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KORONAPANDEMIA jatkuu 
edelleen ja tilanne ei suinkaan 
ole helpottamassa, pikemminkin 
päinvastoin. Erityisen tärkeää 
nyt olisi, että jokainen meistä 
ottaisi rokotteet niin nopeasti 
kuin mahdollista. Vain rokotus-
kattavuutta lisäämällä tilanne on 
mahdollista saada hallintaan.

Koronapandemian keskelläkin 
suomalaisen sosiaali- ja tervey-
denhuollon suurin uudistus 
on valmistelussa. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ja pelastus-
toimen järjestämisvastuu 
siirtyy kunnilta jo perustetuille 
hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. 
Satakunnan hyvinvointialueen 
käynnistämisen suunnittelusta 
vastaa lakisääteinen toimielin, 
väliaikainen valmistelutoimielin, 
jonka lyhenne – VATE – on ehkä 
jo nimenä tuttu. VATE koostuu 
16 varsinaisesta päätöksente-
koon osallistuvasta jäsenestä, 
jotka ovat kuntien, kuntayhty-
mien ja pelastustoimen VATEssa 
virkavastuulla toimivia johtavia 
viranhaltijoita. Lisäksi VATEen 
kuuluu saman verran erilaisia 
asiantuntijajäseniä, henkilöstö-
järjestöjen edustajia ja poliittisia 
päätöksentekijöitä puhe- ja 
läsnäolo-oikeudella.

VATE toimii nimensä mukai-
sesti väliaikaisesti siihen saakka, 
kunnes 23.1.2022 aluevaaleilla 
valittava aluevaltuusto ja sen 
nimeämä aluehallitus ottavat 
1.3.2022 alkaen ohjaukseensa 
hyvinvointialueen valmistelun.

Tulevat hyvinvointialueen 
poliittiset päättäjät tekevät 
tulevaisuudessa päätöksiä, jotka 
aivan olennaisesti vaikuttavat 
meidän jokaisen elämään. 
Hyvinvointialue tulee järjestä-
mään ja pääosin tuottamaan 
niitä palveluja, joiden avulla 
jokainen voi olla rakentamassa 
omaa ja myös läheistensä 
hyvinvointia.

Kun on kysytty eri vaalien 
yhteydessä sitä, mitkä asiat ovat 
äänestäjille tärkeitä, nousevat 
terveyteen liittyvät asiat aina 
kärkeen. Tulevat aluevaalit ovat 
sote-vaalit. Näissä vaaleissa 
valitaan ihmisiä, jotka tekevät 
sote-palveluihin ja jokapäiväi-
seen turvallisuuteen vaikuttavia 
päätöksiä. Siis meihin jokaiseen 
vaikuttavia päätöksiä. Siksi 
nämä vaalit ovat erityisen 
tärkeät.

Vaikuta siis omaan hyvin-
vointiisi ja käytä äänioikeuttasi 
tulevissa aluevaaleissa.

Pääkirjoitus

Ermo Haavisto, 
sairaanhoitopiirin johtaja

”Näissä vaaleissa 
valitaan ihmisiä, 

jotka tekevät  
sote-päätöksiä.”

Vaikuta omaan 
hyvinvointiisi 
– tällä kertaa 
äänestämällä!



Tiukkaa keskittymistä leikkaussalissa. 
Kirurgi Eeva-Liisa Sävelä ja instru-
menttihoitaja Eeva Yli-Rantala ovat 
tekemässä Sanna Lindqvist-Vesalle 
kilpirauhasen osapoistoa.
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Aamulla leikkaukseen,

illaksi kotiin
Sanna Lindqvist-Vesa saapui aamulla sairaalaan kilpirauhas-
leikkaukseen. Kymmenen tuntia myöhemmin hän pääsi kotiin. 
Seurasimme potilaan matkaa päiväkirurgian osastolla aamusta 
kotiutumiseen.

V iime kesänä Sanna 
Lindqvist-Vesa, 41, 
hakeutui lääkäriin. 
Kurkussa oli 
ollut häiritsevää 

palan tunnetta. Kaulan alueella 
olevat imusolmukkeet tutkittiin 
ultraäänellä. 

– Kävikin ilmi, että toinen 
kilpirauhanen on suurentunut. 
Tämä selvisi ihan sattumalta, 
Sanna muistelee.

Kyseessä oli struuma, 
joka vaatisi leikkaushoidon. 
Nyt, muutamia kuukausia 
myöhemmin, kirurgi Eeva-Liisa 
Sävelä tekee Sannalle kilpirau-
hasen osapoiston. 

Päiväkirurgisella osastolla 
tehdään nimensä mukaisesti 
ennalta sovittuja leikkauksia 
päiväaikaan. Potilas saapuu 
osastolle aamulla ja kotiutuu 
tavallisesti saman päivän aikana 
iltakuuteen mennessä. Sannan 
leikkauspäivä alkoi kello 8.30 
vaatteiden vaihdolla ja sairaan-
hoitajan alkuhaastattelulla. Tässä 
vaiheessa jokaista potilasta 
jännittää.

– Oikeanlainen tieto luo 
turvaa. Varmistamme potilas-
turvallisuuden ja lievennämme 
jännitystä, jota ihan jokainen 
leikkausvuoroaan odottava 
kokee. Me olemme täällä poti-

laita varten, sanoo sairaanhoitaja 
Minna Westergård.

Jokainen potilas kohtaa 
päiväkirurgian osastolla samat 
vaiheet.

– Prosessi on tarkkaan 
hiottu. Fast track eli nopeutetun 
kirurgisen hoidon päivinä 
sappileikkauksia on viisikin 
peräkkäin. Hoitoketjun jäsenet 
tietävät tarkalleen, mitä tehdä 
missäkin vaiheessa.

Hoitajat ja leikkaavat lääkärit 
työskentelevät ammattitaidolla 
ja vahvalla rutiinilla. Potilaalle 
tilanne ja kokemus on aina 
ainutkertainen, mikä kohtaami-
sissa aina huomioidaan.

TEKSTI Milla Majander KUVAT Vesa Saivo

5



KELLO 9.15  Leikkaava kirurgi Eeva-Liisa Sävelä kertaa 
protokollan mukaisesti Sannan kanssa, mitä on luvassa.  
– Vasen kilpirauhanen poistetaan, koska se on suurentunut 
ja painaa kaulassa. Toipumisen jälkeen seurataan, häiriin-
tyikö kilpirauhashormonin tuotanto vai tarvitaanko siihen 
jatkossa lääkitystä. Ompeleet ovat sulavat eikä haavakivun 
pitäisi olla kovaa. Sairauslomaa on kaksi viikkoa.

