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Lämmin kiitos kaikille työntekijöillemme viime vuonna 
tehdystä työstä. Vuosi kokonaisuutena selvittiin vähin-
täänkin kohtuullisesti ja tilinpäätös näyttää ylijäämää, 
vaikka oman toiminnan jäsenkuntalaskutus aleni 4,2 % 
hintojen alentamisen myötä.

Alkuun saatettu vuosi 2017 lähti vauhdilla käyntiin kun 
influenssaepidemia rantautui rajuna alueellemme. Tam-
mikuu ei ennusta koko vuodesta oikeastaan mitään, 
toivottavasti tammikuun ylikuormitus ei kuitenkaan toistu.

Merkittävä osa henkilökunnasta on mukana Länsi-Poh-
jan sote-intgraatioprojektissa. Lisäksi suuri osa hallinnon 
henkilökunnasta on kiinni maakuntavalmistelun ja maa-
kunnan sote-valmistelun työryhmissä ja kokoustamisissa. 
Valitettavan vähän on aikaa omille töille ja yksiköissä 
kiertämiselle. 

Lean-ajattelua viedään eteenpäin kaikesta huolimatta, 
vaikka aivan puhdasverisesti se ei onnistu meidän osalta, 
jotka olemme kiinni valtakunnallisen muutoksen esi-
valmistelutyössä. Toivotan jokaiselle yksikölle intoa ja 
menestystä Leanin toteuttamisessa.

Tänä keväänä, jo huhtikuussa, odotamme omistaja-
kuntien ratkaisua siitä, miten pyrimme turvaamaan 
integroidut palvelut Länsi-Pohjan alueella.  Päätösten 
tekeminen on vaikeaa, erityisen vaikeaa se on nyt kun 
valtakunnallisesti niin monien asioiden valmistelu ja pää-
töksenteko on kesken. 

Ollaan kuitenkin toiveikkaita sen suhteen, että tällä kertaa 
kuntien kesken löytyisi yhteinen tahto lähipalvelujen ja 
alueellisesti järjestettävien palveluiden turvaamiseen.

Huhtikuussa käydään kuntavaalit.  Toivotan jokaiselle 
ehdokkaana olevalle työntekijällemme jaksamista vaa-
lityössä ja menestystä vaaleissa. Vaikka sote siirtyisi pois 
kunnilta, tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista 
ja yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
kunnissa. Mitä useampi päättäjä ottaa hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen asiakseen, sen parempi tuloksia 
kunnissa on mahdollista saada. 

Kaunista kevättä kaikille 
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Kätilö Juha Berg Tornion Kaakamosta sai Kunnallisalan 
kehittämissäätiön vuoden 2017 Arjen turvaaja -palkin-
non. Presidentti Tarja Halonen luovutti palkinnon  KAKS:n 
vuotuisessa seminaarissa Helsingissä Finlandia-talolla 
15.2-17.

Juha Berg on toiminut kätilönä 30 vuotta. Hän on val-
mistunut lääkintävahtimestari-sairaankuljettajaksi Turun 
sairaanhoito-oppilaitoksesta 1970 lopulla ja työskennellyt 
L-PKS:n palveluksessa vuoden 1981 alusta. Ensi alkuun lää-
kintävahtimestarin virassa leikkausosastolla ja sittemmin 
vuoden 1988 maaliskuulta synnytysklinikassa valmistut-
tuaan kätilöksi ja gynekologiseksi erikoissairaanhoitajaksi 
Rovaniemeltä 1987. 

Kunnallisalan kehittämissäätiö valitsee -Arjan turvaajiksi- 
vuosittain kolme kuntien eturivin työntekijää. KAKS totesi 
perusteluissaan, että kätilö Juha Berg on työuransa 
varrella avustanut maailmaan yhden pienen kunnan 
asukasmäärän verran lapsia.

Lisäksi Berg on kampanjoinut perheiden oikeuksien, 
synnyttäjien ja masuvauvojen puolesta. Hän on tehnyt 
aloitteita eduskuntaan ja paikallisille päättäjille. Hänen 
osaamistaan ja ammattitaitoaan on arvostettu ja kuun-
neltu.

Juha Berg toteaa:

Tämän merkittävän ja arvostetun palkinnon saaminen 
on erittäin iso asia ja palkitsemistilaisuus sävähdytti oikein 
kunnolla; presidentti Tarja Halosen kanssa käyty keskus-
telu ja kädenpuristus olivat melkein verenseisauttava 
kokemus. Tämän valtakunnallisen palkinnon saamisen 
tultua julki olen saanut erittäin paljon näihin päiviin saakka 
face to face ja some -onnitteluita. Tahdon tässä kiittää 
teitä aivan kaikkia yhteisesti ja myös erikseen yksilöinä!

Työskennelessäni synnytys- ja naistentautiklinikassa olen 
kokenut olevani merkittävässä palvelutehtävässä, jossa 
jokainen kohtaamani ihminen on minulle se tärkein. 

Yksilöllisyys, ainutkertaisuus, tasa- ja yhdenvertaisuus ovat 
lähtökohtia työssäni, joista en tee poikkeuksia. Haluan 
pysähtyä jokaisen kohtaamani ihmisen kohdalla ja edetä 
tästä lähtökohdasta ammattitaidolla kiireettömästi. 

Laajempi työni merkityksellisyyden ulottuvuus nousi esiin 
vuoden 2014-2015 aikana

Sote-uudistuksen tultua uuteen konkreettiseen vaihee-
seen. Tuolloin alkoivat palvelutuotannon uusjakohank-
keet.  Suomen keskussairaalat jaettiin laajan ja suppean 
päivystyksen keskussairaaloihin ja sen myötä tulivat julki 
yleiset uudet suunnitelmat synnytystoiminnan järjestämi-
sestä. Tässä yhteydessä tuotiin julki se, että synnytykset 
uhkaavat loppua Kemissä, koska ne jäävät vuositasolla 
alle tuhanteen.  Tässä vaiheessa reagoin, koska tätä ilmi 
tullutta kehityskulkua en voinut missään tapauksessa 
pitää hyväksyttävänä. Synnytystoiminnan lakkauttami-
nen L-PKS:ssa olisi mitä suurenmoisin virhe ja se johtaisi 
kohtuuttomaan eriarvoisuuteen synnytyspalveluiden 
saatavuuden heiketessä ratkaisevasti  seutukunnallamme 
ja toisaalta se johtaisi vääjäämättä keskussairaalamme 
eri erikoisalojen laadukkaan toiminnan hiipumiseen perus-
terveydenhuollon suuntaan.

Länsi-Pohjan synnytysklinikka on huippuyksikkö ja sen 
toiminta täyttää kaikki kriteerit, säännöstöt, lait ja asetuk-
set ja näin ollen se kykenee takaamaan ja turvaamaan 
asianmukaisen hoidon hätäkeisarinleikkauksia ja muita 
ennalta arvaamattomia äkillisiä toimenpiteitä myöten. 

Tällaisessa yksikössä työskenteleminen on ollut suuri kun-
nia myös minulle ja tulevaisuudessakin klinikkamme on 
saatava vastata ja huolehtia seutukuntamme odottavien 
äitien, isien ja perheiden sekä naistentautien potilaiden 
hoidon tarpeesta. 

