien yhteisissä tapaamisis-
sa Satakunnan keskussairaalassa on mie-
titty eri tapahtumia, joita sairaanhoitopiiri 
voisi järjestää ja mahdollisesti sponsoroi-
da. Tämän jälkeen olemme aktiivisesti ky-
syneet työyhteisössämme täällä Harjaval-
lan sairaalassa, mitä tänne haluttaisiin tai 
minne olisi mukava osallistua.

Bongasimme Minun vuoteni 2018  -liikun-
ta- ja hyvinvointitapahtuman mainoksen 
Henkan sivulta ja aloimme puuhaamaan 
samanlaista tapahtumaa myös tänne Har-
javallan sairaalaan. Tapahtuma järjestettiin 
29.1.2018 kello 10.00  - 14.00 ja osallistu-
jia oli mukavasti koko tapahtuman ajan.

Teksti Anne Andrikopoulou, Marjo Sairanen, Henni Saarinen ja Sari Riihimäki kuva Titta Valla

”Ota homma haltuun!”

Mitä muuta?
Olemme aktiivisesti pyrkineet tiedottamaan 
ja olemaan mukana työhyvinvointia koske-
vissa tapahtumissa. Viimeisimmät tapahtu-
ma ovat olleet 11.3.2018 Supertreenipäivä, 
joka keräsi hetkessä bussilastillisen osallis-
tujia, ja Harjavalta Training  -liikuntatapah-
tuma 12.5.2018. Olemme kuulolla  kaikis-
ta liikunnallisista tapahtumista ja otam-
me niistä mielellämme vinkkejä vastaan.

Meihin voi jatkossakin ottaa yhteyttä lii-
kunta- ja työhyvinvointiasioissa. Välitäm-
me tiedon eteenpäin työhyvinvointisuun-
nittelija Heidi Lehtoselle. Monia hyviä ide-
oita on jo toteutettu ja tullaan jatkossakin 
toteuttamaan!

Viime vuonna panostimme piirin terveyslii-
kunnasta viestimiseen, jotta kaikki työnte-
kijät olisivat tietoisia tulevista tapahtumis-
ta sekä liikuntaryhmistä. Kaikilla työnteki-
jöillä, sinullakin, on mahdollisuus osallistua 
piirin järjestämään vapaa-ajan liikuntaan. 

Omat Instagram- ja Facebook-sivut
Homma polkaistiin käyntiin henkilöstön int-
ranet Henkan terveysliikunta-sivuston päi-
vittämisellä; sivuston vasemmalle puolel-
le ”linkkipuuhun” on jaoteltu erikseen ter-
veysliikuntaan liittyviä asioita aina liikun-
takalenterista liikuntayhteistyökumppa-
neihin. Tämän jälkeen homma vietiin so-

Viesti tulee ja menee, mutta saavuttaako?  
– terveysliikunnan viestintä meidän piirissä

meen: perustettiin oma tili Instagramiin 
(@piiri_liikuttaa) ja suljettu ryhmä Face-
bookiin (Piiri liikuttaa), joissa varsinkin Fa-
cebookissa pystytään ajankohtaisesti tie-
dottamaan esimerkiksi liikuntaryhmiin liit-
tyvistä muutoksista. 

Liikunta-agentit viestinvälittäjinä
Eri työyksiköistä on saatu myös viestinnän 
avuksi liikunta-agentteja, jotka vievät vies-
tiä terveysliikunnasta kentälle ja tuovat ken-
tän toiveita ja ehdotuksia sekä palautetta 
terveysliikunnan suunnittelijalle. Kokemuk-
set ja palautteet ovat olleet positiivisia!

Infoa Henkan terveysliikunta-sivus-
tolla 
Henkan terveysliikuntasivustolta löydät li-
sää infoa piirin terveysliikuntatarjonnas-
ta, luettelon liikunta-agenteista sekä mm. 
kuntosaleista ja liikuntayhteistyökumppa-
neista. Mikäli liikuntaan tai HYVIS-Tyhyyn 
liittyvään kysymykseesi ei löydy vastausta 
Henkasta, voi meikäläiselle laittaa sähkö-
postiviestiä tai soittaa.

Aktiivista 
kevättä ja kesää!