KELLO 9.35  Sanna odottaa kutsua leikkaussaliin.  
– Jännittää. Hyvällä mielellä silti olen ja tunnen olevani 
hyvissä käsissä, Sanna sanoo ennen leikkausta.

KELLO 10.20  Sannaa valmistellaan 
leikkaukseen. Ennen nukutusta häntä 
pyydetään vielä omin sanoin kertomaan 
henkilötunnus ja leikkauksen syy.  
Tämä on potilasturvallisuutta takaava  
vaihe joka leikkauksessa. Anestesialääkäri  
Lea Suominen nukuttaa potilaan, ja 
anestesiahoitaja Jaana Lindgren (kuvassa) 
huolehtii nukutuksen ylläpidosta sekä 
seuraa potilaan elintoimintoja herkeä- 
mättä läpi leikkauksen. Potilaan päällä  
on lämpöpeitto, sillä ihminen jäähtyy 
nukutuksen aikana.

KELLO 10.45  Leikkaussalissa kirurgin, 
anestesialääkärin, instrumentti-, anes- 
tesia- ja valvovan hoitajan yhteistyö on 
saumatonta. Satasairaalassa on paikalla 
aina erikoislääkäreitä, joita voi tarpeen 
mukaan konsultoida leikkauksenkin  
aikana. Kilpirauhasleikkaus kestää  
tyypillisesti noin tunnin.

– Asiakaskokemuksesta puhutaan 
meilläkin paljon. Potilaan oloon 
pyritään vaikuttamaan myönteisellä 
tavalla, jotta hoidosta jäisi hyvä 
kokemus. Lapsille klassinen 
mieleenjäävä asia on jäätelö, jota 
heille tarjotaan esimerkiksi kitarisa- 
leikkauksen jälkeen, Westergård 
sanoo.

TOIMIVA KETJU  
ODOTUKSESTA HERÄÄMÖÖN
Sannan kivunhoito aloitettiin 
esilääkityksellä ennen leikkausta. 
Odotustilassa hän viestii vielä 
tilanteesta kotiin ja saa matkaan 
tsempit läheisiltä. Odottavan aika 
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Lyhyt aika  
sairaalassa  
on potilaan etu
SUUNTA erikoissairaanhoidossakin  
on se, että ihminen on sairaalassa 
mahdollisimman vähän aikaa.  
Leikkausmenetelmät, anestesiatek-
niikka ja kivunhoito ovat kehittyneet 
niin paljon, ettei potilaan välttämättä 
tarvitse jäädä yöksi sairaalaan 
seurantaan. Päivä- ja lyhytjälkihoitoinen 
kirurgia ovatkin lisääntyneet. 

– On aina potilaan etu, että hän 
pääsee liikkeelle mahdollisimman 
pian leikkauksen jälkeen, Eeva-Liisa 
Sävelä sanoo.

Kotona yöpymistä suositaan poti-
laslähtöisesti kaikin keinoin. Päivä- 
kirurginen potilas kotiutuu tavallisesti  
viimeistään 12 tunnin kuluttua sairaa-
laan saapumisesta. 

– Kotiin pääsee, mikäli henkilö- 
kunta arvioi potilaan voinnin vakaaksi, 
potilaalla on aikuinen saattaja kotiin 
ja kotona aikuinen seurana seuraa-
vaan aamuun asti. Potilasturvallisuus 
on aina ytimessä.

”On aina potilaan  
etu, että hän  

pääsee liikkeelle  
mahdollisimman  
pian leikkauksen  

jälkeen.”
Eeva-Liisa Sävelä,

gastrokirurgi

Kilpirauhasleikkauksen vaativin osuus on turvata potilaan 
äänihuulten toiminta, sillä toimenpiteessä operoidaan lähellä 
äänihermoa. Sen koskettamista seurataan tämän monitorin 
avulla. Äänihermon koskettaminen instrumentilla aiheuttaa 
äänen, josta kirurgi tunnistaa, mihin osui.

”Kipua hoidetaan ennalta 
ja leikkauksen jälkeen.”

tuntuu pitkältä. Mieli ehtii odotusti-
lassa tuottaa pelonsekaisia tunteita. 
Leikkaava lääkäri tapaa potilaansa 
vielä ennen h-hetkeä.

– Niin kauan on hyvä, kun potilasta 
jännittää enemmän kuin minua, muis-
tuttaa gastrokirurgian erikoislääkäri 
Eeva-Liisa Sävelä Sannalle.

Kilpirauhasleikkauksia tehdään 
päiväkirurgiassa muita operaatioita 
harvemmin. Tyypillisimpiä ovat 
nivustyrä- ja sappileikkaukset sekä 
lapsilla kitarisan poistot ja korvien 
putkitukset. Sävelällä on vatsaelinki-
rurgian lisäksi erikoisosaamista myös 
kilpirauhaskirurgiaan. Työpäivän 
aikana hän saattaa tehdä neljäkin 

kilpirauhasen osapoistoa. 
– Kilpirauhasleikkauksesta vaativan 

tekee äänihermon läheisyys operoita-
valla alueella, toteaa Sävelä.

H-hetki koittaa. Leikkauksen 
valvova hoitaja Loviisa Ojansivu 
kutsuu Sannan leikkaussaliin. Viiden 
ammattilaisen hoitotiimi on valmiina 
tekemään työnsä, jotta Sannan olisi 
jatkossa helpompi hengittää.

Kolmen tunnin kuluttua kirurgi 
tapaa potilaansa heräämössä tarkis-
taakseen, että ääni kulkee leikkauksen 
jälkeen normaalisti. 

– Kulkee, voidaan tyytyväisinä todeta. 
Kuudelta Sanna lähtee kotiin. Yksi 

leikkaus on jälleen mennyt hyvin.