Teksti: Juha Berg 
Kuvat: Päivi Aalto

Juha Berg on uransa aikana avustanut maailmaan pienen 
kunnan asukasmäärän lapsia. Yksi tuoreimmista on helmikuussa 
syntynyt Katri Kunnarin ja Iiro Kalanderin poikavauva.

Arjen turvaaja

Virkoihin ja toimiin valittu

Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue:

Radiologian tulosyksikön osastonsihteerin toimeen 
siirretään Heidi Paavola 1.1.2017 alkaen.

Medisiininen tulosalue, Sy-Ke osasto:

Sairaanhoitajan toimeen siirretään  
Johanna Päiväniemi 1.2.2017 alkaen.

 
Perushoitajan toimeen siirretään  
Sini Mört 1.2.2017 alkaen.

Medisiininen tulosalue, akuuttiklinikka:

Osastonhoitajan virkaan on valittu  
sairaanhoitaja (YAMK) Katariina Luokkala 1.2.2017 
alkaen. 
 

 
Apulaisosastonhoitajan toimeen on valittu  
sairaanhoitaja (YAMK) Mari Hietala 1.2.2017 alkaen.

Operatiivinen tulosalue:

Sairaanhoitaja Sallamaari Törmälä  
sairaanhoitajan (4B) toimeen 1.1.2017 alkaen.

Leiko -osaston leikkaushoidon suunnittelijan toimeen 
siirretään sairaanhoitaja Maarit Slotte 1.4.2017 
alkaen.

Korvatautien poliklinikan sairaanhoitajan toimeen 
siirretään  
sairaanhoitaja Rauni Seppälä 1.4.2017 alkaen.

Psykiatrian tulosalue:

Sairaanhoitajan 50 %:een toimeen siirretään  
Ritva Keränen 1.2.2017 alkaen.

Medisiininen tulosalue, lastenklinikka:

Lastentautien apulaisylilääkärin virkaan on valittu  
erikoislääkäri Ivan Arkhipov 1.1.2017 alkaen.

Apulaisosastonhoitajan toimeen siirretään  
Ulla Knuutinen 1.3.2017 alkaen.

Sairaanhoitajan toimeen siirretään  
Mirka Hildén 1.3.2017 alkaen

Sairaanhoitajan toimeen siirretään  
Marjaana Miettinen 1.3.2017 alkaen.

Medisiininen tulosalue, ensihoitoyksikkö:

Hoitotason ensihoitajan vakanssiiin siirretään  
ensihoitaja Essi Mäkiniemi 1.2.2017 alkaen.
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Harri, Sari, Kristiina, Tuula ja Jaana tietohallinnosta 
tutustuvat Sepon lahjaksi saamaan valokuvakirjaan.

Eläkkeelle siirtyvät Juha Kursu, Taisto Auvi-
nen, Reijo Nikupeteri ja Seppo Orajärvi.

Ensihoitopäällikkö Markku Alalahti, osastonhoitaja Saija 
Aarni ja ylilääkäri Petra Portaankorva toivat tervehdyk-
sen ensihoitopalvelusta.

1. Aarni Kirsti
2. Aula Eila
3. Heiskanen Ritva
4. Immonen Aila
5. Juusola Kari
6. Kanto Kyllikki
7. Keränen Briitta
8. Kreus Ritva
9. Kuoppala Riitta
10. Lipponen Hilkka
11. Matilainen Marita
12. Mäkimartti Sirkka
13. Mäkinen Arvo
14. Nahkiaisoja Eeva
15. Nerg Seija
16. Paakkari Eeva
17. Pietilä Saara

18. Rantakeisu Anna-Liisa
19. Rautio Aija
20. Rimali Terttu
21. Rynkowska Wieslava
22. Räisänen-Telkki Sirkka-Liisa
23. Salo Tapio
24. Tervonen Helena
25. Tuisku Juhani
26. Tuisku Ritva
27. Vanhatalo Riitta
28. Venäläinen Eila
29. Viide Seija
30. Viitanen Raija
31. Vähä-Rytkönen Elli
32. Ylimäinen Raija
33. Zerni Elsa

Tekninen johtaja Taisto Auvinen, johtajaylilääkäri Juha 
Kursu, tietohallintojohtaja Reijo Nikupeteri ja talous-
johtaja Seppo Orajärvi viettivät yhteisiä läksiäisiään 
tammikuussa.

Taiston, Juhan, Reijon ja Sepon mukana poistui suuri 
määrä tietoa ja taitoa: Yhteen laskettuna heillä on 
työhistoriaa kuntayhtymän ja aiemman kuntaliiton pal-
veluksessa noin sata vuotta.

Loman kautta eläkkeelle siirtyviä herroja kävi terveh-
timässä Länskän henkilökunta ja yhteistyökumppanit. 
Antoisia eläkepäiviä!

Kuvat: Päivi Aalto

Neljä herraa vaihtoivat vapaalle

Tietohallintojohtaja Reijo Nikupeterille luovutettiin tilaisuudessa 
presidentin myöntämä Suomen Leijonan ansioristi.

Vuonna 2016 eläkkeelle jääneet
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Mitä on kokemusasiantuntijuus?

Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia sairauksista ja pitkistäkin sairausjaksoista. 
Siitä syntyy kokemustietoa.

He tietävät, millaista on sairastua äkillisestikin, millaista on olla sairaana.

He tietävät, millaista on olla hoidossa ja myös kuntoutua.

Kokemusasiantuntijat tietävät, mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet 
ja miksi ne ovat olleet niin tehokkaita. Ja mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan 
kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.

He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman 
kokeneita.

Palvelut paranevat, kun niistä päättävät ja niitä suunnittelevat, voivat kokemusasiantuntijan 
avulla nähdä, mitä sairastaminen todella aiheuttaa ihmisessä, kokonaisvaltaisesti. Usein vakava 
sairastaminen aiheuttaa palveluiden tarvetta yli sektorirajojen.

Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutisti sairastunut ei osaa 
vielä vastata.

He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.

Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Rakkaan sairaus vaikuttaa myös vieressä 
eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana.

Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, 
tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.

Lähde: KoKoAn (Koulutetut kokemusasiantuntijat) sivu osoitteessa 

www.kokemusasiantuntijat.fi

Mitä hyötyä kokemusasiantuntijuudesta on minulle 
tulevana sairaanhoitajana?

Uskoisin, että kokemusasiantuntijuudesta on minulle 
hyötyä tulevassa sairaanhoitajan ammatissani siinä, 
että ymmärrän asiakkaita/potilaita heidän tilantees-
saan syvemmin. Voin auttaa heitä erilaisin tavoin, 
esimerkiksi omakohtaisen kokemuksen kautta hyväksi 
havaituin menetelmin. Pystyn tarkastelemaan asiak-
kaan asioita myös laatikon ulkopuolelta. 

Lisäksi omakohtaiset kokemukset ovat auttaneet 
minua huomaamaan tiettyjä kehittämiskohteita 
hoitotyössä. Sairaanhoitajaksi opiskeleminen lähti 
alkujaan minulla siitä, että haluan olla inhimillisempi 
hoitaja, kuin ne hoitajat, jotka ovat minua kohdelleet 
epäammatillisesti. Kokemusasiantuntijalla on myös 
syvä ymmärrys itsestään ja hän tietää miten omien 
tunteidensa kanssa pitää toimia. 