Näin meitä agentteja kutsuttiin Henkan etusivulla viime syksynä.  
Täältä Harjavallan sairaalasta kutsuun vastasivat Anne Andrikopoulou, 

Marjo Sairanen, Henni Saarinen ja Sari Riihimäki
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Keskussairaalasta keskustaan

Kun elokuussa 2017 ylilääkärimme ilmoit-
ti, että Porin lastenpsykiatrian poliklinikka 
muuttaa Itäpuistoon, muutto Porin keskus-
taan tuntui olevan mahdoton ajatus. Mis-
tä sieltä löytää parkkipaikan? Miten per-
heet löytävät perille? Miten toimii yhteis-
työ osastojen kanssa? Toisaalta työkaveri-
en oireilu ja L-rakennuksen talotekniset on-
gelmat olivat painaneet mieliä jo pitkään, 
joten muuttoon oli todellinen tarve. Ei siis 
auttanut muu kuin siirtää ajatukset kohti 
valmisteluja.

Suunnittelu
Syyskuun lopulla näimme pohjapiirustuk-
set Itäpuisto 11 B:n viidennestä ja kuuden-
nesta kerroksesta, joihin meille remontoi-
taisiin tilat. Samalla varmistui se, että kaik-
ki poliklinikkamme työntekijät eivät näihin 
tiloihin mahtuisi. Isompia huonetiloja jaka-
malla saatiin määrällisesti lisää huoneita, 
mutta osa huoneista on todella pieniä eikä 
näilläkään muutoksilla saatu kaikille työn-
tekijöille tiloja. 

Näin ollen päätettiin, että pikkulapsityö-
ryhmä jää P-rakennukseen osastojen tiloi-
hin. Loppujen lopuksi saatiin Itäpuistoon 
kahteen kerrokseen mahtumaan 22 vas-
taanottohuonetta, osaston- ja ylihoitajan 
yhteinen pikkukamari, odotustila, toimis-
to kolmelle sihteerille, taukohuone, neu-
votteluhuone ja verkostohuone. 

Itäpuiston vastaanottohuoneet ovat osal-
la työntekijöistä niin pieniä, etteivät entiset 
kalusteet niihin mahdu. Rahaa ei uusiin ka-
lusteisiin ollut, ainoastaan välttämättömim-
piin hankintoihin oli lupa. Pelastukseksi tu-
li ”hylättyjen huonekalujen hautausmaa”. 
Muiden yksiköiden poistamista kaapeista, 
tuoleista, hyllyistä ja työpöydistä koottiin 

Teksti ja kuvat Sari Suominen

Itäpuistoon kalustusta, osaa vanhoista ka-
lusteita pienennettiin tai muuten muokat-
tiin. Koska osa huoneista rakennettiin ko-
konaan alusta, ei pohjapiirustukset olleet 
todellisten mittojen mukaisia. Kukin työn-
tekijä kykyjensä mukaan yritti hahmottaa 
tulevaa huonetta ja kalusteiden sijoittelua. 

Muutto 
Muuttopäivät sovittiin tammikuun 2018 
alkuun. Muuttopäivinä Itäpuistossa poli-
klinikan työntekijät auttoivat toinen toisi-
aan kalusteiden siirtelyssä ja kokoamises-
sa, hyvästä yrityksestä huolimatta kaikki ka-
lusteet eivät käytännössä toimivia ratkai-
suja olleetkaan ja niitä siirreltiin sopimat-

tomina huoneesta toiseen ja osa palau-
tettiin sairaalanmäelle, mm. sairauskerto-
muskaapiksi tarkoitettua suurta kaapistoa 
eivät muuttomiehet saaneet rappukäytä-
vässä kääntymään, joten piti keksiä vauh-
dissa toinen ratkaisu. 

Muuttotouhuissa näkyi hyvin, kuinka 
joustavaa ja luovaa väkeä meillä on töissä; 
taitoa ja tahtoa löytyy joka lähtöön. Tiukasta 
aikataulusta ja monista vasta paikan päällä 
eteen tulleista ongelmista johtuen remont-
tireiskoja työllistettiin lähes täyspäiväisesti 
vielä helmikuun puolelle. Puute-/vikalista 
ei vieläkään ole kokonaan hoidettu, mut-
ta pääosin tilat on kunnossa.

