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Satasairaalan 
aika on alkanut!

Pääkirjoitus

Sairaalamme nimi on muutettu Satasairaalaksi. 

Samalla olemme uudistaneet brändimme. Miksi 

olemme tämän tehneet ja mitä Satasairaala itse 

asiassa on?

Olemme käyttäneet Satasairaala -nimeä jo 

jonkin aikaa keskussairaalan uudistamisen suunnittelussa 

kuvaamaan tulevaisuuden sairaalan toimintaa. Satasairaala 

on istunut hyvin myös Satasoten suunnitteluun ja syystä: 

Satasairaalan toimintaa suunnitellaan tiiviisti osaksi Satakun-

nan sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujärjestelmää.

Hieman ylikorostaen voi sanoa, että Satasairaala on 

nimenomaan toimintaa – ei rakennus. Satasairaalan toimin-

taa toteutetaan pääosin Tiilimäen kampuksella, mutta myös 

muualla maakunnassa: Harjavallassa, Huittisissa, Raumalla, 

Kankaanpäässä, Porissa jne.

Brändiuudistuksen tärkeä tavoite on herättää huomiota 

ja kiinnostusta. Uuden raikkaan ilmeen avulla haluamme 

kertoa, että Satasairaalasta saa tutkimusten mukaan todella 

laadukasta ja hyvää hoitoa ja palvelua. Mittaamme jatkuvasti 

asiakkaittemme ja potilaittemme kokemusta saamastaan 

hoidosta ja palvelusta ja tulokset ovat erinomaisia. Uuden 

brändimme avulla haluamme varmistaa, että mielikuvat 

Satasairaalasta niilläkin satakuntalaisilla, jotka eivät vielä ole 

olleet potilainamme, vastaavat todellisuutta.

Brändilupauksemme – erikoistunut sinuun – tarkoittaa 

sitä, että olemme erikoistuneet jokaiseen asiakkaaseen ja 

potilaaseen ja hänen yksilölliseen ongelmaansa. Se tarkoittaa 

myös sitä, että meillä on erikoisosaamista laajasti tutkia ja 

hoitaa potilaita ja asiakkaita. Satasairaala-nimellä ja -brändillä 

haluamme korostaa Satasairaalan olevan jokaisen satakunta-

laisen oma sairaala.

Satasairaala on hyvä ja toimiva sairaala jo nyt. Haluamme 

tehdä siitä kuitenkin vielä paremman. Tässä oman henkilös-

tömme rooli on keskeinen, sillä henkilöstö on nimenomaan 

se, joka lunastaa brändilupauksemme – erikoistunut sinuun. 

Brändiuudistus ja -lupaus on siten tärkeä myös henkilöstöl-

le ja auttaa meitä saamaan joukkoomme entistä enemmän 

huippuasiantuntijoita palvelemaan ja hoitamaan juuri sinua – 

satakuntalaista potilasta. Olemmehan erikoistuneet sinuun!

Ermo Haavisto 
sairaanhoitopiirin johtaja

” Tässä oman henkilöstömme rooli on keskeinen, 
sillä henkilöstö on nimenomaan se, joka lunastaa 

brändilupauksemme – erikoistunut sinuun. “



Huipputiimi
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K eskuksessa aloittaa 70 kuntout-

tamiseen ja kroonisen kivun 

hoitoon erikoistunutta ammat-

tilaista aina erikoislääkäreistä 

kipuhoitajiin ja fysioterapeuteista 

sosiaalityöntekijöihin. 

Monialainen yhteistyö, uudet tutkimus- ja hoi-

tomenetelmät sekä robotiikkaa ja virtuaalitodelli-

suutta hyödyntävät välineet tekevät keskuksesta 

suomalaisittain ainutlaatuisen. 

Yleensä vasta sairaalasta kotiuduttuaan 

potilas huomaa, miten pärjää uudessa elämän-

tilanteessa. Saako hän nukuttua riittävästi, 

pääseekö vessaan omin voimin vai perheenjäse-

nen avustamana. Jaksaako hän asioida tutussa 

marketissa. 

Porissa kehitetyn yksityiskohtaisen tiedonke-

ruumenetelmän ansiosta jatko-

kuntoutus voidaan räätälöidä 

aiempaa yksilöllisemmin. 

– Perinteisesti 

kuntoutumista on 

seurattu mittaamalla 

kehon toimintakykyä. 

Olemme ottaneet 

rinnalle potilaan koke-

man elämänlaadun järjestelmällisen seurannan, 

fysiatrian ylilääkäri Hannu Heikkilä kertoo.

PUOLEN VUODEN seurantakäytäntöä sovel-

letaan erityisesti kaikille aivohaveripotilaille.

Vakavaa aivoverenkiertohäiriötä saattaa seurata 

elämänmuutoksesta aiheutunut masennusjakso, 

mikä keskeyttää sairaalassa alkaneen kuntoutu-

misen. 

Työikäiset ovat oikeutettuja Kelan tukemaan 

jatkokuntoutukseen vasta vuoden kuluttua 

aivohaverista. Satasairaalassa halutaan jouduttaa 

potilaiden edistymistä tätä varhaisemmin. 

– Työkykyisyys tai edes osatyökykyisyys on 

monelle merkittävä osa identiteettiä, mitä ei ter-

veenä edes välttämättä tule ajatelleeksi, Heikkilä 

toteaa. 