KELLO 13.40 Hereillä jälleen. Leikkaus 
on onnistuneesti ohi ja potilaan vointia 
seuraillaan heräämössä. Sairaanhoitaja 
Tiia Syrjälä tarkkailee Sannan yleisvointia 
ja hoitaa kipua. Kotihoito-ohjeet käydään 
läpi yhdessä. – Potilas saa ohjeet mukaansa 
myös kirjallisena. Kaikkea kerrottua tietoa 
ei mitenkään voi leikkauksen jälkeen  
muistaa, Syrjälä sanoo.
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SATASAIRAALAN päivystyksen 
sisäänkäynnissä on kaksi eri ovea.  
Ovi 5a vie päivystyksen isoon odotus- 
aulaan ja ovi 5b infektiopäivystyk-
seen. Kaikki infektio-oireiset potilaat 
otetaan tätä nykyä sisään omasta 
ovesta. Pääsisäänkäynnillä on opastus 
oikean oven valintaan suomeksi,  
ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. 

– Eri sisäänkäynneillä varmiste-
taan terveysturvallisuus. Tarkoitus 
on ehkäistä eri infektioiden, kuten 
koronan ja influenssan tartuntoja. 
Infektio-oireisille on erillinen yhdeksän 
huoneen yksikkö, sanoo päivystysyk-
sikön vs. ylilääkäri Kirsi Luojukoski.

Infektioyksikössä potilaille tehdään 
koronatesti. Influenssakaudella päivys-
tyksessä voidaan testata ja todentaa 
myös influenssa A-, B- ja RS-virusten 
aiheuttamat infektiot.

Tärkeä muistutus: Ennen kuin 
lähdet päivystykseen, soita päivystys-
avun numeroon 116 117 tai tee Oma- 
oloarvio netissä. Päivystys on tarkoi-
tettu niitä potilaita varten, joiden 
hoitoa ei voi siirtää seuraavaan 
päivään.

– Ei-kiireellisissä vaivoissa kannattaa 
ensisijaisesti hakeutua omaan terveys-
keskukseen. Hätätilanteessa soita aina 
112, Luojukoski muistuttaa. 

Oma ovi infektio-oireisille

KUN EKALUOKKALAINEN erityis-
lapsi tarvitsee iltapäivätoimintaa, ovat 
Kamu-Tuvan ihmiset apuna. Tutussa 
paikassa leikitään, ulkoillaan ja har-
joitellaan kaverisuhteiden luomista. 

– Parhaimmillaan olemme läsnä 
lapsen elämässä aikuisuuteen asti, 
sanoo ohjaaja Margit Kantonen.

Kamu-Tupa-toiminta on osa sosi- 
aalipalveluita. Se tarjoaa kehitys- 
vammaiselle ja erityistä tukea 
tarvitsevalle lapselle kodinomaisen 
yhteisön muun muassa iltapäivisin, 
viikonlopputoimintana ja itsenäis- 
tymiskursseina.

– Meillä opetellaan arjen taitoja 
ja ollaan tukena lapselle sekä hänen 
perheelleen. 

Raumalla ja Ulvilassa toimiviin 
Kamu-Tupiin ohjaudutaan kunnan 
sosiaalipalveluiden kautta. Palvelua 
käyttävät kehitysvammaisten sekä 
muiden palveluista hyötyvien lasten 
ja nuorten perheet ympäri Sata- 
kuntaa. Toiminnan piirissä on noin 
130 asiakasta.

Tutustu satasairaala.fi/ 
kehitysvammapalvelut 

Erityislapselle 
Kamu-Tupa on kuin

Uutisia

toinen 
koti

Jos olet tulossa päivystykseen, lue oven opasteet 
tarkkaan ennen sisäänkäyntiä.

SATAKUNTALAISIA potilaita palvelee nyt Suomen  
edistyksellisin liikkuva ensihoitoyksikkö. Paarit toimivat  
sähköllä ja hoitotilan sisäilma on suodattimien ansiosta 
virus- ja bakteerivapaa.

– Paarit ovat leveämmän hoitotilan keskellä ja potilasta voi 
näin hoitaa joka suunnasta, kertoo osastonhoitaja Ari Nikki.

Sairaanhoitopiirin uusi ambulanssi palvelee potilas- 
siirroissa sekä myös vaativien tehohoitopotilaiden kulje-
tuksessa. Vastaavanlaista ambulanssia ei Suomessa tällä 
hetkellä ole.

– Tilavuus ja ehompi toiminnallisuus parantavat  
niin potilas- kuin työturvallisuutta.

K
U

V
A

 V
es

a 
S

ai
v

o
K

U
V

A
 V

es
a 

S
ai

v
o

Tässä on Satakunnan ylpeys: maan modernein ambulanssi
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PÄIVÄSAIRAALAN henkilökunta on 
erittäin ammattitaitoista, ihania tyyp-
pejä kaikki. Täällä on aina vastaanotta- 
vainen ja kiireetön tunnelma, vaikka 
tiedän, että heillä on kiire, porilainen 
Kirsti Stenroos hymyilee. 

Stenroos tietää, mistä puhuu, sillä 
hän käy päiväsairaalassa solunsalpaaja- 
hoidoissa kolmen viikon välein.

Valtaosa päiväsairaalan asiakkaista 
käy päiväsairaalassa lääkehoidossa, 
kuten Stenrooskin. Jokaisella asiakkaalla 
on päiväsairaalassa omahoitaja hoidon 
ajan, ja hoitajat tekevät tiivistä yhteis-
työtä keskenään. 

Asiakkaiden ja potilaiden hoito on 
suunniteltu hoidosta vastaavassa erikois- 
alayksikössä. Suurimmat asiakasryhmät 
tulevat päiväsairaalaan sisätautien, 
naistentautien, keuhkosairauksien, 
neurologian ja kirurgian poliklinikoilta. 

– Annamme lääkärin hoitosuunni-

telman mukaisesti muun muassa solun-
salpaajahoitoja, erilaisia suonensisäisiä 
lääkehoitoja ja punasolutiputuksia, 
havainnollistaa päiväsairaalan osaston-
hoitaja Eija Koivisto. 

– Lisäksi valmistelemme potilaita 
erilaisiin toimenpiteisiin, kuten esimer-
kiksi tähystyksiin, munuaiskatetrien 
vaihtoon ja ohutneulanäytteidenottoon, 
ja huolehdimme toimenpiteen jälkei-
sestä seurannasta. 

Päiväsairaala saa sekä hyvää asiakas-
palautetta että huippupisteitä sisäisessä 
työvirekyselyssä. Mihin päiväsairaalan 
menestystarina perustuu? 