Kokemusasiantuntijoiden työnohjaus on opettanut 
minulle, miten varjellaan omaa minäkuvaa ja sitä, 
että ei mennä liian syvälle omissa kokemuksissa. Itsel-
leen on pitänyt luoda rajat. Ne rajat ovat pikkuhiljaa 
alkaneet kasvaa suuremmiksi. Eräs edesmennyt hyvin 
taitava kokemusasiantuntija sanoi yhdessä tapaami-
sessa minulle, että ”älä häpeä itseäsi ja kokemuksiasi, 
sillä sinä olet vahva”. Nämä sanat yritän aina painaa 
mieleeni, kun toimin kokemusasiantuntijana.

Mitä sairaanhoitajaopiskelijana oleminen on antanut 
kokemusasiantuntijaryhmälle?

Kokemusasiantuntijaryhmässä sairaanhoitajaopiske-
lijana oleminen on auttanut saamaan erilaista pers-
pektiiviä asioihin. Tarkastelen asioita niin kokemuksen 
kautta, kuin myös koulussa ja käytännön harjoittelussa 
opittujen asioiden kautta. Sairaanhoitaja opiskelui-
deni alussa halusin ehdottomasti käyttää hyväkseni 
omia kokemuksia ja suuntautua psykiatriselle puolelle. 
Opiskeluiden ja työharjoitteluiden karttuessa huo-
masin haluavani tehdä kokemusasiantuntijan työtä 
omalla vapaa-ajalla, mutta sairaanhoitajan työtä 
haluaisin tehdä somaattisella puolella. Somaatti-
sella puolella tarvitaan myös ymmärrystä psyykkisen 
puolen asioista. Sieltä voi löytää eksyneen ihmisen, 
joka tarvitsisi kipeästi keskusteluapua somaattisen 
vaivan varjolla ja silloin häntä hoitava henkilö on 
avainasemassa.

Laura Hekkanen, sairaanhoitajaopiskelija, kokemus-
asiantuntija

Kokemusasiantuntijoiden puheenvuoro

Aloitin kokemusasiantuntijatoiminnan LPSHP:n psy-
kiatrian tulosalueella keväällä 2014 osallistumalla 
Terveyttä Lapista -seminaarin suunnittelukokouksiin, 
ja sitten syksyllä puheenvuorolla itse seminaarissa. 

Psykiatrian tulosalueella oli suuri innostus käynnistää 
kokemusasiantuntijatoimintaa laajemmaltikin, mikä 
johti työryhmän (Riikka Savolainen, Satu Tasala, Sonja 
Mänty ja allekirjoittanut) suunnittelemaan kokemus-
asiantuntijoiden pilottikoulutukseen, joka toteutuisi 
Avoin dialogi-hoitomallin arvoja kunnioittaen.

Pilottikoulutus alkoi syksyllä 2014 ja kesti kevääseen 
2015. Siihen osallistui kuusi henkilöä, ja se sisälsi 12 
kokoontumiskertaa. Pilottiryhmään osallistuneet ovat 
saaneet monipuolisesti työtehtäviä, joihin ovat mah-
dollisuuksien mukaan osallistuneet.

Meneillään olevassa toisessa koulutusryhmässä on 
mukana kahdeksan osallistujaa, ohjaajina sh Satu 
Tasala, psykol. Anni Haase ja allekirjoittanut. Koulutus 
pitää sisällään muun muassa oman elämätarinan 
työstämistä ja sen esittämistä, tutustumista sairaalan 
ja poliklinikoiden käytäntöihin sekä myöhemmässä 
vaiheessa myös esittäytymiskäynnit ko. paikoissa. 

Kokemusasiantuntija-tehtävässäni olen saanut osal-
listua moneen mielenkiintoiseen projektiin, kuten 
seminaareihin, toimintaan taideleireillä, päihde- ja 
mielenterveysneuvoston toimintaan, Keropudas-kehi-
tysyhteistyöryhmän palavereihin sekä kehittämispäi-
vien ohjelmaan, muutaman esimerkin mainitakseni. 
Tulevaisuudessa haluaisin osallistua myös psykiatrisen 
osaston aamuryhmiin, kuntoutustapahtumiin sekä 
toivon mukaan myös hoitokokouksiin.

Kokemusasiantuntijuuden merkitys 

Se, että kokemusasiantuntija on mukana (psykiatri-
sen) työn kehittämisessä sekä potilastyössä, antaa 
merkittävän lisän työskentelyyn. Palvelut parantuvat 
kun niitä suunnittelevat voivat kokemusasiantuntijoi-
den avulla saada paremman tuntuman siitä, mitä 
sairastaminen aiheuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisessä. 
Monta kertaa sairastaminen aiheuttaa myös palve-
luntarvetta yli sektorirajojen. Kokemusasiantuntija 
pystyy usein vastaamaan henkilökunnan kysymyksiin, 
joihin akuutisti sairastunut ei vielä voi vastata.

Kun voin kertoa ammattilaisille, millaisia kokemuk-
sia minulla on ollut ollessani potilaana osastolla, 
mikä siellä tuntui onnistuneelta tai missä olisi ollut 
parantamisen varaa, ja tulinko esimerkiksi riittävästi 
kuulluksi, auttaa ottamaan tulevia potilaita parem-
min huomioon heidän hoidossaan. Olen saanut 
olla hyvin laaja-alaisesti mukana kehittämistyössä 
ja huomannut, että mielipiteitäni myös arvostetaan. 
Samalla huomaan myös oman ymmärrykseni eri 
osatekijöitä kohtaan lisääntyvän, kaikki ei olekaan 
niin mustavalkoista kuin joskus olen ajatellut.  

Tulevaisuudessa toiveenani on olla mukana suunnit-
telutyössä, kun, ja jos uutta sairaalahanketta aletaan 
joskus toteuttaa.

Helena Kiviniemi, kokemusasiantuntija, mielenter-
veyskuntoutuja

Kokemusasiantuntijatoimintaa 
psykiatrialla

Kokemusasiantuntija tietää miltä tuntuu sairastua, sairastaa, saada hoitoa ja kuntoutua. He auttavat kokemuksillaan 
muita sairastuneita ja osallistuvat palveluiden kehittämiseen.
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Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) ovat 
joustava tapa opiskella Master-tason tutkinto Lapin 
ammattikorkeakoulussa. 

Ammattikorkeakoulujen YAMK-tutkinnot ovat vakiinnut-
taneet asemansa Suomessa kymmenessä vuodessa. 
Ne ovat tarkoitettu jo työelämässä oleville alemman 
korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinnon voi 
aloittaa alemman korkeakoulututkinnon suorittanut ja 
lisäksi edellytetään tutkinnon jälkeen kolmen vuoden 
työkokemusta. 

Opintoja voi myös suorittaa avoimina ammattikorkea-
kouluopintoina.  YAMK-tutkinnon suorittaneet sijoittuvat 
tyypillisesti kehittäjiksi, muutosjohtajiksi ja esimiehiksi eri 
organisaatioihin ja eri sektoreille.