Satakuntalaiset saavat tammikuusta alkaen kuntoutusta 
uudessa Satasairaalan kuntoutuskeskuksessa, kun kuntoutuksen 
ammattilaiset Satakunnan keskussairaalasta Porista ja Sata- 
linnan sairaalasta Harjavallasta siirtyvät saman katon alle.   

TEKSTI Milla Majander KUVA  Vesa Saivo 
Toiminta käynnistyy 7. tammikuuta Län-
si-Suomen Diakonialaitokselle remontoi-
duissa tiloissa Metsämiehenkatu 2:ssa. 
Keskukseen siirtyy fysiatrian toimintoja 
sekä Porista että Harjavallasta. 

Keskuksessa palvelevat:
– Kuntoutusosasto
– Kuntoutuspoliklinikka
– Fysiatrian poliklinikka
– Kipupoliklinikka

Tunnetko termit?
Aivoverenkiertohäiriö lievä 
aivoverenkiertohäiriö 
Aivohaveri aivohalvaus eli vakava 
aivoverenkiertohäiriö
Krooninen pitkäaikainen tai hitaasti 
kehittyvä sairaus

Uusi Satasairaalan 
kuntoutuskeskus 

TEKSTI Tanja Hovi  KUVA  Vesa Saivo 

Ylilääkäri Hannu Heikkilä ja kipuhoitaja Anna 
Oulujärvi hoitavat olkapään kivuista kärsivää 
potilasta uudella radiofrekvenssilaitteella. Ta-
voitteena on laskea kortisoni- ja lääkehoidon 
määrää ja siten vähentää niiden aiheuttamia 
sivuvaikutuksia. 

Sairauden tai kivun 
ei tarvitse pilata
koko elämää 



Poliklinikka on sairaalan osastona toimi-
va sairaanhoitoyksikkö, jossa tutkitaan ja 
hoidetaan potilaita, joiden ei tarvitse olla 
sairaanhoidossa yön yli. 

Satasairaalassa on lähes viisikymmentä 
osastoa ja poliklinikkaa Apuvälinekeskuk-
sesta Kuuloasemaan, Nuorisopsykiatrian 
päiväosastosta Äitiys- ja naistentautien 
poliklinikkaan.

Katso kaikki > satasairaala.fi > toimipaikat

Ajankohtaista

Satasairaalan
aakkoset A–Ö

D-vitamiinia saa ravinnosta kuten kalasta, 
vitaminoiduista maitotuotteista ja rasva-
levitteistä sekä kesäaikaan auringonvalon 
suotuisasta vaikutuksesta iholla. Ruokava-
liota on suositeltavaa täydentää D-vitamii-
nivalmisteilla, mikäli vitamiinin saanti ei ole 
muutoin riittävää.   

D-vitamiini muiden muassa  edistää
kalsiumin imeytymistä, minkä ansiosta 

sen saannilla on yhteys luuston kuntoon. 
D-vitamiinin puute voi aiheuttaa luuston 
pehmentymistä ja epämuodostumia.  

Päivittäinen suositus on ruokavalion koos-
tumuksesta riippuen 10 mikrogrammaa 
niin lapsille kuin aikuisille. Yli 74-vuotiaille 
suositus on 20 mikrogrammaa. Imeväisi-
käisten suositus on 2, 6 tai 10 mikrogram-
maa riippuen äidinmaidon ja D-vitaminoi-
tujen äidinmaitokorvikkeiden suhteesta.

Lue lisää: www.evira.fi

D-vitamiinia?

Yleisimpiä  maanpinnan liukkauden 
vuoksi aiheutuneita tapaturmia ovat 
rannemurtumat, nilkkavammat, nivelve-
nähdykset ja lonkkamurtumat. Vammoja 
hoidetaan kipsaamalla ja leikkaushoidolla.

1) Huolehdi oman pihan valaistuksesta 
ja hiekoituksesta. Kerro vaaranpaikoista 
taloyhtiön isännöijälle.

2) Varustaudu liukastumista ehkäisevillä 
kengillä tai pue jalkineen päälle 
liukuesteet.

3) Treenaa lihaskuntoasi ja tasapainoasi, 
minkä ansiosta saatat ehtiä korjaamaan 
asentosi ennen kaatumista.

4) Mahdollisimman tapaturmatonta 
kaatumista voi myös harjoitella esimerkiksi 
kamppailu-urheilulajeissa.
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Varaa liukkailla
riittävästi aikaa

siirtymiseen paikasta 
toiseen.

Varaudu 
liukkaisiin
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Nyt nukut 
potilaana paremmin

TEKSTI Maiju Junko KUVAT Vesa Saivo

Hyvää yötä
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Rauhallinen yöuni on parantumisen perusta. 
Satasairaalassa tutkittiin, mikä potilaita 
valvottaa ja poistettiin unen esteitä. Yön 
äänet ovat vaimentuneet ja unet parantuneet.

Nyt nukut 
potilaana paremmin

Jokainen sairaalassa ollut tietää, ettei 

unenpäästä saa ihan helposti kiinni. 

Nukkuminen on kotioloja vähäisem-

pää, katkonaisempaa ja kevyempää. 

Outo ympäristö, koneiden hurina ja 

piipitys, yllättävät äänet käytävällä, omat kivut 

tai petikaverin tuskaisuus pitävät nukkumatin 

loitolla. Lisäksi huoli omasta paranemisesta ja 

kotiväen pärjäämisestä voivat valvottaa. 