– Monet toimenpiteet ja hoidot on 
nykyisin mahdollista toteuttaa päivä- 
toimintana, eikä yöpyminen sairaalassa  
niiden takia ole enää tarpeellista. Suun-
nittelimme päiväsairaalatoiminnan 
huolellisesti vastaamaan sekä asiak-
kaiden että hoidosta vastaavien yksi-

köiden tarpeisiin. Saumaton yhteistyö 
lähettävien yksiköiden kanssa on onnis-
tuneen ja turvallisen toiminnan perusta, 
toteaa Koivisto. 

– Päiväsairaalan menestystarinan 
takana on motivoitunut ja kehittämis-
myönteinen henkilöstömme.

Päiväsairaalan menestystarina  
perustuu yhteistyöhön
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Päiväsairaalatoiminnasta on kolmessa vuodessa muodostunut asiakkaiden  
ja heitä lähettävien erikoisalayksiköiden arvostama palvelumuoto.

INFO

Päiväsairaala

 ■ Solunsalpaajahoitoja,  
 lääkehoitoja, toimenpiteisiin  
 valmisteluja ja jälkiseurantaa

 ■ 14 hoitopaikkaa, 5–6 hoitajaa

 ■ 25–30 käyntiä päivässä, 6 000  
 vuodessa

 ■ Perustettu 2019

Sairaanhoitaja Maiju Tamminen huolehtii Kirsti 
Stenroosin hoidosta päiväsairaalakäynnillä.
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Terveys on vain yksi osa hyvinvointiamme.  
Millaisia näköaloja hyvinvoinnista huolehtimiseen 
ja tulevaisuuden terveydenhuoltoon on? 

T unnetko olevasi onnellinen?  
Ihmisen hyvinvointi ja ter- 
veydentila ovat kaksi eri 
asiaa. Terveydentilaltaan 
hyvinkin sairas voi tulla 

sairautensa kanssa paremmin 
toimeen, jos hän tuntee itsensä 
onnelliseksi.

– Terveydenhuollon toimenpiteillä 
on toki myönteinen vaikutus tervey-
teen, mutta ne ovat lopulta varsin 
pienessä roolissa, kun tarkastellaan 
sitä, mistä ihmisen hyvinvointi 
kokonaisuudessaan koostuu. 
Esimerkiksi taidekokemukset lisäävät 
tutkimusten mukaan onnellisuutta, 
mikä lisää hyvinvointia ja vaikuttaa 
näin olennaisesti myös sairauden 
kokemiseen, sairaanhoitopiirin  
johtaja Ermo Haavisto sanoo.

Erään määritelmän mukaan hyvin-
voinnin osia ovat terveyden lisäksi 
toimeentulo, elinolot, onnellisuus, 
itsensä toteuttaminen ja sosiaaliset 
suhteet. 

– Kun ihminen tekee oikeita ratkai-
suja esimerkiksi liikunnan, ravinnon 
ja levon suhteen, hän yleensä huolehtii 
myös muista hyvinvoinnin osista.

TIETO TERVEYDESTÄ  
AUTTAA ENNAKOIMAAN
Kipua on paljon helpompi ehkäistä kuin 
hoitaa. Ajatus toimii myös terveyden- 
huollon isossa kuvassa: terveyttä on 
helpompi edistää kuin korjata. 

– Terveydenhuollon painopiste 
siirtyy korjaavista palveluista enna- 
koiviin. Siitä sote-uudistuksessakin  
on kyse.

Arjessa kyse on valinnoista, joita 
meistä kukin terveytensä eteen tekee. 
Terveydenhuollossakin korostetaan 
jokaisen ihmisen mahdollisuutta 
seurata omaa terveyttä. Vaikutusvalta 
hyvinvointiin on itselläsi.

– Keskimäärin ihmiset tulevat 
huolehtimaan hyvinvoinnistaan tule-
vaisuudessa entistä tehokkaammin, ja 
tätä voidaan odottaakin.

Jo monet käyttävät älylaitteita, 
jotka antavat tietoa elintoiminnoista. 
Voimme seurata syketasoa ja unen 
laatua. Tieto on työkalu, jonka avulla 
hyvää terveyttä voidaan ennakoidusti 
tukea. Tulosten seuraaminen voi 
mennä liiallisuuksiinkin, jolloin 
hyvinvointi voi alkaa jopa kärsiä. 

 – Tiedon tulkitsemisen on oltava 
oikeasuhtaista. Sykkeen äkillisestä 
vaihtelusta ei heti pidä varata aikaa 
kardiologille. Älykäs seuranta voi 
tunnistaa ihmisen kokonaisterveysti-
lasta poikkeamat, jolloin onkin suosi-
teltavaa ottaa yhteys terveydenhuollon 
ammattilaiseen, kuvailee Haavisto 
tiedolla johtamisen suuntaa myös 
terveydenhuollossa.

SAIRAALAN MUUTTUVA ROOLI
Sairaalakäynnit vähenevät. Vuoteiden 
määrä osastoilla vähenee. Murros on jo 
käynnissä ja etenee vauhdilla. Sairaa-
larakennuksia, niiden toimintoja ja 
potilaan hoitoa ajatellaan tulevaisuutta 
varten uudella tavalla. Elintoimintojen 
mittaamisen yleistyminen johtaa yhä 
kokonaisvaltaisempaan terveyden 
seuraamiseen. Ehkä huomisen sairaa-
lassa on ”lennonjohtotorni”, jossa 
potilaan seurantalaitteiden tuottamat 
terveystiedot ovat koko ajan saatavilla. 
Tietoja tulkitsemalla, tekoälyäkin 
hyödyntäen, huomataan potilaan 
terveydentilan hälyttävät muutokset. 
Potilaaseen otetaan yhteyttä, kun 
mittarit siirtyvät kohti punaista.

– Sama tieto näkyy sekä potilaalla 
että meillä. Ihminen johtaa itse omaa 
terveyttään ja me tuemme häntä 
tarvittaessa.

TEKSTI Milla Majander KUVA Vesa Saivo

”Omat päätökset ovat 
hyvinvoinnin suurin 
vaikuttaja.”