Täällä sitä ollaan!

Työyksikön jäsenet iloitsevat taukotilasta avautuvasta kaupunkinäköalasta

Porin lastenpsykiatrian  
poliklinikka siirtyi  

keskussairaalasta Porin  
keskustaan Itäpuiston  

varrelle. Vuosikymmeniä po-
liklinikan tiloja on oltu eri 

syistä siirtämässä ja lopulta 
muutosta tuli totta.
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Uusiin tehtäviin

Olen koulutukseltani anestesiologian eri-
koislääkäri ja työskennellyt viimeiset 20 
vuotta pääasiassa tehohoidon ja ensihoi-
don parissa. Olen suorittanut hallinnon pä-
tevyyden sekä ensihoidon, tehohoidon ja 
päivystyslääketieteen erityispätevyyden. 
Olen myös lääketieteen tohtori. Väitöskir-
jani käsitteli ylipainehappihoidossa tapah-
tuvia autonomisen hermoston muutoksia. 
Minulla on myös Euroopan tehohoitoyh-
distyksen myöntämä tehohoidon pätevyys.

Olin perustamassa Turun Mediheli-lää-
kärihelikopteria vuonna 1998, joka vakiin-
nutti paikkansa ja josta myöhemmin tuli 
Finnhems20-lääkäriyksikkö. Vuosituhan-
nen vaihteessa työskentelin TYKS:n lasten 

Ensihoidon	ja	päivystyksen	vastuualuejohtaja	Vesa	Lund

teho-osaston osastonlääkärinä noin puo-
lentoista vuoden ajan. Vuonna 2001 muu-
tin Poriin ja melko pian sen jälkeen siirryin 
teho-osaston osastonylilääkäriksi. Teholla 
olin vuoteen 2013, jolloin siirryin ensihoito-
päällikön virkaan vähäksi aikaa. Virka muu-
tettiin ylilääkärin viraksi ja sitä olen tehnyt 
nyt sitten tämän vuoden maaliskuuhun asti.

Vastuualuejohtajana tavoitteenani on 
kehittää ensiensihoidon ja päivystysalu-
een toimintaa yhä sujuvammaksi kokonai-
suudeksi yhdessä maakunnan toimijoiden 
ja naapurisairaanhoitopiirien kanssa. Työ-
tä on paljon, vaikka paljon on jo tehtykin. 
Otan haasteen vastaan innokkaana ja hy-
villä mielin. 

Toimin Satakunnan sairaanhoitopiirin joh-
tajaylilääkärinä 27.3.2018 alkaen. On erit-
täin tärkeää kehittää sairaanhoitopiirin toi-
mintaa ja tehdä yhteistyötä jokaisen toimi-, 
vastuualueen, yksikön ja ihmisen kanssa. 

Eräs tavoitteista on vahvistaa Satakun-
nan keskussairaalaa laajan päivystyksen 
sairaalana. Tärkeitä asioita ovat potilastur-
vallisuus, hyvä, laadukas potilashoito, hy-
vä palvelukulttuuri. Potilaat arvostavat pal-
velun nopeutta ja kerralla kuntoon periaa-
tetta.  Kilpailu tulee lisääntymään yksityis-
puolen kanssa. Satakunnan sairaanhoito-
piirillä tulee olla hyvän työnantajan maine.
Useilla erikoisaloilla on tällä hetkellä eri-
koislääkärivajetta. Koko Satakunnan veto-
voimaisuutta tulee lisätä. Meidän tulee 
saada työpaikkoja paitsi lääkäreille myös 
heidän puolisoilleen. 

Tämä ei tapahdu hetkessä, mutta pää-
määrää kohti tulee kulkea. Kuljemme koh-
ti maakuntauudistusta. Tärkeä on lisätä 
yhteistyötä, somaattisen hoidon, sosiaa-
lityön ja psykiatrisen hoidon osalta, maa-
kunnan kuntien kesken. Olemme kaikki sa-
massa veneessä. Kuntalaisen tulee saada 
perustason psykiatrian ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelut läheltä. 