– Unen puutteella on monia merkittäviä 

haittavaikutuksia. Halusimme kehittää ja 

jalkauttaa toimintamallin, jolla tuetaan potilaan 

unta. Hanke käynnistyi viime keväänä ja alussa 

mukana oli 105 potilasta, taustoittaa kehittämis- 

ylihoitaja Marita Koivunen.

POTILAAT ARVIOIVAT UNTAAN unenlaa-

tumittarin avulla ja kirjasivat muun muassa 

nukahtamisensa ja yöheräämisensä sekä 

arvioivat unen syvyyttä ja laatua. 

Yksi tärkeä tutkittava kohde oli yön äänet. 

Potilassängyn päähän kiinnitetty desibeli-

mittari kirjasi tarkasti kaikki äänet ja niiden 

voimakkuudet. Äänitasot vaihtelivat huomat-

tavasti yön aikana, ja hajontaa eri osastojen 

kesken oli jonkin verran.

Täyttä hiljaisuutta ei sairaalaan tietenkään 

saada, sillä esimerkiksi kone- ja laiteäänet 

ovat elintärkeitä. Mutta monta ongelmakohtaa 

pystyttiin parantamaan.



Karhunpoika sairastaa, häntä hellikäämme. 

Lääkkehillä hoidelkaa nalleystäväämme.

Anu: Hyvä hoito ja oikea lääkitys ovat toipumi-

sen lähtökohdat. Myös lepo on tärkeää: hyvin 

nukuttuaan kuntoutuu paremmin.

TOTTA       TARUA 

Maito tuore lämpöinen hyväks olla voisi. 

Vehnäkorppu valkoinen ehkä avun toisi. 

Anu: Nälkäisenä ei kannata mennä nukkumaan. 

Laadukas ja oikein ajoitettu ravinto edistää 

hyvää unta. Maidon ja vehnäsen vaikutus taitaa 

kuitenkin tässä mielessä olla vain psyykkinen.

TOTTA                  TARUA 

Patjaksensa parahin matto levitellään,  

Peitteheksi toinenkin kääritähän hellään. 

Anu:  Sopiva huonelämpötila ja raikas ilma ovat 

plussaa. Sairaalaoloissa kannattaa pyytää roh-

keasti lisäpeitettä, jos viluttaa. 

TOTTA      TARUA  

Laulu kaunis lauletaan univirreksensä, 

Itse käymme uinumaan hänen vierellensä. 

Vahtikoira vartio uskollisna meitä, 

Kunnes koittaa aamunkoi, hän ei meitä heitä.

Anu:  Kotioloissa hyviä vinkkejä ja koiraa unika-

verinahan ei korvaa mikään! Turvallisuuden tun-

ne on myös sairaalaoloissa yksi tärkeä unen tae. 

TOTTA        TARUA 

Unitutkija ruotii
lastenlaulun reseptin

– Kipu nousi vahvasti esille potilaitten 

arvioinneissa ja ennakoivan kivunlievityksen 

merkitys korostui. Myös potilassijoittelulla 

pystytään vaikuttamaan hyvin paljon, sai-

raanhoitaja Minna Heino kertoo.

TULOSTEN POHJALTA käynnistettiin 

workshopit, joissa hiottiin käytäntöjä sekä 

laadittiin yksityiskohtainen ohjeisto. 

– Henkilökunnan rutiinien muuttaminen 

tuotti tulosta. Otimme esimerkiksi käyttöön 

entistä hiljaisemmat ja mahdollisimman vä-

hän häiritsevät työskentelytavat, Heino listaa. 

Miellyttävään nukkumisympäristöön vai-

kuttavat niin valo, lämpötila kuin ilmanvaihto. 

Moni arkinen ratkaisu on nähnyt päivänvalon 

ja johtanut parempaan. Esimerkiksi ikävästi 

seinään kolahtava tai nariseva ovi hoidetaan 

kuntoon vähin, jopa olemattomin kustannuk-

sin. Merkitys potilaalle on kuitenkin suuri.

– Vioista ilmoitetaan heti ja ongelma 

ratkaistaan mahdollisimman pian, Koivunen 

jatkaa.

Hän tietää, että unettomuuteen vaikuttavat 

usein pelko, huoli ja epätietoisuus. 

– Hoitajat rohkaisevat potilaita puhumaan 

mieltä vaivaavista asioista. Rauhoittelun ja 

kuuntelun merkitys korostuu entisestään. 

TULOKSET OVAT KANNUSTAVAT: alku-

kartoituksen luvut paranivat seurantaotan-

nassa kaikilla osa-alueilla. 

Sairaalapotilaiden unta ei ole Suomessa 

aiemmin systemaattisesti tutkittu eikä opis-

kelijoilla ja sairaanhoitajilla ole välttämättä 

ollut riittäviä valmiuksia tukea potilaan unta. 

– Uudet, näyttöön perustuvat käytänteet 

tulevat tarpeeseen ja kehittävät sairaalan 

toimintaa, Koivunen ja Heino uskovat.

Uudet toimintatavat otetaan käyttöön 

portaittain oman talon sisällä ja tuloksia 

hyödynnetään varmasti myös muissa sai-

raaloissa.