Koulutusta työelämän tarpeisiin

Lapin ammattikorkeakoulun Terveyden edistämisen ja 
Työelämän kehittäminen ja esimiestyön koulutukset on 
suunniteltu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla työsken-
televien ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden 
henkilöiden osaamisen kehittämiseksi. Ne mahdollistavat 
työelämässä olevien fysioterapeuttien, geronomien, 
liikunnanohjaajien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien 
jatkokouluttautumisen työn ohessa. Koulutus toteutetaan 
lähes kokonaan etäopiskeluna, lähijaksoja on 2–3 päivää 
kuukaudessa, joten työn ja opiskelun yhteensovittaminen 
onnistuu helposti. 

Työelämä muuttuu nopeasti, minkä vuoksi työntekijöiden 
ammattitaitoon ja työelämän osaamiseen kohdistuu 
jatkuvasti yhä vaativampia odotuksia. YAMK-tutkinnot 
tuottavat työelämän tarpeista lähtöisin olevaa koulutusta 
ja siten osaamisen siirtymistä käytäntöön. Ammattikor-
keakoulut ovat myös vahvasti potentiaalisia SOTE-uudis-
tuksen monialaisia kehittämiskumppaneita sekä tulevan 
SOTE-palvelurakenteen toteuttajia niin koulutuksessa kuin 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) -toiminnassa. 

Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksen tavoit-
teena on tukea Pohjois-Suomelle ja erityisesti Lapille ja 
Länsi-Pohjan alueelle tärkeiden sosiaali- ja terveysalan 
sekä liikunta-alan kehittymistä ja osaamisen kasvua alan 
julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Koulutus 
syventää ja kehittää opiskelijoiden erityisasiantuntemusta 
ja laajentaa perustutkinnon tuottamaa ja työelämässä 
karttunutta ammatillista osaamista. YAMK-tutkinnot ovat 
vahvasti työelämäläheisiä ja -lähtöisiä, sillä opintojen 
sisältö ja kehittämistehtävät suunnitellaan ja toteute-
taan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Alueellisesti 
kehittämisen kohteita ja yhteistyöympäristöjä on paljon. 

Useita kehittämisprojekteja

Terveyden edistämisen YAMK-koulutuksessa Kemissä 
opiskelleet ovat jo vuodesta 2004 lähtien opinnäytetöis-
sään kehittäneet hoitotyötä yhdessä työelämän kanssa 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. 

Kehittämisen kohteena on ollut muun muassa hoitoketjut. 
Esimerkkeinä voidaan mainita hoitoketju rintakipu- ja 
vammapotilaan ensihoitoon, lonkka- ja polviartroosi-
potilaan hoitoketju, aikuisen päivystysleikkauspotilaan 
hoitoprosessi, selkäpotilaan hoitoprosessi kirurgian vuo-
deosastolle, elektiivisten kardiologisten tutkimuspotilaiden 
hoitoprosessi, tehohoidon jälkiseuranta poliklinikka osana 
kriittisesti sairaan potilaan hoitoketjua, akuutin vatsakipui-
sen potilaan hoitoprosessi, aivoverenkierohäiriöpotilaan 
moniammatillinen hoitoketju neurologian vuodeosastolla 
ja poliklinikalla sekä leikkauspotilaan intraoperatiivisen 
hoitotyön prosessimallin kehittäminen.

Konsultaatiohoitajatoimintaa on kehitetty kriittisesti 
sairaan potilaan hoitotyöhön, ja LEIKO-yksikköön on 
käynnistetty preoperatiivinen poliklinikkatoiminta. Päi-
väkirurgisen potilaan pre-ja postoperatiivista ohjausta 
on kehitetty päiväkirurgisten potilaiden näkökulmasta.  
Synnytysosasto 2 C:lle on kehitetty imetysohjausta. 

Työhyvinvoinnin ja työyhteisötaitojen kehittämisprojekti on 
toteutettu teho-osastolla. Ensihoitajien perehdyttämistä 
on kehitetty ja ensihoidon riskialueluokkien tavoittamis-
prosenttien toteumista on selvitetty vuosina 2014–2015 
sairaanhoitopiirissä. Psykiatrisella tulosalueella on selvitetty 
muun muassa avoimen dialogin hoitomallin toteutumista 
psykiatrisessa hoitotyössä potilaiden kokemana, nuorisop-
sykiatrian poliklinikan työntekijöiden ja terveydenhoitajien 
välistä yhteistoimintaa sairaanhoitopiirin alueella sekä 

tutkittu psykiatrisen tulosalueen hoitotyön esimiesten 
arvoja ja arvojen perustaa. 

Elokuussa 2017 käynnistyvät monimuoto-opetuksena 
ryhmät Terveyden edistämisen koulutus Kemissä ja 
Työelämän kehittämisen ja esimiestyön koulutus Rova-
niemellä. Tutkinnot ovat 90 opintopisteen laajuisia ja ne 
voi suorittaa puolessatoista vuodessa tai henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman mukaisesti. 

Koulutusta toteutetaan ryhmien välillä yhteistyössä, 
mikä mahdollistaa opiskelijalle laajan verkostoitumisen. 
YAMK-tutkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai 
tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulu-
tutkinto sekä mahdollisuuden hakeutua ammatilliseen 
opettajankoulutukseen tai yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Lisää näistä koulutuksista ja niihin hakeutumisesta (yhteis-
haku 15.3–5.4.2017) sekä valintaperusteista löytyy Lapin 
AMKn verkkosivuilta www.lapinamk.fi; http://www.lapi-
namk.fi/fi/Hakijalle/Hakeminen/Syksylla-alkavat-koulutuk-
set ja Opetus- ja kulttuuriministeriön www.opintopolku.
fi -sivuilta.

Kirjoittaja on Airi Paloste, KT, Yliopettaja Lapin AMK, 
Hyvinvointipalveluiden osaamisala

Terveys- ja hyvinvointialan ylemmät 
AMK-tutkinnot työelämän kehittäjinä
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Suomalaisella ensihoitokentällä on viime vuosina tapah-
tunut terveydenhuoltolain (1326/2010) ja ensihoitoasetuk-
sen (340/2011) voimaantulon myötä monia merkittäviä 
organisaatiomuutoksia. 

Muutosten myötä ensihoidon järjestämisorganisaatiot 
ovat vaihtuneet, toimintatavat muuttuneet ja työnte-
kijöiden määrä on kasvanut. Ensihoitoon kohdistuneet 
odotukset ovat lisääntyneet meneillään olevan sosiaali- 
ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteellisen uudistuksen 
myötä. Tämä uudistus osaltaan lisää paineita myös 
ensihoitajien osaamiseen, ja yksi keino vastata tähän on 
ensihoidon henkilöstön perehdytyksen yhdenmukaista-
minen ja kehittäminen. 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä järjestää 
ensihoidon omana toimintana Kemissä, Keminmaassa, 
Tervolassa, Torniossa, Simossa ja Ylitorniolla. Ensihoitokes-
kuksen suuri työntekijämäärä (n.73 työntekijää) asettaa 
omat haasteensa perehdytykselle. 