Porissa työt aloitin ensihoidon vastuu-
lääkärinä v. 1996. Ensihoidon ja päivystyk-
sen ylilääkäriksi siirryin v. 2001. Sitä ennen 

toimin pari vuotta projektipäällikkönä en-
sihoitopalvelun kehittämishankkeissa sekä 
Satakunnan Makropilotissa. Olen sisätau-
tien ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri. Li-
säksi minulla on päivystys- ja ensihoitolää-
ketieteen erityispätevyydet hallinnon pä-
tevyyttä unohtamatta. Vuonna 2016 suo-
ritin kolmevuotisen general MBA tutkin-
non Tampereen yliopistossa. 1.1.2016 al-
kaen toimin Satasairaala hankkeen hanke-
johtajana, ensihoidon ja päivystyksen vas-
tuualuejohtajan työn ohella, elokuun 2017 
loppuun saakka.

Jotta Satasairaala toimii hyvin, tarvitaan 
osaavat eri alojen ammattilaiset. Tilojen jär-
kevällä suunnittelulla voimme sujuvoittaa 
ja tehostaa toimintaa sekä lean periaattei-
den mukaisesti jättää ”hukkaa” pois. Uu-
distua ja uudistaa pitää, pitää ottaa oppia 
myös eurooppalaisista kehittämishankkeis-
ta kotimaisia unohtamatta. Digitalisaation 
mahdollistamia palveluita tulee parantaa. 
Tulee huomioida myös väestön ikääntymi-
nen sekä se, että jokaisella satakuntalaisella 
on hyvä terveydenhoito ikääntyessä. Mei-
dän kaikkien satakuntalaisten tulee muis-
taa, että Satasairaala on meitä lähellä ja on 
meidän jokaisen sairaala, jonka potilastur-
vallisuus ja hoidon vaikuttavuus sekä pal-
velumyönteisyys tulee olla parasta tasoa.    

Johtajaylilääkäri	Eija	Vaula

Vinkkeli 2 / 201814



Tulin helmikuun puolivälissä sairaanhoito-
piirin reviisoriksi. Teen vakinaisen reviisorin 
viransijaisuutta näillä näkyminen vuoden 
loppuun asti. Olen koulutukseltani kaup-
patieteiden maisteri ja työurani olen tähän 
mennessä tehnyt Porin kaupungin tarkas-
tustoimistossa. Ehdin olla siellä 17 vuotta, 
joten tarkastusala on tullut tutuksi. Kotoi-
sin olen Kristiinankaupungista. 

Reviisorina vastaan kuntayhtymän tar-
kastuslautakunnan valmistelu- ja sihtee-
rin tehtävistä, lautakunnan alaisesta arvi-
ointityöstä, tilintarkastajien avustustehtä-
vistä sekä jonkin verran sisäisen tarkastuk-
sen tehtävistä. Näkyvin kirjallinen tuotok-
seni tulee olemaan tarkastuslautakunnan 
arviointikertomus, joka valmistuu näin ke-
väisin aina edellisen vuoden osalta.

Palkkasihteeri	Päivi	Heinikangas

Ensihoidon	ylilääkäri	Katja	Jokela

Aloitin työt Satakunnan sairaanhoitopiiris-
sä maaliskuussa 2017 henkilöstösihteerin 
apulaisena toimistosihteerinä, pian sen 
jälkeen siirryin palkkalaskentaan lisäkäsik-
si. Maaliskuun alusta 2018 sain vakinaisen 
palkkasihteerin paikan. 

Olen aiemmin ollut 12 vuotta yrittäjänä 
ja 2010 tein alanvaihdoksen ja kouluttau-
duin talous- ja toimistopalvelualan mer-
konomiksi, jonka jälkeen olen tehnyt kir-
janpito- ja palkkalaskennan töitä. Viimek-
si olin Valtion talous- ja henkilöstöhallin-
non palvelukeskuksessa palkkapalvelusih-
teerinä kaksi vuotta. Asun Porissa, perhee-
seeni kuuluu aviomies ja kaksi aikuista las-

Reviisori Kirsi Kangasharju

ta. Lähes kaikki viikonloput vietämme ren-
toutuen mökillä Merikarvialla, missä riit-
tää kaikenlaista vastapainoista tekemistä 
omalle työlle. Harrastuksia on lenkkeily, 
kesäisin kalastus, frisbeegolf ja sulkapallo. 

