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Länsi-Puhuri 1 /2018

Tuleeko maakunta- ja soteuudistuksesta mitään? Jär-
jestetäänkö maakuntavaalit lokakuussa? Noita asioita 
varmasti suuri osa aikuisväestöstä on miettinyt viimeisten 
kuukausien aikana. Tämän julkaisun mennessä painoon 
emme tiedä mitä tapahtuu ja milloin.  Maaliskuussa on 
ns. valinnanvapauslainsäädäntö tulossa eduskunnan 
käsittelyyn.

Samanaikaisesti pitäisi tulla käsittelyyn myös asiakas-
maksuja koskevat asiat. Niiden osalta ei ole lausuntoja 
ainakaan toistaiseksi pyydetty. Liekö asia siis kesken? 
Suomessa asiakkaiden omavastuut ovat eurooppa-
laisittain korkeat, on kyse sitten lääkkeistä, hoitopäi-
vämaksuista, poliklinikkakäynneistä, palvelumaksuista 
tai matkakustannuksista.  Korotuksia maksuihin ei toivo 
varmaan kukaan.  Olisiko oikeansuuntainen ratkaisu 
se, että terveyskeskusten käyntimaksu poistettaisiin? 
Hakeutuisivatko hoitoa tarvitsevat lääkäriin ajoissa niin, 
että sairaus ei ehtisi pahentua? 

Paikallisesti olemme myös odottavassa tilanteessa. 
Markkinaoikeuden ratkaisua yhteisyrityksen kilpailutuk-
sesta odotetaan maaliskuussa. Kuntien päätöksistä on 
hallinto-oikeudessa kesken olevia asioita. 

Arkea on kuitenkin elettävä normaalisti. Ei arki aivan 
normaali ole ollut – potilaita on poikkeuksellisen pal-
jon, johtuen pitkästä influenssakaudesta. Erva-alueen 
palvelujen järjestämissopimus on vielä teon alla. Siinä 
tulee ottaa huomioon uudet asetukset päivystyksen 
järjestämisestä ja hoitojen keskittämisestä.  Asia ei ole 
aivan yksinkertaisesti ratkaistavissa alueella, joka on 
puolet maamme pinta-alasta.  Maantieteellisesti pie-
nemmillä alueilla ja suuremmilla väestömäärillä asiat 

on helpompi sopia ja hoitaa.  Meillä OYS-erva alueella 
etäisyydet ja sitä kautta palvelujen saavutettavuus on 
nyt jo haasteellinen yhtälö. Monet kriittiset aikaikkunat 
ehtivät sulkeutua, jos etäisyydet edelleen kasvavat eikä 
riittävää päivystystä pystytä turvaamaan.  Vaikea on 
uskoa, että se olisi varsinaisesti ollut lainsäätäjän tai maan 
hallituksen tavoite?  Vai onko se kuitenkin ollut tavoite, 
jota ei ole uskallettu ääneen sanoa?  Hiljainen viesti 
ihmisille, että siirtykääpä nyt kohti (keskus)kaupunkeja, 
että on helpompi hoitaa palvelut?  

Maakuntavalmistelussa vilpitön pyrkimys on turvata 
palvelut laajassa maakunnassa asuville mahdollisimman 
tasavertaisina.  Mikä ei tarkoita eikä voikaan tarkoittaa 
samanlaisina. Riittävien perustason sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelujen turvaaminen on hyvin haasteel-
lista, mutta sen eteen tehdään nyt töitä valmistelussa. 
Kiinnostavia aikoja siis elämme – ja kaikki pallot ovat 
edelleenkin ilmassa. 

Aurinkoista kevättä jokaiselle epävarmuuksista huoli-
matta.

5.3.2018 
Riitta Luosujärvi 
sairaanhoitopiirin johtaja
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Virkoihin ja toimiin valitut ja siirretyt

Raija Marjeta on valittu leikkaus- ja anestesiaosaston 
osastonhoitajan virkaan 1.1.2018 alkaen.

Virkaan valittu

Toimiin valitut ja siirretyt

Hallinnon tulosalue

Erja Hekkanen arkistonhoitajan 
toimeen 1.1.2018 alkaen.

Ingeborg Eunmann henkilöstöpankin 
sairaanhoitajan toimeen 1.4.2018 alkaen.

Aira Laine henkilöstöpankin osastonsihteerin 
toimeen 1.3.2018 alkaen.

Satu Timperi henkilöstöpankin sairaanhoitajan 
toimeen 1.4.2018 alkaen.

Marjut Vall henkilöstöpankin sairaanhoitajan 
toimeen 1.4.2018 alkaen.

Psykiatrian tulosalue

Hanna Ranta toimintaterapeutin 
toimeen 1.1.2018 alkaen.

Miikka Oilinki sairaanhoitajan toimeen 
1.3.2018 alkaen.

Jukka Piipponen mielenterveyshoitajan 
toimeen 1.3.2018 alkaen.

Sebastian Raisio sairaanhoitajan 
toimeen 1.3.2018 alkaen.

Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue

Riikka Kanniainen on siirretty toimintaterapeutin 
vakituiseen toimeen 1.1.2018 alkaen.