Perehdytys motivoi ja sitouttaa

Ensihoitajien perehdytyksen yhdenmukaistamisella on 
tarkoitus varmistaa työntekijöiden osaamista, lisätä työ-
hyvinvointia, parantaa työturvallisuutta ja lisätä potilas-
turvallisuutta. Hyvin toteutettuna perehdytys sitouttaa ja 
motivoi työntekijän tekemään tehtäväänsä paremmin 
sekä vähentää sairauspoissaoloja. Hyvän perehdytyksen 
tavoitteena on myös parantaa ensihoidon laatua.

Terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon toiminnallisena opinnäytetyönä (2015) tehty 
”Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoitajien perehdytyk-
sen yhdenmukaistaminen” oli työelämän kehittämistyö. 
Tavoitteena oli perehdytyksen yhdenmukaistaminen 
käsiteltävien asioiden osalta.  Tavoitteena oli myös var-
mistaa, että perehdytyksen toteuttamisessa on käyty 
läpi ne asiat, jotka vaikuttavat ensihoitajan työssä sel-
viytymiseen. Perehdytysohje helpottaa perehdytyksen 
toteuttamista, ja se toimii samalla niin perehdyttäjän 
kuin perehdytettävän muistin tukena.

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin 
ensihoitoon vaikuttavia lakeja ja asetuksia, ensihoitoa, 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoito-organisaatioita, 
ensihoitovälineistöä, työhyvinvointia sekä työturvalli-
suuteen ja potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
Ensihoidossa perehdytys koostuu eri perehdytystyyleistä. 
Perehdytys on luonteeltaan osin mentorointia, vierihoito-, 
laatu- ja räätälöityä perehdyttämistä, kuin myös työ-
parityöskentelyäkin. Perehdytyksen toteutus edellyttää 

perehdyttäjän innostusta ja kiinnostua asiaan. Perehdytys 
on vuorovaikutteista toimintaa, mikä vaatii perehdyttäjän 
ja perehdytettävän sitoutumista. Perehdyttämisprosessi 
kehittää myös osallistujien ensihoidon osaamista.

Kehittää koko organisaatiota

Kehittämistyönä toteutettu opinnäytetyö oli työelämä-
lähtöinen, ja pyyntö sen toteuttamiseen tuli Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukselta. Kehittämistyö on 
tehty ensihoitokeskuksen ohjeiden mukaisesti ja siinä on 
hyödynnetty aikaisempaa suppeaa perehdytyslistaa. 
Perehdytysohjeeseen perehdyttäjä kuittaa allekirjoituk-
sellaan, kun perehdytettävä asia on käsitelty. Perehdytys 
kerrataan uudelleen kolmen kuukauden kuluttua. 

Kehittämistyön eri vaiheissa Länsi-Pohjan sairaanhoitopii-
rin ensihoitokeskuksen työntekijät ovat voineet kommen-
toida perehdytysohjetta, ja he ovat antaneet rakentavaa 
palautetta.  Ensihoitajien perehdyttämisohjetta voidaan 
hyödyntää niin uusien työntekijöiden perehdytyksessä, 
kuin vanhempienkin työntekijöiden muistintukena ja 
asioiden mieleen palauttamisessa.

Kokemuksia ensihoitajien perehdytysohjeen käytöstä 
on, sillä helmikuusta 2016 alkaen sähköisen perehdyt-
tämisohjeen ovat kenttäjohtajat ottaneet käyttöön. 
Saadun palautteen perusteella perehdytysohje on koettu 
tarpeelliseksi ja ensihoitajien perehdytystä helpottavaksi. 

Käyttökokemusten mukaan perehdytysohjetta pidetään 
yksinkertaisena ja selkeänä. Se ei sisällä liikaa tekstiä ja 
siinä on mainittu perehdytyksen ydinasiat. Ensihoitoon 
tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän osaavia työn-
tekijöitä. Yksi keino saada motivoituneita ja sitoutuneita 
työntekijöitä ensihoitopalveluihin, on panostaa ensihoi-
tajien laadukkaaseen perehdytykseen. 

Mitä paremmin perehdytys hoidetaan, sitä paremmin 
perehdytettävä tuntee kuuluvansa osaksi työyhteisöä. 
Perehdytys on sellaista toimintaa, joka parhaimmillaan 
kehittää koko organisaatiota. Se vaati panostusta sekä 
perehdyttäjältä että perehdytettävältä.  Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen perehdytysmallilla 
tämä on mahdollista. 

Kirjoittajat: 

Airi Paloste, KT, Yliopettaja, Lapin AMK, Hyvinvointipal-
velujen osaamisala

Eero Viippola, Ensihoitaja, Sairaanhoitaja (Ylempi AMK), 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelusta 
vastaava ohjausryhmä päätti syyskuussa 2015 perus-
taa alueelle oman henkilöstötyöryhmän.  Länsi-Pohjan 
sote-henkilöstötyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 
17.12.2015. 

Vuoden 2016 aikana ryhmä on kokoontunut kesää lukuun 
ottamatta noin kerran kuukaudessa teemakokouksiin.  
Vuonna 2017 on kokoonnuttu kaksi kertaa: 3.1. ja 3.2. 
Ryhmään kutsuttiin alueen kuntien ja kuntayhtymien 
(Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio, Oulunkaari, 
Lpshp) henkilöstövastaavat, pääsopijajärjestöjen (Juko, 
Koho, Kunta-alan Unioni) edustajat sekä Lapin liiton Sote 
Savotta-projektin edustajat. Allekirjoittanut on toiminut 
ryhmän puheenjohtajana. 

Sittemmin Tervola jättäytyi työskentelystä pois. Tämän 
vuoden alusta ryhmää täydennettiin samojen organi-
saatioiden talousjohtajilla. 

Ryhmän alkutyöskentely painottui erilaisten henkilöstöä 
koskevien kartoitusten tekoon. Ryhmä keräsi tietoa muun 
muassa henkilöstömääristä, eläköitymisistä, TVA-pal-
koista, sairauspoissaolokäytännöistä ja tietojärjestelmistä. 
Kesäkuussa 2016 ryhmä sai jatkotoimeksiannon, jossa 
tehtäväksi määriteltiin muun muassa uuden organi-
saation henkilöstöpoliittisten periaatteiden valmistelu 
ja tva-prosessin suunnittelu.

Taloushallinto mukaan 

Henkilöstöpoliittisten periaatteiden osalta on käynnis-
tetty kaksi erilaista tehtäväkokonaisuutta. On lähdetty 
kokoamaan uuden organisaation henkilöstöpoliittisia 
periaatteita henkilöstöraporttiin ja valmistelemaan 
Työntekijän opasta. Henkilöstöraportissa on osiot mm. 

henkilöstön siirtymisen periaatteista, henkilöstösuunnit-
telusta, osaamisen varmistamisesta, palkkausasioista, 
ja yhteistoiminnasta. Työntekijän oppaassa on osiot 
mm. organisaatiosta, palvelussuhdeasioista, henkilöstö-
eduista, yhteistoiminnasta, lomista ja vapaista. Työnte-
kijän oppaan on tarkoitus toimia oppaana niin uuteen 
organisaatioon siirtyville työntekijöille, esimiehille kuin 
uusille työntekijöillekin.