Työpisteeni on A7:lla, missä koko ker-
roksessa on hyvä ilmapiiri ja mukavia ih-
misiä. Työssä on tällä hetkellä paljon haas-
teita uusien ohjelmien ja versiopäivitysten 
käyttöönotossa. Lisäksi pitää saada tietysti 
palkat ajoissa maksuun tiukkojen aikatau-
lujen mukaisesti. Yli vuoden tiukan työru-
peaman jälkeen kesälomaa odotellessa. 

Aurinkoista kesää kaikille!

Minulla on perhe, johon kuuluu mies ja 
kolme poikaa. Harrastukseni ovat aina liit-
tyneet urheiluun; tällä hetkellä harrastan 
eniten ryhmäliikuntaa, lenkkeilyä ja voi-
maharjoittelua. Poikien harrastukset vie-
vät luonnollisesti osansa minunkin vapaa-
ajastani. Mökkeilen Merikarvian saaristos-
sa keväästä syksyyn lähes joka viikonloppu. 
Rentoudun parhaiten lukemalla dekkareita; 
varsinkin ruotsalaiset dekkarit ovat olleet 
viime aikoina lempilukemistoani.

Näiden viikkojen aikana, jotka olen sai-
raanhoitopiirissä työskennellyt, olen viih-
tynyt erinomaisesti. Työkaverit ovat otta-
neet minut hyvin vastaan ja muutenkin pi-
dän sairaalaympäristöstä työpaikkana. On 
hienoa saada antaa oma panoksensa sai-
raanhoitopiirin tärkeässä tehtävässä.

Uusia tekijöitä

Olen aloittanut työt Satakunnassa 2015 
vuoden alusta päivystyksessä ja lääkäriyk-
sikössä. Olen pohjakoulutukseltani aneste-
siologi ja ensihoito on ollut kiinnostuksen 
kohteenani koko lääkäriurani ajan. Matkan 
varrella olen suorittanut ensihoitoon liit-
tyviä lisäkoulutuksia ensihoitolääketieteen 
erityispätevyyden lisäksi. Varsinaista kent-
täkokemusta minulla on mm. Oulun Sepes-
tä (nykyään FinnHems50) ja Turun Medi-
helistä (FH20). Hiukan erilainen työkoke-
mus oli puolen vuoden keikka ensihoito-
lääkärinä Australian Queenslandissa ja he-
ti tämän jälkeen olin mukana punaisen ris-
tin ERU (Emrgency Response Unit) -sairaa-

lassa Haitin maanjäristysalueella. Viime ke-
väänä olin mukana aloittamassa lääkäriyk-
sikkötoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Asun 
Sastamalassa perheeni kanssa. 

Aloittelen uutta tehtävääni ylilääkärinä 
suurella mielenkiinnolla. Tehtävää ja ope-
teltavaa on paljon, mutta Vesa on jättänyt 
perinnöksi valmiiksi hyvin toimivan yksi-
kön, jonka puikkoihin on helppo siirtyä. Tu-
levat SOTE-ratkaisut tuovat paljon muutok-
sia myös ensihoitoon ja haasteita varmas-
ti riittää. Onneksi ensihoitokeskuksen väki 
on minulle tuttua jo ennestään ja porukas-
sa näkyy ammattitaidon ja hyvien ajatus-
ten lisäksi intoa toiminnan kehittämiseen.  
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Satakunnan sairaanhoitopiirin vs. kehittämi-
sylihoitaja Anne Kuusiston sosiaali- ja ter-
veysjohtamisen tietohallinnon alaan kuu-
luva väitöskirja ”Potilaan hoidon jatkuvuu-
den turvaaminen sähköisen hoitotyön yh-
teenvedon avulla” tarkastettiin Itä-Suomen 
yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppa-
tieteiden tiedekunnassa 9.2.2018. Vasta-
väittäjä toimi satakuntalainen yleislääke-
tieteen professori Päivi Korhonen Turun 
yliopistosta. 