Mirva Vallinmäki on siirretty röntgenhoitajan 
vakituiseen toimeen 1.1.2018 alkaen.

Auli Ahonen on siirretty röntgenhoitajan 
toimeen 1.2.2018 alkaen.

Markus Partanen apuvälinekeskuksen ja laitehuollon 
ammattimiehen toimeen 1.2.2018 alkaen.
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Medisiininen tulosalue

Päivi Alajas Keuhkosairauksien poliklinikan 
osastonsihteerin toimeen 1.2.2018 alkaen.

Maria Alalahti os. 5:n perushoitajan 
toimeen 1.2.2018 alkaen.

Heidi Hoikka hengityshalvaushoidon yksikön 
perushoitajan toimeen 1.2.2018 alkaen.

Marjo Jaara os. 5:n sairaanhoitajan 
toimeen 1.2.2018 alkaen.

Arja Parind on siirretty os. 5:n sairaanhoitajan 
toimeen 1.2.2018 alkaen.

Hanne Peteri Lastenklinikan sairaanhoitajan 
toimeen 1.2.2018 alkaen.

Eija Sunnari osasto 5:n perushoitajan 
toimeen 1.2.2018.

Anna-Liisa Suomalainen Lastenklinikan 
osastonsihteerin toimeen 1.2.2018 alkaen.

Maria Uusitalo akuuttiklinikan sairaanhoitajan 
toimeen 1.2.2018 alkaen.

Henna Vesterlund Sy-Ke osaston 
perushoitajan toimeen 1.2.2018 alkaen.

Raija Larinen lastenklinikan sairaanhoitajan 
toimeen1.3.2018 alkaen.

Riikka Pelimanni lastenklinikan sairaanhoitajan 
toimeen 1.3.2018 alkaen.

Elina Yli-Hukka lastenklinikan lähihoitajan 
toimeen1.3.2018 alkaen.
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Operatiivinen tulosalue

Satu Kortelainen välinehoitajan 
toimeen 1.11.2017 alkaen. 

Jenni Kilponen Silmätautien yksikön 
sairaanhoitajan toimeen 1.2.2018 alkaen.

Johanna Jääskeläinen leikkaus- ja anestesiaosaston 
sairaanhoitajan toimeen 1.3.2018 alkaen.

Jaana Lehtiö leikkaus- ja anestesiaosaston 
sairaanhoitajan toimeen 1.3.2018 alkaen.

Heli Mahlberg synnytys- ja naistentautien osaston 
sairaanhoitajan toimeen 1.3.2018 alkaen.

Jaana Makkonen korvatautien poliklinikan 
osastosihteerin toimeen 1.3.2018 alkaen.

Jenna Pohjasenaho leikkaus- ja anestesiaosaston 
sairaanhoitajan toimeen 1.3.2018 alkaen.

Anna-Kaisa Pääkkölä teho-osaston 
sairaanhoitajan toimeen 1.3.2018 alkaen.

Tuula Saukkola leikkaus- ja anestesiaosaston 
sairaanhoitajan toimeen 1.3.2018 alkaen.

Heidi Tolvanen leikkaus- ja anestesiaosaston 
sairaanhoitajan toimeen 1.3.2018 alkaen.
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Naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Eila Knuuti siirtyi 
eläkkeelle 5. tammikuuta 2018. 

Länskään Knuuti tuli ensimmäisen kerran kandina vuonna 
1975. Naistentautien erikoislääkärinä hän aloitti talossa 
vuonna 1985 ja ylilääkärinä hän ehti olla parikymmentä 
vuotta. Keminmaasta kotoisin oleva Knuuti on työskennel-
lyt Länskän lisäksi myös Keminmaan terveyskeskuksessa.  

Lapsena Eila vietti paljon aikaa enonsa ja tämän vaimon 
luona. Enon vaimo olikin yksi ensimmäisiä lääkärin uralle 
innostaneita. ”Hänellä oli tapana sanoa, että Eilasta 
tulee lääkäri. Ajatus tuntui silloin hullulta, mutta siitä 
alkoi kasvaa suunnitelma”, Knuuti kertoo. Uranvalintaa 
edesauttoi sekin, että matemaattiset aineet kiinnostivat 
ja sujuivat koulussa hyvin.

”Olisipa naisgynekologeja”

Gynekologin ura ei ollut Eila Knuutille itsestäänselvyys, sillä 
myös korvaklinikka ja muut kirurgiset alat kiinnostivat. Vielä 
1970-luvulla gynekologikunta oli melko miesvaltaista. 
Erikoisalan valinnan aikoihin Knuutin sisko sai lapsia, ja 
totesi että olisipa mukavaa, jos olisi naisgynekologeja. 
Tästä lähti itämään ajatus gynekologin urasta.

Ammatin ja erikoisalan valintaan Eila Knuuti on ollut 
tyytyväinen. Parasta työssä on olleet mukavat työkaverit 
sekä syntymän ilo ja ihme. Mieleenpainuvia tilanteita on 
olleet erityisesti synnytykset, joissa synnytyksen kulku on 
ollut hankala, mutta tilanne on päättynyt onnellisesti. 
”Myös potilaan normaali toipuminen leikkauksista on 
aina ilo”, Knuuti lisää. 