Malmsténin ikituttu lastenlaulu Karhunpoika sairastaa tallennet-
tiin savikiekolle vuonna 1930. Potilaan unenlaadun parantamista 
tutkinut sairaalafyysikko Anu Holm katsastaa, toimivatko teksti-
nikkari R.R. Ryynäsen ohjeet omassa ajassamme.
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Uni paras lääke on, siitä nauttikaamme. 

Nalle-raukan kuntohon aamuksi jo saamme. 

Anu:  Uni edistää toipumista, sen aikana aivot el-

pyvät. Liian vähän nukkuvilla tulehdusprosessit 

pääsevät aktivoitumaan. Uni korjaa ja palauttaa.

TOTTA     TARUA 
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”Hoitajat rohkaisevat potilaita
puhumaan mieltä vaivaavista asioista. 

Rauhoittelun ja kuuntelun merkitys 
korostuu entisestään.”



Uutisia

Satakunnan sairaanhoitopiirin  laaja toiminta on 
nyt Satasairaala.

– Ytimekkäällä Satasairaala-nimellä ja raikkaalla ilmeel-
lä haluamme lisätä tietoa omasta, laajasta osaamises-
tamme. Erikoistunut sinuun -sanapari kertoo myös 
arvoistamme: kokonaisvaltaisesta osaamisesta, nyky-
aikaisesta palvelulupauksesta ja asiakaslähtöisyydestä, 
avaa johtaja Ermo Haavisto.

Violetin sävyjä toistava uusi ilme näkyy Porin Tiilimäen 
kampuksella ja maakunnan toimipisteissä. 

– Satasairaala ei ole rakennus, vaan koko toimintamme, 
joka ulottuu koko maakuntaan, Haavisto muistuttaa.

Uudet valomainokset nousevat rakennusten katolle ja 
tuore ilme näkyy niin opasteissa, potilasohjeissa kuin 
autojen kyljissä.

Satasairaala antaa   
lupauksen palvelusta

Osa päiväaikaan annettavista lääkehoidoista siirtyy 
täysin remontoituihin, yhteisiin tiloihin päiväsairaalatoimin-
nan käynnistyessä Satasairaalassa. Yksikössä huolehditaan 
myös joidenkin toimenpiteiden valmistelusta ja seuran-
nasta. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvantamisessa otettavat 
ohutneulanäytteet ja osa tähystysyksikön toimenpiteistä. 
Potilaan hoitovastuu, hoidon suunnittelu ja ajanvarauspal-
velut säilyvät hoitavassa erikoisalayksikössä. 

– Annamme esimerkiksi solunsalpaajahoitoja, erilaisia 
suonensisäisiä lääkehoitoja ja punasolutiputuksia, ha-
vainnollistaa päiväsairaalan osastonhoitaja Eija Koivisto 
(kuvassa oik.).

Päiväsairaalassa työskentelee osastohoitajan lisäksi kuusi 
sairaanhoitajaa kahdessa työvuorossa. Viihtyisissä ja hyvin 
varustelluissa tiloissa voidaan hoitaa kerrallaan neljäätoista 
potilasta.

– Me hoitajat olemme läsnä potilasta varten sovittuna 
aikana sovituissa toimenpiteissä koko hoidon ajan sen 
valmistelusta seurantaan ja kotiutumiseen, sairaanhoitaja 
Anu Huhtanen kertoo.

N-rakennus, 0-kerros, ma–to klo 7–19, pe klo 7–16

Uusi päiväsairaala-
toiminta käynnistyy 
7. tammikuuta

“Satasairaala on toiminta – ei rakennus.”



potilaskäyntejä

1330
vuorokaudessa

omasta
keittiöstä

2400
pääateriaa

päivässä

sinua 
varten on

3700
ammattilaista

korvien
putkitukseen

15 
päivän

odotusaika

Viimeiset 14 vuotta pariskunta on työskennel-
lyt Mikkelin keskussairaalassa ja vastannut 
akuutista kardiologiasta ja kehittänyt lisäksi 
polikliinistä hoitoa. He ovat käynnistäneet 
tahdistinhoitaja- ja vajaatoimintahoitajapolik-
linikan toiminnan sekä rakentaneet hoitoket-
juja yhdessä muun hoitotiimin ja peruster-
veydenhuollon kanssa. Nuorten kollegojen 
koulutus on myös ollut aina lähellä heidän 
sydäntään. 

Kardiologit korostavat,  että koko hoitoket-
jun tulee toimia aukottomasti.

– Sydäninfarktipotilaan hengen pelasta-
vat ja vakavia sydänlihasvaurioita ehkäisevät 

toimenpiteet ovat kiireellisintä hoitoa, jota 
tekemään hälytetään hoitotiimi vaikka yöllä 
kotoa. Muttei riitä, että toimenpidesalissa teh-
dään sankarillisia tekoja. Seurantaan, potilaan 
ja omaisten ohjaukseen sekä jälkihoitoon 
pitää panostaa. Näin potilas saa pitkäaikaisen 
hyödyn. Työhön osallistuvat kaikki sydänval-
vonnassa ja vuodeosastolla työskentelevät 
ammattilaiset. Sydänyksikössä toimii lisäksi 
erittäin laaja-alainen kardiologinen polikli-
nikka. 