Hyvinvointiasi johdat  

sinä itse
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Satasairaalan asiakasraati on 
mukana uudenlaisten sairaalapal-
veluiden ja -tilojen suunnittelussa. 
Esimerkkejä ideoista on jo: Avattava 
vuode läheiselle yhden hengen 
potilashuoneeseen. Vaihtoehdoksi 
myös kahden hengen huoneita, sillä 
seurallisuus tukee joidenkin hyvin-
vointia. Aulaemäntä palvelemaan 
päivystyksessä odottavia. Asiakas-
lähtöistä hyvinvointinäkökulmaa 
edustavaan raatiin kuuluu parikym-
mentä eri-ikäistä satakuntalaista. 

Huomisen 
sairaalaa visioivat 
asiakkaat
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SATASAIRAALAN ALUEELLA kaikki saattohoitopotilaat saavat tasalaatuisen 
palvelun. Alueelliseen, aikuispotilaita koskevaan saattohoitosuunnitelmaan 
on kirjattu, millaisia ja minkä tahon tuottamia palveluita parantumattomasti 
sairaalle ja hänen läheisilleen on taudin eri vaiheissa järjestetty. 

Tukea saa hyvin laajalti, mukana ovat perusterveydenhuolto, erikois- 
sairaanhoito, asumispalveluyksiköt, sosiaalitoimi sekä kolmannen sektorin 
toimijat, kuten esimerkiksi seurakunnat ja tukiyhdistykset. 

Läheiset ovat tärkeässä asemassa. Heitä ei jätetä yksin, apua on tarjolla 
myös omaisen kuoleman jälkeen.

Lisätietoja: Palliatiivisen hoidon yksikkö 050 473 5222,  
satasairaala.fi, palliatiivinentalo.fi

Elämän loppuvaiheen
tasalaatuinen hoito

”Valtaosa
haluaa olla
kotona elämänsä
loppuun asti.”
Emilia Katko-Kesälä,
ylilääkäri
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Kun sairauteen ei ole enää parantavaa eikä jarruttavaa 
hoitoa, potilasta auttaa oireenmukainen eli palliatiivinen 
hoito. Se vähentää kärsimystä ja parantaa elämänlaatua. 

TEKSTI Maiju Junko KUVAT Colourbox, Vesa Saivo

Viimeisen viitan 

suojissa
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Suurin osa palliatiivisen 
yksikön potilaista tulee 
meille jo jarruttavan hoidon 
vaiheessa. Sairaus etenee 
kohti luonnollista kuolemaa, 

mutta aikaa voi olla jopa vuosia. Saatto-
hoidoksi puolestaan kutsutaan ihmisen 
viimeisiä elinviikkoja- tai päiviä, ylilää-
käri Emilia Katko-Kesälä kertoo.

Palliatiivisen hoidon yksikkö palvelee 
päivittäin parantumattomasti sairaita ja 
heidän läheisiään. Millaiset asiat askar-
ruttavat kuoleman kynnyksellä? 

SAISINPA KUOLLA OMASSA
RAKKAASSA KODISSANI
Yksi toive nousee ylitse muiden. 

– Valtaosa haluaa olla kotona elä- 
mänsä loppuun. Kunnioitamme poti-
laan toiveita mahdollisimman tarkasti. 
Teemme tiivistä yhteistyötä potilaan 
oman terveyskeskuksen kanssa, ja 
kotiin saa hyvin monipuolista hoitoa, 
Emilia kertoo. 

Hän korostaa, että mieltään saa 
vapaasti muuttaa.

– Jos olo kotona käy tukalaksi, hoita-
minen hankalaksi tai turvattomuuden-
tunne valtaa mielen, sairaalaan pääsee 
aina. 

TOIVON, ETTEI TARVITSISI
KÄRSIÄ KOVIA KIPUJA
Palliatiivisen yksikön työntekijät ovat 
empaattista, ja heiltä saa ajankohtaista 

tietoa taudin kulusta, oireista ja kivun-
lievityksestä. 

– Taudin edetessä suurin osa poti-
laista pelkää eniten kipujen lisäänty-
mistä. Tavallisia oireita ovat esimer-
kiksi hengenahdistus ja pahoin-
vointi. Yksi hoidon päämääristä onkin 
tehokas kivunlievitys, ja siihen meillä 
on hyvät lääkkeet. Kaikille kipuja ei 
tule ollenkaan. Kuoleman lähestyessä 
potilaan voimat hiipuvat, hän väsyy 
helposti ja nukkuu paljon. 

KUNHAN EN RASITTAISI
RAKKAITANI LIIKAA
Joskus lohduttajan rooli tuntuu lan- 
keavan kuolevan omille hartioille.

– Potilasta surettaa, miten puoliso 
tai lapset jaksavat, miten he selviävät 
luopumisen tuskastaan. Surun keskel- 
läkin suosittelen läheisiä kuunte-
lemaan herkällä korvalla potilasta, 
hänen toiveitaan. Meillä poliklinikal-
lakin on pitkät vastaanottoajat, koska 
puhuttavaa ja kysyttävää on paljon. 
Meillä ei ole kiire, Emilia vakuuttaa.

Kuoleman lähestyminen vie tun- 
teiden vuoristoradalle. 

– Potilas ja läheiset käyvät läpi 
laajan tunnekirjon: pelkoa ja turvat-
tomuutta, mutta kyllä meillä jutellaan 
myös mukavia, muistellaan ja nau- 
retaan. Annamme henkistä tukea ja 
ohjaamme halukkaat hengellisen  
tuen piiriin.

TIESITKÖ? Latinan sana palliatus  
tarkoittaa viittaan peitettyä. Pallia-
tiivinen hoito on kuin turvaa tuova 
lämmin viltti.

OLISIPA HOITANUT
ASIAT AJOISSA KUNTOON
Kun sairaus etenee, elämänpiiri kape- 
nee ja potilaan voimat heikkenevät. 

– Esimerkiksi juridiset asiat ja sel- 
vittämättömät kysymykset kannattaa 
hoitaa kuntoon ajoissa, silloin, kun 
voimia vielä on. 

Emilia kannustaa meitä kaikkia 
pohtimaan, mitkä asiat haluamme 
olevan lähdön hetkellä järjestyksessä. 

– Elämä on rajallinen. Kuolemaan 
liittyviä kysymyksiä kannattaa pohtia 
rauhassa ja kertoa toiveet läheisille tai 
mieluiten kirjata ne paperille. 