Tutkimuksessa arvioitiin potilaan hoidon 
jatkuvuuden toteutumista käytettäessä 
sähköistä hoitotyön yhteenvetoa (HOIY), 

sen yhteyttä hoidon tuloksiin ja laadittiin 
suositukset. Tulosten mukaan yhteiskäyt-
töisistä tiedoista ei ole hyötyä, ellei hoitoa 
koskevia oleellisia tietosisältöjä ole kirjattu 
tai kirjattuja tietoja ei hyödynnetä. HOIY ei 
itsessään paranna hoidon tuloksia, mutta 
se mahdollistaa toiminnallista integraatio-
ta. Terveydenhuoltojärjestelmän pirstalei-
suus haittaa yhteistyötä. 

Väitöskirjan sähköinen versio on jul-
kaistu osoitteessa  
http://www.uef.fi/-/potilaan-hoidon-jat-
kuvuutta-voidaan-turvata-sahkoisen-hoi-
totyon-yhteenvedon-avulla 

Sairaanhoitopiirin pitkäaikaisen johtajan Ah-
ti Piston eläköitymisjuhlia vietettiin arvok-
kaassa ja lämminhenkisessä tunnelmassa 
Satakunnan keskussairaalassa 26.3.2018. 
Iltapäivän kutsuvierasseminaarissa paljas-

tettiin valokuvaajamestari Harri Virran te-
os,  Ahti Piston muotokuva ”Piston jälkiä”, 
joka oli nähtävillä seminaarin jälkeen kai-
kille avoimessa kahvitilaisuudessa henki-
löstöravintolassa.

 ”Piston jälkiä” sijoitetaan kesän aikana N-
rakennuksen toiseen kerrokseen aikaisem-
pien sairaanhoitopiirin johtajien Antti Koivis-
ton ja Altti Lammin  muotokuvien viereen.
Kuva Tomi Glad.. 

Väitös

Piston jälkiä
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Letut 4 - 6 henkilölle

300 - 350 g riisijauhoja
3  - 4-rkl maissijauhoja
400 ml kookosmaitoa
1 tl suolaa
3  - 4 tl kurkumaa (antaa värin)
noin 3  - 3,5 dl vettä
-  öljyä paistamiseen (paistoin ilman)

Sekoita kuiva aineet ensin ja lisää kookos-
maito. Lisää vettä kunnes taikina on sopi-
van notkea. (Normi lettutaikinan vahvuis-
ta itse tehnyt). Anna taikinan asettua vä-
hintään puoli tuntia. Paista noin 10-15cm 
kokoisia lettuja. Laita letut astiaan, johon 
saat kannen päälle, että pysyvät lämpimänä. 

Täyte
400 g kanasuikaleita
4 porkkanaa (ohkaisia suikaleita)
1  - 2 paprikaa (ohkaisia suikaleita)
2 sipulia (karkeaa silppua/suikaleita)
1 pss (200g) pakastemaissia
0,5  - 1 pss (180g) katkarapuja 
1 rasia (200g) mungpavun ituja
0,5  - 1 rasia (0,11kg) silmusalaatti valloit-
tavan vihreä luomu

1 pss (pieni pussi) riisinuudelia
-  mausteina suolaa, inkivääriä, valkosi-

pulijauhetta
-  tuoreita yrttejä mm. minttua ja ko-

rianteria, vihreää salaattia ja pituus-
suunnassa viipaloitua tuorekurkkua

 
Tämä täyte on yksi vaihtoehto, mitä olem-
me käyttäneet. Kanan voi korvata possul-
la, naudanlihalla tai vaikka sienillä/tofulla. 
Kasviksia voi laittaa oman maun mukaan. 
Täytteet olen paistanut isolla wokkipannul-
la. Ensin kanan lähes kypsäksi, sitten lisän-
nyt porkkanat ja sipulin. Hetken kuluttua 
loput täytteet ja maustanut. Tuoreet yrtit 
olen laittanut vasta annoksen kokoamisen 
yhteydessä vokkivihannessekoituksen pääl-
le yhdessä salaatinlehtien kanssa.