Sydänyksikössä on ollut erittäin vaikea 
kardiologipula jo jonkin aikaa. Rummukaiset 
antavat suuren kiitoksen Turun kardiologeille, 

jotka ovat turvanneet akuuttien potilaiden 
hoidon Porissa. Kiireetön hoito poliklinikalla 
on kuitenkin ruuhkautunut ja siihen keskity-
tään ensimmäiseksi. Tähän tarvitaan aikaa ja 
Turun kollegojen apua: vasta kaksi kahdek-
sasta kardiologin vakanssista on täytetty. 

– Satasairaalan sydänyksikössä on työs-
tään innostunut, osaava ja motivoitunut 
henkilökunta. Tällä porukalla on hyvä lähteä 
kehittämään toimintaa. Akuutisti sairastu-
neet hoidetaan ajallaan ja ruuhkat puretaan. 
Tilanteen normalisointi ottaa kuitenkin 
aikansa. Kardiologeja tarvitaan jatkossa eh-
dottomasti lisää, Pirjo ja Juha Rummukainen 
kiteyttävät.

Juha ja Pirjo  
– uudet kardiologimme 

Kardiologit Pirjo ja Juha Rummukainen aloittivat työt Satasairaalan sydänyksikön 
ylilääkärinä ja osastonylilääkärinä. Luvassa on monia potilaslähtöisiä uudistuksia, 

tahdistinhoitajapoliklinikka aloitti toimintansa jo marraskuussa.

Satasairaalassa
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TEKSTI Milla Majander KUVAT Joonas Salli

alku elämään

Lempeä
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Essi ja Jesse Jalava odottavat uutta perheenjäsentä. 
Unelmana on saattaa lapsi maailmaan kodinomai-
sen synnytystuvan pesämäisessä rauhassa.

Essin ja Jessen toisen tyttären 

laskettu aika on kahden kuukauden 

päästä. Perheen kuopuksen toivo-

taan syntyvän suomalaisittain vielä 

uudehkoissa puitteissa, synnytys-

tuvassa. 

– Ellenin synnytyksestä jäi ihanat muistot 

kätilöistä ja huolenpidosta. Nyt oman kivun 

tunnistaa entistä paremmin, ja tahdonkin 

panostaa oman kehon kuulostelemiseen, Essi 

Jalava sanoo.

Satasairaalan lasten- ja naistentalon syn-

nytystupa on ensisijaisesti suunnattu matalan 

riskin synnyttäjälle, jollainen Essikin on. Se 

tarkoittaa, että äiti on terve, ja raskaus on 

edennyt normaalisti.

– Täällä synnyttävillä äideillä on vahva halu 

oman kehon kuuntelemiseen ja aktiivisuuteen 

synnytyksessä. He eivät välttämättä halua 

lääkkeellistä kivunlievitystä, vaikka siihenkin 

toki mahdollisuus on, kertoo lasten- ja naisten-

tautien sekä synnytysten vastuualuejohtaja ja 

ylilääkäri Mervi Haapsamo.

TUOREESEEN SYNNYTYSTUPAAN  liittyy 

ideologia synnytyksen kodinomaisuudesta 

vauvalle ja äidille turvallisissa olosuhteissa, 

sairaalan seinien sisällä. Synnytystuvalla myös 

pyritään vastaamaan synnyttäjän omiin odo-

tuksiin ja toiveisiin. Tekemään synnytyksestä 

elämys. Osastonhoitajan mukaan Essi ja Jesse 

ovat esimerkillinen odottajapari.

– Heillä on halu heittäytyä synnytyksen 

flowhun ja ottaa kokemus vastaan kaikkine 

tunteineen, kätilönä vuosikymmenien ajan 

työskennellyt osastonhoitaja Marika Nieminen 

ihastelee. 

Essi, kätilö itsekin, on ammentanut ennalta 

oppia kivunhallintaan. Muun muassa erilaiset 

roikkumisharjoitukset ilmajoogaliinassa ovat 

opettaneet rentoutumista.

– Myös äitiysjooga on tarjonnut keskitty-

misharjoituksia. Edellisessä synnytyksessä 

sain hyvää apua lääkkeettömistä kivunlie-

vitysmenetelmistä, kuten Tens-laitteesta ja 

ammeesta avautumisvaiheen aikana. Nyt 

kiinnostaa myös kuutiotyynyn käyttö.

Parilla on haaveena pärjätä synnytyksen 

alettua kotona mahdollisimman pitkään ja 

päästä siirtymään oman kodin rauhasta synny-

tystuvan miellyttävään tunnelmaan. Lähestyvä 

synnytys ei tunnu kumpaakaan liioin jännittä-

vän. Jesse saakin vaimoltaan kiitosta loistavas-

ta tuesta. 

– Essin tukeminen oli tärkein tehtäväni El-

lenin syntymän hetkellä ja sitä se on tulevassa-

kin synnytyksessä, Jesse Jalava sanoo.

” Synnytystuvassa äitejä  
kannustetaan käyttämään omia  

voimavarojaan kivunlievityksessä. 
Tarjoamme pehmeiden arvojen 

mukaiset synnytyspuitteet  
turvallisessa sairaalaympäristössä.” 

- Mervi Haapsamo, ylilääkäri
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SATASAIRAALAN koko synnytysosasto on 

maan parhaimpia. Erityisesti synnytystuvan 

puitteet ja sisustus ovat omaa luokkaansa.