KUNPA EN JOUTUISI 
KONEEN ARMOILLE
Moni pelkää joutuvansa toisten hoidet-
tavaksi tai sinnittelemään koneen varas- 
sa. Ihminen voi menettää oikeustoimi- 
kelpoisuutensa vaikka vakavan sairau- 
den, onnettomuuden tai vanhuuden 
heikkouden vuoksi. 

Halutessaan jokainen voi ilmaista 
hoitotahtonsa etukäteen ja kertoa, koska 
elämää lyhytaikaisesti pidentävistä 
hoitotoimista hänen kohdallaan pitää 
luopua. Kirjallisessa muodossa tätä 
toivetta kutsutaan hoitotestamentiksi.



Polilta 
päivää!

Seksuaalirikoksen
uhri saa heti avun
SEKSUAALISEN väkivallan 
uhrille on matalan kynnyksen 
turvapaikka, Seri-tukikeskus. 

– Tule heti väkivallanteon 
jälkeen, lähetettä et tarvitse. 
Olemme aina auki, ja saat 
kaiken tarvittavan avun, 
kertoo seri-vastuulääkäri, 
erikoislääkäri Laura Kyhä- 
Österlund.

Seri-lyhenne tulee sanoista 
seksuaalirikos. 

– Tarjoamme turvallisen  
paikan käsitellä tapahtunutta. 
 Koulutettu ja moniamma- 
tillinen henkilökuntamme  
auttaa, neuvoo ja tukee, Laura 
kertoo.

Tarvittavat tutkimukset ja 
näytteenotto tehdään uhrin 
suostumuksella. 

– Kannustamme aina 
rikosilmoituksen tekemiseen. 
Avunsaannin ehto se ei kui- 
tenkaan ole.  

Keskus kantaa pahimman 
kriisin yli. 

– Ensiavun jälkeen 

tutkimme, voiko uhri palata 
turvallisesti kotiin. Ellei se 
ole mahdollista, autamme 
sopivan paikan etsimisessä. 
Pian kotiutuksen jälkeen 
otamme vielä yhteyttä ja 
varmistamme, että arki sujuu 
ja jatkohoito järjestyy.

NETTIAHDISTELUKIN  
ON RIKOS 
Ilman omaa suostumusta tehty 
koskettelu tai pakottaminen 
nöyryyttäviin seksuaalisiin 
tekoihin, raiskaus, insesti 
– seksuaalirikosten lista on 
pitkä.

– Suoraa kosketusta ei tar- 
vita. Esimerkiksi seksuaalinen 
nettiahdistelu voi täyttää rikos-
kriteerit, Laura muistuttaa. 

Satasairaalan naistentautien 
poliklinikan yhteydessä 
toimiva seri-tukikeskus on 
tarkoitettu kaikille sukupuo-
lille. Palvelu on maksuton.  
Voit tulla yksin tai saattajan 
kanssa.

”Tule heti väkivallanteon
jälkeen, lähetettä et tarvitse.”

TEKSTI Maiju Junko KUVAT Vesa Saivo
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Tähystystä 
on turha pelätä
TÄHYSTYS ON paras, nopein 
ja usein ainut tapa löytää 
vatsavaivan syy. Tutkimus 
tehdään päiväkäynnillä eikä 
sitä kannata jännittää, sanoo 
sisätautien ylilääkäri, gastro- 
enterologi Juha Liikala.

Satasairaalan tähystys- 
yksikössä tehtiin viime 
vuonna 4 300 mahalaukun  
ja paksusuolen tähystystä.

Mahalaukun tähystys eli  
gastroskopia on ohi noin vii- 
dessä minuutissa. Tutkimuk-
sessa pystyy hengittämään 
normaalisti sekä suun että 
nenän kautta.

– Ruokatorveen ujutettava 
tähystin voi aiheuttaa ohime-
nevän kyökkäyksen, mutta se 
ei haittaa. Tutkimus on nopea, 
tulokset saadaan heti ja ne 
ovat lähes aina huojentavia, 
Juha jatkaa. 

SUOLI EI AISTI KIPUA
Paksusuolen tähystys eli 
kolonoskopia on ainoa tapa 

nähdä suolen sisälle. 
– Valtaosalla potilaita 

tutkimus sujuu ongelmitta. 
Tähystin venyttää suolta 
mutkakohdissa, ja tämä voi 
joistakin tuntua epämukavalta. 
Suoli itsessään ei aisti kipua, 
Juha selventää.

Potilas saa tutkimus-
tuloksen tietoonsa heti, ja 
erittäin harvoin kyseessä  
on syöpä. 

– Vaivojen syy voi olla 
esimerkiksi tulehduksellinen 
suolistosairaus. Joskus tutki- 
muksessa löytyy polyyppeja, 
syövän esiasteita, ja pois-
tamme ne saman tien. Tämä  
ei satu. Myös koepalan otta-
minen on täysin kivutonta.

Elimistön normaalia 
ilmiötä, pierua, ei tarvitse 
pidättää, saati hävetä. 

– Tutkimus tehdään 
huoneilman sijaan hiili- 
dioksidilla. Se haihtuu 
nopeasti, eikä vatsa ole 
tutkimuksen jälkeen pallo. 

”Potilas saa tutkimustuloksen  
tietoonsa heti, ja erittäin  

harvoin kyseessä on syöpä.”

Poliklinikalla potilas saa päiväkäynnillä  
vaivaansa alan erikoisosaamista. Tutustu  
sairaalan kolmeen poliklinikkaan.
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FAKTA

Satasairaalan poliklinikat 

 ■ Tutkii ja hoitaa potilaita, joiden ei tarvitse olla  
 sairaalassa yön yli.

 ■ Toimenpiteet tehdään paikallispuudutuksessa  
 nukutuksen sijaan.

 ■ Poliklinikkakäynnit ovat kasvaneet noin 9 prosenttia  
 vuosina 2017–2020. 
 
    TIESITKÖ? Moni kontrollikäynti voidaan hoitaa  
    puhelin- tai videoyhteydellä.

Ihokasvaimet leikataan
paikallispuudutuksessa
PÄÄN JA KAULAN alueen 
syöpäleikkaukset tehdään 
paikallispuudutuksessa 
korva-, nenä- ja kurkkutautien 
poliklinikalla. Erikoislääkäri 
Lauriina Lustig-Tammen 
kertoman mukaan koke-
mukset ovat erittäin hyvät. 