Dippikastike
3  - 5 kpl valkosipulin kynsiä (hienonnettuna)
2- 4rkl riisiviiniä
2 - 3 rkl limemehua
1 rkl soijakastiketta
1 rkl vaahterasiirappia
2 - 3 punaista chiliä (silputtuna)

Nämä raaka-aineet sekoitetaan keskenään 
ja tehdään oman makuiseksi, siksi ei ole 
tarkkaa määrää vaan maun mukaan. Anne-
taan maustua hetki ennen käyttöä.

1 - 2 pakettia riisipaperia
Riisipaperi kostutetaan yksitellen annok-
sen kokoamisvaiheessa haalealla vedellä. 
Me ostimme Vietnamista astian (kuva) tätä 
varten, mutta riisipaperin kostuttamisen voi 
tehdä myös laakeassa astiassa. Kostutettu 
riisipaperi laitetaan lautaselle ja tämän jäl-
keen paistettu riisikookoslettu, wokki täy-
tettä sekä tuoretta salaattia, kurkkua ja yrt-
tejä. Tämän jälkeen kääritään tiukka ”pöt-
kö” riisipaperin sisään taittaen päät myös 
kiinni niin, että kaikki täytteet pysyvät kää-
rön sisässä. Kääröä dipataan dippiin ja her-
kutteluhetki on valmis. Meillä tämä putoo 
nuorisoon hyvin. Kilpailee hyvin tortillojen 
kanssa tai itse asiassa tällä hetkellä voittaa 
ne. Nämä pannukakut käyvät gluteenitto-
malle, maidottomalle ja kasvisruokavalio-
ta noudattavalle jos jättää lihatuotteet lait-
tamatta vokkiin.

Tuotteet löytyvät ainakin Prismoista.

Teksti ja kuvat Janne Maja

Lomatuliaisena maku maailmalta
Vietnamilaiset pannukakut
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Lähetä lukijan kuva osoitteella vinkkeli@satshp.fi
Julkaistun kuvan lähettäjä palkitaan lounaalla 
henkilöstöravintolassa.

Kalastuksen valvoja ja mummunsa. Kuva Heidi Purola.

Seuraavan lukijan kuvan aihe on KESÄLOMA. 
Lähetä  lomakuvasi 31.8.2018 mennessä.

Satakunnan sairaanhoitopiiri, Porin perusturva ja Rauman kaupun-
ki järjestävät toistamiseen lääkärien jatko- ja täydennyskoulutuspäi-
vän Porin yliopistokeskuksessa 20.7.2018.  Koulutuksen luennot ovat 
useiden erikoisalojen ajankohtaisista aiheista. Vielä mahtuu mukaan! 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
http://www.satakunnanlaakaripaiva.fi/
www.facebook.com/satakunnanlaakaripaiva
rekrytointisuunnittelija Laura Poikkeus 0447076980 

Lukijan kuva
Onnittelut ja kiitokset

ansiokkaasta opiskelijaohjauksesta

Hoitotyön klinikkaopettaja Helena Susilahden (toinen oikeal-
ta) ojentamat palkintokukat ottivat vastaan osastohoitaja Ar-
ja Nummelin,  osastohoitaja Anne-Mari Mykrä,  sairaanhoita-
ja Outi Blomqvist, esimies Päivi Maine ja osastonhoitaja Han-
nele Pentikäinen.

Palkitsimme viisi harjoitteluyksikköä laadukkaasta opiskelijaohjaukses-
ta vuonna 2017 Opiskelijaohjauksen laatu  -kyselyn (CLES) tulosten pe-
rusteella. Opiskelijat arvoivat kyselyssä työyksikön ilmapiiriä, hoidon 
lähtökohtia, ohjauksellisia lähtökohtia ja ohjaussuhteen toimivuutta.

Palkitut yksiköt ovat ihotautien poliklinikka, Satalinnan fysiatrian pal-
veluyksikkö, psykiatrian vuodeosasto 23, Huittisissa sijaitseva ryhmä-
koti Huhkolankoto ja keskussairaalan kliinisen kemian laboratorio. Pit-
käaikaisesta korkealaatuisesta ohjauksesta erityismaininnan saivat las-
tenpsykiatrian päiväosasto, yleissairaalapsykiatrian vuodeosasto, kes-
kussairaalan dialyysiyksikkö,  päiväkirurgian yksikkö sekä Harjavallan 
sairaalan osasto 24.