– Äidin käytössä on muun muassa 

ilmajoogaliina, jonka tukemana voi heijata 

itseään. Kumppanin on helppo olla tukena ja 

seurailla liikettä, Haapsamo kertoo.

Tuvasta löytyy jumppapalloja ja valkokan-

kaan vierestä sänky kahdelle. Huoneen yh-

teydessä on myös amme, jonka saa täytettyä 

vedellä neljässä minuutissa. 

– Lähitulevaisuudessa synnytysosastolla 

mahdollistetaan myös veteen ponnistaminen, 

Haapsamo valottaa.

Hämärässä suurelta seinältä avautuva 

maisema erottaa synnytystuvan muista syn-

nytyssaleista. Luontokuvilla ja äänimaisemil-

la huijataan aivoja. 

– Stressihormonin suotuisella tasolla on 

tutkitusti myönteinen vaikutus synnytyksen 

kulkuun. Malli rauhoittavien kuvien käytöl-

le synnytyksen aikana on saatu Tanskasta, 

Haapsamo kertoo.

Rauhoittava ja stressihormonitasoa laske-

va tunnelma on jokaisella omanlaisensa.

– On meillä hevin tahtiinkin synnytetty. 

Mikä musiikki rentouttaa itse kutakin, Niemi-

nen naurahtaa.

Tulevat vanhemmat voivat heijastaa sei-

nälle oman mielenmaisemansa ja kuunnella 

haluamaansa musiikkia. 

– Meillä se taitaisi olla palmujen kuvia 

rannalla. Menimme ulkomailla kihloihin, sik-

si se on meille tärkeä maisema, Essi sanoo.

Vauva-
myönteisyys on 
synnärin sydän

Synnytystuvassa on Essille jo entuudestaan tuttu ilmajoogaliina, jossa voi tehdä rentouttavia harjoituksia. 

”Liinan varassa 
heijaavaa odottajaa
 kumppaninkin on 

helppo tukea.”

Satasairaala hakee Baby Friendly 
Hospital -sertifikaattia. Vauvamyöntei-
syydellä tarkoitetaan imetyksen suojele-
mista, edistämistä ja tukemista. Esimer-
kiksi sektion jälkeen vauvalle varmistetaan 
kuuden tunnin katkeamaton ihokontakti, 
ja perheelle annetaan pesimisrauha. 

– Meillä toimitaan perhekeskeisesti. 
Tuemme varhaista vuorovaikutusta, jolla 
edistetään vauvan terveyttä ja tunne- 
elämän kehitystä, Mervi Haapsamo 
sanoo.

Lasten- ja naistentalossa vauvat saavat 
aina turvallisen alun elämään.

– Satakuntalaisperheillä on Suomen 
loisteliaimmat synnytyspuitteet jo nyt, 
hän muistuttaa.

Sertifikaatista päätetään helmikuussa 
kolmen vuorokauden auditoinnin jälkeen.
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Vinkit

Talvivauvalle lämmin haalari ja pipo 
ensimmäistä kotimatkaa varten

Omat vaatteet vauvalle. Essin ja 
Jessen kuopus aiotaan pukea 
samoihin vaatteisiin kuin isosisko 
kotiutuessaan

Harso, joka taipuu suojaksi ja  
lämmöksi

Äiti tarvitsee liivinsuojuksia,  
kun maito alkaa nousta

Peitto vastasyntyneen lämmikkeeksi 
turvakaukaloon

Vesipullo, sillä ”suu kuivuu taatusti”

Omat verkkarit äidin mukavaan oloon

Energiaa, sillä ”synnytys on kuin  
vaellus”, vinkkasi kätilökollega Essille

Iskälle oma lempisuklaapatukka

Oma hammasharja ja muut hygienia-
tuotteet. ”Suihkussa on ihana käyttää 
omaa shampoota”, Essi vinkkaa

Tens-laite supistuskipuja 
hellittämään

Villasukat äidille ja vastasyntyneelle

Mitä pakata mukaan 
sairaalakassiin?

Muista ottaa neuvolakortti mukaan. Toista kertaa synnyttävä 
Essi tietää jo, että vähemmälläkin tavaramäärällä pärjää,  

ja sairaalasta kyllä saa kaiken muun tarvitsemansa.

Näin Essi pakkaa synnärille

Se tärkein:

neuvolakortti
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Yksi neuvo voi olla linkki vertaistu-

keen ja pysyvään ystävyyteen.

– Juhaan voi tukeutua missä 

asiassa vaan, Juhana Ladau sanoo 

lämpimästi vertaistukijastaan.

Juhana sairastui aivotulehdukseen kahdek-

san vuotta sitten, jolloin kaikki hänen elämäs-

sään muuttui. Muun muassa puhe- ja kävely-

kyky piti opetella uudestaan. ”Mitä nyt pitäisi 

tehdä” oli Juhanan ensimmäisiä ajatuksia, kun 

hän kotiutui ja alkoi ymmärtää, mitä oli tapah-

tunut. Aivoliiton paikallisyhdistyksestä löytyi 

Juha Pajuniemi, josta tuli Juhanalle vertais-

tukihenkilö. Miehet näkevät AVH-yhdistyksen 

tapaamisissa ja käyvät kahvilla. Pääasia on 

kohtaaminen ja toisen ymmärtäminen.

– Suhde on tavallisen luja. Ei ole asiaa, 

mistä emme voisi jutella, Juha toteaa.