– Kun syöpädiagnoosi 
on tehty, varaamme ajan 
polikliiniseen leikkaukseen. 
Potilas ilmoittautuu, pukee 
sairaalapaidan ylleen, kävelee 
omin jaloin toimenpidehuo-
neeseen ja käy leikkaustasolle 
makuulle. Leikkauksessa on 
luonteva ilmapiiri.

– Kerromme tapahtumien 
kulun, ja potilas osallistuu 
tasavertaisena keskusteluun. 
Hän saa myös päättää, mikä 
radiokanava soi. Operaatio 
kestää useimmiten tunnista 
kahteen. 

– Poistamme kasvaimen, 
ja joskus leikkauskohtaan 
täytyy tehdä ihosiirre. 
Tämäkin onnistuu hyvin 
paikallispuudutuksessa.

KOTIIN MUUTA- 
MASSA TUNNISSA
– Kun toimenpide ohi, 
potilas siirtyy seuranta-
huoneeseen toipumaan. 
Tuomme hänelle kahvia 
ja purtavaa ja annamme 
hoito-ohjeita. Hetken 
odottelun jälkeen hän 
pääsee kotiin hakijan tai 
taksin kyydillä, Lauriina 
kertoo. 

Poliklinikalla leikataan 
3–4 potilasta päivittäin. 
Syöpäkasvaimien lisäksi 
myös esimerkiksi nenän 
väliseinää ja poskionteloita 
pystytään hyvin leik-
kaamaan polikliinisesti. 
Toimenpidehuone muis-
tuttaa leikkaussalia, mutta 
ilman anestesialääkäriä, 
-hoitajaa ja nukuttamiseen 
tarvittavaa erikoislaitteistoa.

– Seurantaa voidaan 
toki tarpeen mukaan jatkaa 
sairaalan vuodeosastolla, 
mutta tätä tarvitaan ani 
harvoin.

”Potilas osallistuu tasa-
vertaisena keskusteluun.”
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Vesa on 
haavanhoidon 

erikoismies
Unelma-ammatissaan oleva kirurgian poli- 

klinikan osastonylilääkäri Vesa Pihlajaniemi, 
39, odottaa innolla uutta haavakeskusta.

AHLSTRÖMIN ruukinalueen 
syksyinen maisema on Vesalle 
tuttu lenkkimaasto. 

Noormarkku kotipaikkana 
on myös työn kannalta ihan-
teellinen. Verisuonikirurgi 
tekee osan päivystysvuoroista 
sairaalassa, osan takapäivystä-
jänä kotona. Hälytystilanteissa 
takapäivystäjän pitää ehtiä  
30 minuutissa Poriin leikkaus- 
saliin.

Työtään Satasairaalan haava- 
keskuksessa hän luonnehtii 
vaihtelevaksi ja motivoivaksi.

– Työviikko on mielenkiin- 
toinen yhdistelmä poliklinikka-
työtä ja vaativia verisuonileik-
kauksia. Päivystys ja hälytykset 
ovat osa työtä.

Vesa keräsi nuorena tuntu- 
maa perushoitoon hoitajana 
pitkäaikaisosastolla ja terveys-
keskuksessa. Hän valmistui 
lääkäriksi 2009, erikoistui 
verisuonikirurgiksi ja aloitti 
erikoislääkärinä Satasairaa-
lassa vuonna 2017. Haavan-
hoidon erityispätevyyden hän 
suoritti 2019.

HAAVAKESKUS  
TEHOSTAA HOITOA
Haavakeskuksen moniosaajien  
tehokas tiimi palvelee lähes 
220 000 asukkaan aluetta. 

Haavanhoidon merkitystä 
ei Vesan mukaan voi liikaa 
korostaa. 

– Jos paraneminen kestää 
yli neljä viikkoa, kyseessä on 
krooninen haava. On potilaan 
etu saada avoin haava umpeen 
mahdollisimman pian. 
Oikea hoito pienentää raajan 
tulehdus- ja amputointiriskiä 
sekä vahvistaa toimintakykyä.

Satasairaalaan avataan uusi 
haavakeskus, joka panostaa 
ennaltaehkäisyyn, nopeuttaa 
hoitoon pääsyä ja yhtenäistää 
hoitoketjuja entisestään.

– Tavoitteena on, että 
potilasta rasitetaan mahdol-
lisimman vähän, ja hänen 
asiansa voidaan hoitaa yhdellä 
käynnillä. Näin vältetään turhia 
kuljetuksia ja päivystyksen 
kuormituskin pienenee. 

Miniatyyrien maalaaminen 
on Vesalle tärkeä henkireikä.  
Se on tehokasta stressin- 
hallintaa, vie ajatukset muualle  
ja rentouttaa arjen keskellä.  
Jo yksin Taru sormusten 
herrasta -hahmoja hän on 
maalannut reippaasti yli 600. 

Vesan perheeseen kuuluvat 
Satasairaalassa työskentelevä 
lastenlääkäripuoliso, eka- 
luokkalainen esikoinen ja 
päiväkoti-ikäinen kuopus.

TEKSTI Maiju Junko KUVA Vesa Saivo

Henkilökuva

JATKA  
LAUSETTA:

Innostun 
uudesta haavakeskuksesta  

ja työhyvinvointikoulutuksesta. 

Iloitsen 
ulkoilusta ja luonnosta. 

Luotan 
tiimiini sekä kotona  

että työpaikalla.
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AjankohtaIhoterveys

TEKSTI Jussi Hietikko KUVA Colourbox

Näin hoidat 
ihoasi talvella 
Talvella auringonvalon  
puute, kylmä ilma ja lämpö-
tilan vaihtelut kuivattavat 
etenkin kasvojen ja käsien 
ihoa. Siksi ihon kosteus- 
tasapainosta huolehtiminen 
on erittäin tärkeää.

PERUSVOITEET OVAT hyvä 
apu korjaamaan ihon kosteus-
tasapainoa. Niihin ei ole lisätty 
lääkeaineita eikä hajusteita, 
Satasairaalan ihohoitaja Jetta 
Räisänen kertoo.

Ihon kosteutuksen tarve 
talvella ei riipu ihotyypistä.

– Myös sekaiho ja rasvai-
nen ihotyyppi kaipaa talvisin 
kosteutusta. 