Talousjohtajien liityttyä ryhmään on pohdittu henkilös-
töasioiden lisäksi myös taloushallintoon liittyviä asioita, 
kuten kartoitettu käytössä olevia tietojärjestelmiä, uuden 
organisaation muodostamisen yhteydessä huomioitavia 
asioita ja taloushallinnon järjestämistä uudessa organi-
saatiossa.

Haasteen työryhmän työskentelylle on tehnyt monet 
epäselvät asiat esimerkiksi liittyen Sote-uudistuksen val-
takunnallisiin linjauksiin, vaikkakin työskentely on muuten 
ollut antoisaa. 

Sote-henkilöstötyöryhmän kokoonpano ja muistiot löy-
tyvät Länsi-Pohjan sote-projektin sivuilta http://www.
lpshp.fi/fi/ajankohtaista-3/lansi-pohjan-sote-projekti/
valmistelutyoryhmat/henkilosto

Teksti: Soili Vesterinen, henkilöstöjohtaja

SOTE-henkilöstötyöryhmän kuulumisia

Ensihoitajien perehdytyksen 
yhdenmukaistaminen Länsi-
Pohjan sairaanhoitopiirissä
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Helmikuun alussa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johta-
jaylilääkärinä aloitti Paavo Uusimaa. Meneillään olevat 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset tekevät teh-
tävästä mielenkiintoisen.

Paavo Uusimaa on kotoisin Karungista, nykyisestä Tornion 
Korpikylästä. Koulunsa hän kävi Torniossa, minkä jälkeen 
tie vei Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. 
”Lääkärin ammatti tuntui hyvältä perinteiseltä ratkaisulta 
maalaispojalle, jota koulun käynti kiinnosti”, Uusimaa 
kertoo uransa alkuvaiheista.

Länskään Uusimaa tuli töihin ensimmäistä kertaa vuonna 
1987 ja lääketieteen lisensiaatiksi hän valmistui seu-
raavana vuonna. Tohtoriksi hän väitteli vuonna 1992. 
Pääosan tähänastisesta työurastaan Paavo Uusimaa 
on työskennellyt OYS:ssa sisätautien sekä kardiologian 
erikoislääkärinä. Väliin on mahtunut pyörähdyksiä Län-
si-Pohjan keskussairaalassa sekä vuoden mittainen jakso 
Englannissa, Lontoossa ja Oxfordissa. 

Vuonna 2012 Uusimaa tuli valituksi LPSHP:n sisätautien 
ylilääkärin virkaan. Samalla hän aloitti myös medisiinisen 
tulosalueen johtajana. Osa-aikaista hallintotyötä on nyt 
takana viisi vuotta.

Pitkään kliinistä työtä tehneenä Uusimaa toivoo nyt 
uudessa tehtävässä voivansa tuoda hallinnon lähem-
mäksi käytäntöä. Johtajaylilääkärinä hän haluaa 

madaltaa hallinnon kynnyksiä tulosalueita kuulemalla 
ja osallistamalla. 

Liinauksesta kipinä hallintoon

Paavo Uusimaan kiinnostus hallintoon sai alkunsa kardio-
logian erikoislääkärin tehtävissä OYS:ssa. ”Siellä tehtiin 
oman työn ohessa kaikenlaista pientä kehittämistä, muo-
kattiin ajanvarauspohjia ja työvuorolistoja. Nykyään sitä 
kutsuttaisiin liinaukseksi”, Uusimaa muistelee. Tuottamatto-
man toiminnan poistamiseen perustuvaa Lean-ajattelua 
ei Suomessa tuohon aikaan vielä kuitenkaan tunnettu.

Hallinnolliset tehtävät alkoivat kiinnostaa siinä määrin, 
että oli hakeuduttava myös alan opintoihin. Vuonna 
2010 Uusimaa suoritti Oulun yliopistossa moniammatillisen 
johtamiskoulutuksen terveydenhuollon ammattilaisille. 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin tehtä-
vään Uusimaata houkutti mahdollisuus kehittää organi-
saation toimintaa. Myös meneillään oleva sote-uudistus 
tekee tehtävästä mielenkiintoisen.

Uusimaa on toistaiseksi kiinni myös Länsi-Pohjan sote-pro-
jektissa, terveyden- ja sairaanhoidon palveluja valmis-
televan ryhmän vetäjänä. Ryhmän työskentely jatkuu 
maaliskuun loppuun.

Sote-uudistuksessa yhtenä keskeisenä tavoitteena 
Paavo Uusimaa pitää sitä, etteivät keskeiset palvelut 
karkaisi pois Länsi-Pohjan alueelta. Moni asia on edel-
leen avoinna, neuvotteluja on kesken ja lainsäädännön 
muokkautumista odotellaan vielä tovi. Uusimaa haluaa 
kuitenkin valaa uskoa siihen, että työ ja palvelut jatkuvat 
Länsi-Pohjan alueella myös tulevaisuudessa. ”Täällä 
tehdään erittäin laadukasta työtä.”

Aikaa myös harrastuksille

Vaikka tuoreen johtajaylilääkärin työtahti on tällä hetkellä 
tiivis, aikaa jää myös harrastuksille. Harrastusten paino-
piste on liikunnassa, lajeina ovat muun muassa kuntosali 
ja hiihto. Myös matkustelu kiinnostaa, ja viimeisin reissu 
suuntautui marraskuussa Berliiniin joulutorille.

Uusimaa kertoo, että Länskään hakeutumisen takana 
on myös pieni annos kotiseuturakkautta. Lapsuudenkoti 
Tornion Korpikylässä on nykyisin mökkikäytössä, mutta 
koti säilyy perhesyistä edelleen Oulussa. Uusimaan per-
heeseen kuuluu lääkärinä työskentelevä vaimo ja kolme 
lasta, joista kaksi nuorinta asuu vielä kotona.

Pohjimmiltaan Paavo Uusimaa tunnustautuu koti-ihmi-
seksi. Kotona harrastuksiin kuuluu ruoanlaittoa, Tornion 
mökillä taas puutarhanhoitoa, marjastusta sekä pieni-
muotoista viljelyä.

Teksti: Jenni Vanhala 
Kuva: Päivi Aalto

Maalaispojasta 
johtajaylilääkäriksi

Loppukevään ja kesän odotus voi joskus tuntua loput-
toman pitkältä. Kun kevät lopulta vie voiton talvesta, 
luonnon herääminen on niin voimallista, ettei mieli vält-
tämättä pysy mukana. 

Kirurgian osasto 4B:n päiväaulassa on öljyväritaulu nimel-
tään ”Kevät saapuu satamaan”.  Taulusta voi aistia 
keväisen meren tuoksun ja odotuksen – kesän, lämmön 
ja valoisien öiden odotuksen. ”Kevät saapuu satamaan” 
-taulun on maalannut taidemaalari, rakennuspiirtäjä 
Eero Lehikoinen vuonna 1936.

Eero Lehikoinen syntyi Juuassa vuonna 1903. Hän kävi 
Viipurin taiteenystävien piirustuskoulua vuosina1919–1926. 
Ennen sotia hän asui ja työskenteli pääasiassa Viipurissa.  
Sodan ja välirauhan ajan hän maalasi kotiseutunsa Juuan 
maisemia, ainakin 30–40 taulua, vesi- ja öljyväritöitä. 