JUHALLA ON TAKANAAN  vakava aivoveren-

vuoto – ja selviytyminen. Elämä muuttui vuonna 

2010. Työorientoitunut mies arvostaa nyt muuta-

kin kuin työtä. Tilalle tulivat vertaisten auttami-

nen ja positiivinen koukku yhdistystoimintaan.

– Auttamisesta saa hyvän mielen. Jos toiselle 

saa aikaan hymyn, niin tulee olo, että ehkä me 

yhdessä mullistetaan tämä maailma, Satakunnan 

AVH-yhdistyksen puheenjohtajanakin toimiva 

Juha sanoo.

Miehet tietävät, että sairaus muuttaa ihmistä. 

Silloin parhaiten ymmärtää hän, jolla on käsitys 

kokemastasi. 

– Kynnys lähteä ihmisten ilmoille voi olla 

korkea. Mutta vertaisessa porukassa ei tarvitse 

selittää mitään. Pelkästä läsnäolostakin saa voi-

maa, Juhana toteaa.

Ryhmässä jaetaan kuulumisten lisäksi arkea 

helpottavaa tietoa. Sitä jakaa myös Palvelupiste 

Luotsi, joka palvelee kaikkia sairaalassa kävijöitä. 

Luotsista kysytään kulkuohjeita, käytännön 

neuvoja sairauden jälkeiseen arkeen ja tietoa 

edunvalvonnasta. Se on myös järjestöjen koh-

tauspiste.

– On sydämen asia, että Luotsista saa jakaa 

neuvoja niitä tarvitseville. Järjestöissä on ihmi-

siä, jotka vilpittömästi auttavat ihmisiä. Kuten 

Juha auttaa Juhanaa, palveluohjaaja Sirkku 

Vainionpää sanoo.

”Jotta voi auttaa toista, on vertaistukijan 
oltava sinut oman sairautensa kanssa.”

Vakava sairastuminen yhdisti Juhan ja Juhanan. 
Palvelupiste Luotsi näyttää tien tukea antaviin 
järjestöihin.  

Pikkuisen 
annat, niin 
tuplaten 
saat takaisin

TEKSTI Milla Majander KUVA  Vesa Saivo 

94 prosenttia sairaanhoitopiirin asiak-
kaista on tyytyväisiä sairaalakäyntinsä 
kokonaisuuteen*. Erittäin tyytyväisten 
osuus kasvoi edellisestä tutkimusker-
rasta (2016) jopa 13 prosenttia. Palvelu-
piste Luotsi on aito vastaus asiakkaiden 
palautteeseen.

– Suuri osa palautteista koskee 
opastusta ja neuvontaa. Luotsi on 
matalan kynnyksen palvelupiste, johon 
on helppo tulla ja kysyä asioita, sanoo 
Satakunnan sairaanhoitopiirin asiakas-
palvelupäällikkö Mari Viljanen-Peura- 
niemi.

Jokaiselta asiakkaalta kerätään 
palautetta tekstiviestillä hoidon jälkeen. 
Hoidon tason arvioi hyväksi ja erittäin 
hyväksi jopa 98 prosenttia vastaajista.

– Hyvä hoito ja palvelu ovat keskei-
simmät arvomme. Kehitämme palve-
luita asiakkaita kuunnellen ja yhdessä 
heidän kanssaan.

 
*Strateginen asiakastutkimus 2018

Asiakas-
tyytyväisyyttä
hyvillä teoilla
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Päivystys

Huoli yltyneestä selkäkivusta mietityttää. 
Pitäisikö lähteä päivystykseen?

– Meille kannattaa soittaa. Kuuntelemme, annamme tarvittaessa koti-

hoito-ohjeita ja neuvomme, miten toimia. Toki soittajia kiinnostaa myös 

päivystyksen jonotustilanne. Viime kädessä soittaja päättää aina itse, 

lähteekö päivystykseen vai ei, sanoo päivystyksen puhelinneuvonnan 

sairaanhoitaja Heli Lehtilä.

Rauhallisuus, empatia ja vankka asiantuntemus ovat Helin tär- 

keimmät työkalut. Hän vastaa työvuoronsa aikana noin kolmeen- 

kymmeneen puheluun. Jokaisen soittajan asiaan keskitytään herkällä 

korvalla kuunnellen. Tärkeää on osata kysyä oikeita kysymyksiä.

– Olisi hyvä, että asianosainen soittaisi aina itse, koska sairaan- 

hoitaja pystyy havainnoimaan samalla soittajan puheesta ja hengittä- 

misestä oleellisia huomioita. 

Heli nauttii ihmisten auttamisesta. Pitkän työkokemuksen ansiosta 

hän osaa neuvoa avun tarvitsijaa monessa asiassa. Puhelinneuvonnasta 

kysytään neuvoa muun muassa tulehdus- ja allergiaoireisiin sekä neuvoa 

äkillisten loukkaantumisten kohdatessa. Kaikki puhelut kirjataan.

– Konsultoimme tarvittaessa päivystäviä lääkäreitä. Kun puhelinneu-

vonta ruuhkautuu, pyrimme soittamaan takaisin mahdollisimman pian.

Päivystyksen puhelinneuvontaan osataan soittaa yhä enemmän. Suun-

ta on hyvä, sillä soittamalla voi välttää tarpeettoman päivystyskäynnin. 