VALITSE VOIDE  
IHOTYYPPISI MUKAAN
Ihohoitajan suosittelemia pe-
rusvoiteita on erilaisia, erilai-
silla rasvapitoisuuksilla ja ne 
valitaan ihotyypin ja ihoalueen 
mukaan. 

– Perusvoiteita voi vaihdella. 
Kesällä voi käyttää kevyempiä 
voiteita tai pitää taukoa käytöstä 
ja talvella käyttää rasvaisem-
paa. 

Kosteuttavammat voiteet, 
jotka sisältävät rasvaa alle 20 
prosenttia, sopivat terveen ihon 
suojaukseen ja ovat kosmeet-

tisesti miellyttävämpiä kuin 
rasvaiset tuotteet. Rasvaa jopa 
70 prosenttia sisältävät voiteet 
sopivat erittäin kuivan ja pak-
suuntuneen sekä hilseilevän 
ihon hoitoon.

– Päivällä voisi käyttää kevy-
empää voidetta ja yöllä rasvai-
sempaa tai hoitavampaa.

Onnistuneen hoidon kannal-
ta on tärkeää käyttää perusvoi-
detta riittävä määrä ja tarpeeksi 
usein.

– Riittävä ja säännöllinen 
käyttö vähentää esimerkiksi 
kutinaa ja tarvetta käyttää lää-
kevoiteita. 

Ihon kuivumisen lisäksi pe-
rusvoide ehkäisee ihottumien 
syntyä ja toimii tukihoitona 
ihottumien hoidossa.

IHO TARVITSEE VITAMIINEJA  
JA HYVIÄ RASVOJA
Ihon pitkittynyt kuivuminen 
aiheuttaa lievän tulehduksen, 
joka tuntuu kutinalta. Talvella 
kylmä ilma supistaa lisäksi 
ihon pinnan verisuonia, jolloin 
iho kuivuu vielä lisää.

Talvella ulkoillessa on iholle 
valittava sellainen voide, joka 
imeytyy hyvin eikä ole liian 
vesipitoinen.

– Joissakin voiteissa voi 
olla jopa vaarana, että sen 
sisältämän öljyn ja ihon väliin 
kerääntyy kosteutta, mikä 
jäätyy ja saattaa aiheuttaa jopa 
paleltuman.

Monipuolinen ja terveellinen  
ruokavalio on myös hyväksi 
iholle.

– Iho tarvitsee vitamiineja 
ja hyviä rasvoja pysyäkseen 
kunnossa. Esimerkiksi D-vita-
miinilisä on hyväksi pimeänä 
vuodenaikana. 

HELLI TALVI-IHOA
Mitä ihonhoidossa talvella 
kuuluisi välttää?

– Talviaikaan kannattaa 
välttää liian voimakasta kuo-
rintaa.

Yleisin väärinkäsitys on,  
että peseminen kuivattaa ihoa.

– Paremminkin pesuaineet 
voivat olla kuivattavia, mutta 
niissäkin on paljon vaihto- 
ehtoja. 

Iholle hellävaraiset pesu- 
aineet ovat Allergia-, iho- ja 
astmaliiton hyväksymiä. Nämä 
tuotteet on merkitty allergia-
tunnuksella.

– Esimerkiksi Erisan ja LV 
ovat suomalaisia tuotesarjoja, 
joita on kehitetty yhteistyössä 
Allergia-, iho- ja astmaliiton 
kanssa.

”Monipuolinen ja terveellinen  
ruokavalio on myös hyväksi iholle.”
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LAUTASIA

SILMIEN
YLLÄ

ANITA
SYTTYY

HELPOSTI

HURS-
KAS

SELVIT-
TÄVIÄ

LEA
PAPUKAIJOJA

PUOLISO

MOIKATTU

LAPSI-
LUKKO

TÄMÄN
JOHDOS-

TA

PEL-
TOLAN
NIMISIÄ

HEVOSPELI

JARRUTA!

SOTILAS-
LIITTO

SUKU-
LAISIA

MEHU-
KAS	HE-
DELMÄ

ELOTON
ULKO-
MAILTA

HÖLMÖ-
LÄINEN

LEIPIEN
PÄÄLLE

RÄTTI-
VÄSY-
NYT

IKÄVIÄ
KUULTAVIA

MIEL-
LYT-
TÄVÄ

TÄHTI-
KUVIO	&
KUSTAN-
TAMO

HEINÄ-
KASVI KOSKIKAUPUNKI RASVAI-

SET
PERU-
NASTA

SIVIS-
TÄVÄ LENTÄÄ	PIIPUSTA PILLEILLÄ

SYÖVY-
TETTY

Oma aika

Ristikko
Tee päivän aivoterveysteko – ratkaise ristikko.

Mistä haluaisit lukea?
Kirjoita meille ja kerro sinua 
kiinnostavasta aiheesta, 
josta lukisit mielelläsi 
Satasairaala-lehdestä.

Lähetä sähköpostiviesti otsikolla 
”Juttuvinkki” osoitteeseen 
viestinta@satasairaala.fi

Mistä haluaisit lukea?Ristikon vastaus

Saitko kaikki oikein?  
Tarkista tästä. 

IKONIRUHOAIHE
VITAMIINIPOMMIT
AVATAVITIMARS

OMISTAVATOTUSUIVA
SALIARYTITASSIT
LIMAATLASLOOSUT
OSATONKEATTUTTU

TSULEVITSEISE
RUSTATAANANASKESÄ
AVIOTVAINAATUONTI
KAITALEMÄNTTIVOIT
OTSONUOTIONAATTI

Seuraava lehti ilmestyy alkukesällä 2022.

Lue lisää
satasairaala.fi/sata- sairaala/asiakas- 

lehti
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TEEN sädehoito- 
suunnitelmia syöpä-
tauteja sairastaville. 
Monipuolinen työ on 
kiinnostavaa ja sopivan 
haasteellista. 

AUTTAMINEN vaikeissa 
elämäntilanteissa 
motivoi ja antaa työlle 
merkitystä. Vaikutamme 
osaamisellamme poti-
laiden elämään. Saan 
tehdä työtä, jolla on 
tarkoitus.

Tutustu avoimiin työpaikkoihin 
satasairaala.fi/meille-toihin

satasairaala.f i

Minun hoitoalani  

Mikko Tenho, 
sairaalafyysikko, 
sädehoitoyksikkö

Erikoistunut  
Sinuun
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