Sodan jälkivuosina hän maalasi yksinomaan Viipuri-aihei-
sia tauluja, muun muassa Pyöreä torni oli suosittu aihe, 
ja siitä painettiin värikuvia jotka kävivät hyvin kaupaksi. 
Lehikoinen on maalannut myös Rautjärven kirkon altta-
ritaulun vuonna 1935. 

Eero Lehikoinen kuoli 1965. Hänen teoksiaan on muun 
muassa Ateneumin taidekokoelmissa ja yksi kaunis taulu 
Länsi-Pohjan keskussairaalassa.

Teksti: Tuija Nurkkala 
Kuva: Aliisa Kesti

Kuka hoitaa luotettavasti ja ammattitaidolla ensihoito-
tehtävät? Kuka työkavereista on työyhteisön valopilkku, 
positiivinen, tunnollinen, ystävällinen, reilu ja rehti, kan-
nustava, tsemppaava, kehittävä, ensihoidon osaaja, 
motivoitunut ensihoidon ammattilainen, jonka puoleen 
pulmatilanteessa on helppo kääntyä?

LPSHP:n ensihoidossa on tullut perinteeksi valita vuosittain 
työyhteisön keskuudesta vuoden ensihoitaja. Vuoden 
2016 ensihoitajaksi äänestettiin Panu Alatalo.  

Vuoden ensihoitajan valinta tapahtuu ensihoitopalvelun 
työntekijöiden antamien äänien perusteella. Jokaisella 
työntekijällä on yksi ääni käytettävissään ja äänestää 
saa ketä ensihoitajaa tahansa yllä mainittujen kriteerien 
perusteella. Äänestyksen voittaja on palkittu ensihoidon 
pikkujouluissa. 

Panu Alatalo on järjestyksessään kolmas ”Merilapin 
vuoden ensihoitaja”.

Taidetta sairaalan  
kaunistukseksi

Vuoden ensihoitaja

Ensihoitopäällikkö Markku Alalahti ja ensihoitopalvelun 
osastonhoitaja Saija Aarni luovuttavat puheen kera Panu 
Alatalolle Vuoden ensihoitaja -kunniakirjan, kiertopalkintotau-
lun sekä muita lahjoja.
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Tietoa kaivattiin Länsi-Pohjan sote-projektin järjestä-
mässä ensimmäisessä henkilöstötilaisuudessa helmikuun 
lopussa. Kunnat tekevät huhtikuussa ison ratkaisun.

Sote-uudistus on suurin kuntakentän mullistus mitä 150 
vuoteen on tapahtunut. Ei siis ihme, että se herättää 
kysymyksiä. Länsi-Pohjan sote-projektin Länskän hen-
kilöstölle järjestämässä tilaisuudessa kaivattiin faktaa 
ja vaihtoehtoja, vaikka toisaalta tiedettiin, ettei edes 
valtakunnan tasolla tiedetä tulevasta.

”Kukaan ei tiedä tulevaisuutta, mutta 24.4. on tärkeä 
päivä kun valtuustoissa päätetään Länsi-Pohjan sotesta”, 
tilaisuuteen osallistuneet Superin osasto 103 pääluot-
tamusmies Ritva Ikäläinen ja saman osaston puheen-
johtaja ja varapääluottamusmies Eija Sunnari totesivat 
tilaisuuden jälkeen.

Yhtiöittäminen tulee

Yhtiöittäminen tulee joka tapauksessa, totesi projektia 
koordinoivan PTH-yksikön ylilääkäri Pertti Sakaranaho 
puheenvuorossaan.

Tammikuussa lausunnolle tullut valinnanvapauslaki ja 
eduskuntaan lähiaikoina tulevat sote- ja maakuntalait 
aiheuttavat väistämättä muutoksia. 

Väliaikainen maakuntahallinto jatkaa valmistelua heinä-
kuun alusta ja vain siihen saakka kunnilla on mahdollisuus 
vaikuttaa tulevien palvelujen toteuttamiseen alueella. 
Kunnilla ei siis ole paljoa aikaa tehdä ratkaisuja. 

”Jos valtuustot päättävät valita oman mallin, on alueella 
jotakin vaikutusmahdollisuuksia tuleviin palveluihin. Jos 
asia jää maakunnan päätettäväksi, ovat vaikutusmah-
dollisuudet vähäiset”, Sakaranaho totesi.

Länsi-Pohjan sote-projektin poliittinen ohjausryhmä on 
valinnut jatkovalmisteluun kaksi vaihtoehtoa: joko koko 
valmistelun piirissä oleva toiminta yhtiöitetään yhteisyri-
tykseen yksityisen yrityksen kanssa tai sitten vain laajan 
valinnanvapauden piirissä olevat palvelut yhtiöitetään 
yhteisyritykseksi ja muut toiminnot siirtyvät laajennettuun 
kuntayhtymään. Kuntayhtymät puolestaan siirtyvät maa-
kunnille vuoden 2019 alusta lähtien.

Projektin poliittinen ohjausryhmä päättää myöhemmin, 
kumpi malli menee valtuustojen päätettäväksi huhti-
kuussa.

Paljon tehtävää, aikaa vähän

Superin kaksikko toisti monen muun esittämän huo-
len ajan vähyydestä päätösten jälkeen. Tilaisuudessa 
Tehyn pääluottamusmies Sari Auvinen muistutti, että 
ennen toiminnan käynnistymistä on valmisteltavana ja 
sovittavana paljon henkilöstöön liittyviä asioita, kuten 
esimerkiksi henkilöstön etuudet, työn vaativuuden arvioin-
tijärjestelmä, siirtosopimus ja luottamusmiesorganisaatiot. 
Neuvotteluosapuolet tarvitsevat riittävät resurssit.

”Ja koska lopulta muutoksen tekee henkilöstö, tarvitaan 
panostusta myös lähiesimiestyöhön jotta tämä onnistuisi”, 
Auvinen painotti.

Ensimmäiseen henkilöstötilaisuuteen osallistui vähän yli 30 länskäläistä.

Eija Sunnari ja Ritva Ikäläinen pitivät Länsi-Pohjan sote-projektin 
henkilöstötilaisuutta tarpeellisena ja hyödyllisenä, vaikka paljon 
avoimia kysymyksiä vielä jäi.

Sote-projektin sairaanhoitopiirin henkilöstölle järjestämässä ensimmäisessä tilaisuudessa esiintyivät Johanna Majamäki (vas.), Mar-
ja-Leena Viinamäki, Katriina Virta, Pertti Sakaranaho, Seija Parviainen ja Paavo Uusimaa.

Ikäläinen ja Sunnari kertoivat ihmisillä olevan huolen siitä 
että he saavat palkkansa vuodenvaihteen jälkeen ja 
että muutenkin asiat hoituvat.

He uskovat työtä olevan jatkossakin, mutta yksityisten 
toimijoiden määrä ja niiden vaikutus mietityttävät. Vaki-
tuinen henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä, mutta 
mikä mahtaa olla tilanne parin vuoden päästä. Myös 
pitkään määräaikaisina olleille pitäisi löytyä jatkoa.  

”Toimintakonseptien avaaminen tilaisuudessa oli hyvä 
asia. Esimerkiksi moniammatillinen työskentely varmasti 
lisääntyy”, Ikäläinen ja Sunnari kommentoivat henkilös-
tötilaisuuden antia.