Heli kuuntelee 
ja ohjaa äkillisesti 

sairastunutta

Minkä pituinen 
odotusaika 
päivystyksessä on? 
Katso verkosta. Väri kertoo 

arvioidun odotusajan.
Vihreä: 

Ei ruuhkaa: 1–3 tuntia
Keltainen: 

Vähän ruuhkaa: 3–5 tuntia
Punainen: 

Paljon ruuhkaa: yli 5 tuntia

TEKSTI Milla Majander KUVA Vesa Saivo

Liikennevalot sairaanhoitopiirin verkkosivuilla 

kertovat päivystyksen jonotusaikojen tilanteen 

virka-ajan ulkopuolella. Ruuhkamittari palvelee 

asiakkaita osoitteessa satasairaala.fi ja päivystyk-

sessä. Äkillisen sairastumisen tilanteessa päivys-

tykseen kannattaa soittaa numeroon 02 627 6868 

ennen paikalle tuloa. Päivystyksen puhelinneu-

vonta on avoinna arkipäivinä 15–8 ja viikonloppui-

na sekä arkipyhinä 24 h. Akuutissa hätätilanteessa 

 soita aina 112.
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Leikkaussalin viereisestä potilashuoneesta kuuluu kahvinkeitti-
men pulputusta ja iloista rupattelua: kohta päästään kotiin. Jouko 

– joustava kotiutus – tarjoaa kolme yksilöllistä vaihtoehtoa

Potilasystävällinen Jouko takaa:

Leikkauksesta kotiin joustavasti

TEKSTI Maiju Junko 

Jouko eli joustava kotiuttaminen lisää 

potilasmukavuutta ja on saanut erit-

täin positiivista asiakaspalautetta. 

Aiemmin leikkauspotilas siirret-

tiin aina vuodeosastolle, kotiutus 

onnistui aikaisintaan seuraavana päivänä ja 

sitä edelsi lääkärin tai papereiden odottelu. 

Nykykäytäntö tehostaa myös vuodeosastojen 

toimintaa: hoitajat saavat keskittyä sisään ot-

tamisen ja kotiutuksen sijaan todellista hoitoa 

vaativiin.

KERROMME, MITEN JOUKO toimii. Olet 

tulossa leikkaukseen. Hoidonvarauskäynnillä 

sait kaikki tiedot ja henkilökohtaisen saapu-

misaikasi, jolloin tulet suoraan leikkausyk-

sikön vastaanottoon. Pukeudut sairaalavaat-

teisiin, omat tavarasi lukitset kaappiin. Sitten 

odottelet kaikessa rauhassa kutsua leikkauk-

seen. 

– Potilas ensin on toimintamme johtolau-

se. Välttääksemme turhaa siksakkia talossa, 

kunnostimme leikkausyksikön pukuhuone- ja 

varastotilat uuteen käyttöön. Näin saimme 

viihtyisän odotustilan lisäksi kuusi kotiutus-

vuodepaikkaa, kertoo leikkaus- ja anestesiayk-

sikön ylilääkäri Merja Lähteenmäki.

Lääkärin kanssa neuvotellaan kotiutumi-

sesta aina ennen leikkausta, mutta tilanne voi 

muuttua. Leikkaukset ovat erilaisia, ja potilai-

den toipuminen on hyvin yksilöllistä. Onneksi 

on Jouko.

– Joustava kotiutus mahdollistaa kotiin 

lähtemisen suunniteltua aikaisemmin. Toki 

tilanne toimii toiseenkin suuntaan. Jos potilaan 

kotioloissa on tapahtunut jokin muutos tai 

kunto ei puolla kotiutusta, tilanne luonnollisesti 

muuttuu. Potilasta ei koskaan lähetetä liian 

aikaisin kotiin. Siitä ei kannata olla huolissaan, 

Lähteenmäki muistuttaa.

PÄÄSET SIIS KOTIIN heti heräämöstä muu-

taman tunnin kuluttua leikkauksesta tai siirryt 

odottelemaan kotiinlähtöä 23h-huoneeseen, 

jossa voit vaikka keitellä kahvit, katsella televisi-

ota tai jutella vieruskaverin kanssa. Jos tilanne 

vaatii, leikkauksen jälkeinen hoito jatkuu vuo-

deosastolla, josta sitten pääset aikanaan kotiin. 

Voit kotiutua jo heräämöstä,
kunhan leikkaava lääkäri 

suosittelee, olosi on hyvä ja 
kotona odottaa tukihenkilö.

Siirryt heräämöstä
viereiseen 23h-huoneeseen

toipumaan. Kotiutus
alle vuorokaudessa.

Leikkauksen jälkeen
toipumistasi seurataan

vuodeosastolla. Kotiutus
useimmiten muutamassa

päivässä.

JOUKO
joustava
kotiutus

23h-huoneen
kautta kotiin

Vuodeosastolta
kotiin

Heräämöstä
kotiin



Oma aika

Ristikon täyttäminen
on hyvää aivojumppaa

Ota hetki omaa aikaa lukemalla kirjaa, tekemällä  
käsitöitä, kävelemällä metsässä tai täyttämällä ristikkoa. 

Tämän ristikon ratkaisu julkaistaan Satasairaala- 
lehden seuraavassa numerossa.
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Satakunnan keskussairaala on nyt

Jokainen meistä  
on erikoistunut  

sinuun.