Toimialatyöryhmien työ on edennyt, mutta vielä ei ollut 
esittää lopullisia malleja. Valmistelu jatkuu maaliskuun 
loppuun asti. Projektijohtaja Seija Parviainen painotti sitä, 
että kaavailtu toimintakonsepti ei ole organisaatiomalli. 

”Lähipalvelut, työpaikat ja työ säilyvät, mutta millä orga-
nisaatiomallilla ne järjestetään, sitä ei vielä tiedetä”, hän 
totesi ja jatkoi, että nyt on mahdollisuus kehittää omaa 
toimintaa ja koota osaamista yhteen.

Monella suulla todettiin kysymyksen olevan tavallisten 
ihmisten hoidon tarpeeseen vastaamisesta. Onneksi on 
perustuslaki, yleisökommenteissa todettiin. Se turvaa 
kaikille oikeuden saada hyvää hoitoa.

Teksti ja kuvat: Tuula Leskinen

”Onneksi on perustuslaki”
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Hyvä käytös ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Se ei 
myöskään maksa mitään ja sitä voi vaalia helposti ja 
monin tavoin. Sanat kiitos, ole hyvä ja anteeksi eivät kulu 
kovassakaan käytössä. Hyvä käytös on työvälineemme 
jonka ei tulisi tylsyä.

Jo 80 vuotta sitten, vuonna 1937 yhdysvaltalainen Dale 
Carnegie kirjoitti kuuluisan elämäntaito-oppaan ”Miten 
saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa”. Teos oli 
suunnattu bisnesmiehille, myynnin ja markkinoinnin 
ammattilaisille, joille edustava esiintyminen ja hyvä käytös 
oli työkalu, suorastaan elinehto. 

Osa kirjan teeseistä sopii erinomaisesti myös nykyaikaan 
ja mille tahansa työpaikalle. Tässä muutama esimerkki 
joita voit kokeilla jo tänään:

”Tuntekaa aitoa kiinnostusta toisiin ihmisiin”

”Olkaa hyvä kuuntelija. Rohkaiskaa toisia puhumaan 
itsestään”

 ”Hymyilkää”

”Saattakaa toinen tuntemaan itsensä tärkeäksi - ja 
tehkää se vilpittömästi”

”Antakaa ihmiselle hyvä maine ylläpidettäväksi”

”Koettakaa rehellisesti katsella asioita toisen ihmisen 
näkökannalta”

”Suhtautukaa myötätuntoisesti toisen ihmisen ajatuksiin 
ja toivomuksiin”

”Esittäkää kysymyksiä ja pyyntöjä suoranaisten käskyjen 
sijasta”

”Puhukaa omista erehdyksistänne, ennen kuin käytte 
moittimaan toista henkilöä”

”Lausukaa hyväksymisenne lämpimästi ja jakakaa kii-
tostanne runsain käsin”

Teksti: Tiina Puotiniemi ja Jenni Vanhala

Miten käyttäydyn työpaikalla? 

Miten saan ystäviä, menestystä 
ja mukavan työilmapiirin

LYHYT OHJEISTUS KALUSTO- JA 
LAITEHANKINNOISTA 

O Kaikki hankinnat hoidetaan keskitetysti hankintatoimistosta 

O Kaikista hankinnoista on tehtävä kirjallinen hankintaesitys, myös 

kalustohankinnoista.  

O Hankintaesityksen liitteeksi kopio tarjouksesta 

O Hankintatoimisto tilaa tuotteet hankintaesityksen mukaisesti. 

O Kilpailutetut puitejärjestelyt ja sopimukset velvoittavat kuntayhtymää 

ostamaan tuotteet ja palvelut nimetystä paikasta (esim. toimistokalusteet, 

työtuolit– voimassa oleva sopimus Iskun kanssa). Hankintatoimisto tilaa 

tuotteet sopimustoimittajalta hankintaesityksen mukaisesti. 

O Alle 5 000 € pienhankinnoissa yksikkö voi (itsenäisesti) pyytää tarjoukset 

sähköpostilla. 

O Yli 5 000 € hankinnoista tehdään hankintatoimiston kanssa yhteistyössä 

tarjouspyyntö. 

O Hankintavaltuudet on määritelty Talousarvion käyttösuunnitelmassa. 

O Hankintaprosessin tyypillinen kesto:  

* Kansallisen kynnysarvon, alle 60.000 € alittava hankinta n. 2-5 viikkoa 

* Kansallisen kynnysarvon (60.000 - 209.000 e) hankinta n. 4-7 viikkoa  

* EU-kynnysarvon, yli 209.000 € ylittävä hankinta n. 3 - 6 kk! 

 

Hankintatoimisto auttaa mielellään kaikissa hankintaan liittyvissä asioissa  

040-149 1143 tai 040-149 1144,         hankintapalvelut@lpshp.fi 
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Paavo ystävämme in Memoriam
Katselin tuota kuvaa kauan. Muistot vain jäävät. 
Tuhkaa ja tomua, katoamaan syntyy ihminen. Elämän summa on kuolema, istut tai juokset. 
Vaeltajan sukset ja rinkka jäävät. Jatkaako sielu matkaansa? Kukaan pitkän matkan kulkeneista ei ole koskaan 
palannut kertomaan.

Niin on, Khaijam. Ruukku rubiiniviiniä ja runokirja, palanen leipää, suurusta, ystävien seura autiudessa - Jumala 
on kateellinen. Nyt tässä talossa on vain tuulta, käden täydeltä.

 Niin lopulta haalistuvat muistotkin. Hienoja ohikiitäviä hetkiä. Talven lumoavan valon katsominen, latu edessä 
tuntuu katoavan jonnekin ikuisuuden sävyihin, erämaan vuoristoylänköjen ihailu hetken viipyvän kesän hiljai-
suudessa, ehkä ainoa ääni - sielun ja hengen, mielen sopukoiden tuntema, jostain kaukaa, vai sittenkin lähempää 
kuin osaamme nähdä, toisesta todellisuudesta, paremmastakin -  ikihonkien humina, virtaavien vetten ääni. Jylhä, 
pelottavakin on ihmisestä piittaamaton erämaan luonnon ikuisuus ja hiljaisuus. 
Niinpä. Mitä on ihminen?

"Kun mies on juuri saavuttanut kauniin voiton 
Hän lentää unelmiensa siivin 

Suurten toiveiden varassa 
Kohottaa ajatuksensa yli rikkauden 
Hetken kestää kuolevaisen riemu 

Kaikki romahtaa vastoinkäymisen myötä hetkessä maahan

Mitä on ihminen? Mitä ei? Varjon unta. Hetken olentoja.

Mutta kun säde Jumalan lähettämä 
 lankeaa maahan 

Valo viipyy ihmisen luona 
Suloista on elämä" 

Pindaros

Epitaph

 " En ehkä pujottanut kuuliaisuuden helmiä nauhaan, 
En pyyhkinyt synnin tomua kasvoiltani, 

Silti pyydän sinun armoasi, 
En koskaan väittänyt Yhtä kahdeksi. " 

Omar Khaijam

Ystävät ja kollegat,

Tapio Kuha 
Sakari Saviaro 

Jyrki Kotaniemi