Pitkän uran varrella moni asia työssä on muuttunut ja 
kehittynyt – potilaiden parhaaksi. ”Sikiön sydänäänten 
seuranta synnytyksessä pinnin avulla, ultraäänitutkimukset 
ja gynekologinen laparoskopia”, Knuuti luettelee muuta-
mia esimerkkejä. ”Myös hormonihoidot ovat kehittyneet 
ja helpottaneet ikääntyvien naisten elämää.” Kaikki 
kehitys ei ole kuitenkaan ollut pelkästään myönteistä: 
odottajien ylipaino on yleistynyt ja raskausajan diabetes 
sen myötä. ”Ruuan suhteen houkutuksia on nykyään 
liian paljon ja muita harrastuksia ehkä liian vähän”, 
Knuuti arvelee. 

Pieni ei ole huono

Vuonna 1975 synnytyssairaaloita oli 62 ja vuonna 1987 
vielä 40. Viime vuoden alussa synnytyssairaaloita oli 
jäljellä 25, mutta nyt synnytykset halutaan keskittää 
edelleen vain 12 laajan päivystyksen sairaalaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen mukaan synny-
tyssairaaloista, joissa on alle 1000 synnytystä vuodessa, 
tulisi luopua. Sairaalan koko on linjauksen myötä alettu 
nähdä laadun mittarina.  Suurempia synnytyssairaaloita 
pidetään kustannustehokkaampina ja turvallisempina. 
Tästä Eila Knuuti ei ole samaa mieltä, vaan hän on 
taistellut paitsi Länskän, myös muiden pienten synny-
tyssairaaloiden puolesta. Tästä työstä muun muassa 
Kätilöliitto on antanut hänelle tunnustuksen.

”Rakennettua keskussairaalaverkkoa ei ole mitään järkeä 
panna matalaksi. Keskittäminen ei mahdollista perus-
tuslain lupaamaa hyvää hoitoa. Suomen maantiede 

”Parasta on olleet työkaverit 
ja syntymän ihme”

Eila Knuutin läksiäisiä vietettiin Merihovissa kasaritunnelmissa. 
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ei ole muuttunut miksikään ja synnytyksissä pitkä matka 
on aina riski. Lisäksi naistentautien päivystystä tarvitaan 
muuhunkin kuin synnytyksiin”, Knuuti huomauttaa.

Viime vuosina L-PKS:ssä synnytyksiä on ollut hieman yli 
500 vuodessa. Pienuus ei kuitenkaan missään nimessä 
tarkoita sitä, että sairaala olisi huono. Tästä Knuuti on 
koonnut myös todistusaineistoa THL:n tilastojen avulla. 

Knuutin innostus tilastoihin syttyi edeltäjän, ylilääkäri 
Pentti Niinivirran aikoina ja esimerkistä. Läksiäispäivänään 
Knuuti paljasti synnytys- ja naistentautien osastolla taulun, 
johon hän on koonnut tilastotietoa L-PKS:n ja Suomen 
muiden sairaaloiden synnytyksistä. Taulun yläosan tilastot 
on koonnut Pentti Niinivirta ja alaosan tilastot ovat Eila 
Knuutin ylilääkärivuosilta. 

Tauluun kootut tilastot osoittavat muun muassa, että 
Länsi-Pohjan keskussairaalassa perinataalikuolleisuus on 
ollut vuosina 2007-2016 jopa Suomen alhaisin. ”Lisäksi 
myös potilasvakuutuskeskuksen korvaamien potilasva-
hinkojen alhainen määrä kaikilta erikoisaloilta osoittaa, 
että pieni sairaala ei ole huono”, Knuuti huomauttaa. 

Aikaa olla oma itsensä

Työstään Eila Knuuti ei jää kaipaamaan päivystysvuoroja 
ja kiireisiä aamuja. ”Nyt saa elää itselleen ja olla täysin 
oma itsensä”. Eläkkeellä aikaa jää myös monille harras-
tuksille, joihin kuuluu muun muassa lintujen seuraaminen, 
kukkien hoito, veneily ja monenmoinen liikunta, muun 
muassa tanssi. 

Pieni sairaala on Knuutin mielestä ollut myös työnteki-
jäystävällinen. ”Ympäristö on tuttu, kiire vähäisempää 
ja potilaatkin ehtivät tulla tutuiksi.”   Kuitenkin esimerkiksi 
2000-luvun alussa elettiin osastolla haastavia aikoja 
lääkärien rekrytoinnin suhteen. Erikoistuvia lääkäreitä 
oli, mutta harva heistä jäi sairaalatyöhön. Päivystäjiä 
jouduttiin houkuttelemaan tuttujen kautta naapurisai-
raaloista, osa tuli Virosta asti.

Motivaatiota työhön ovat tiukoissakin tilanteissa antaneet 
edeltäjän sanat. ”Eläkkeelle siirtyessään Pentti Niinivirta 
antoi ohjeeksi Anja Salmelalle ja minulle, että pitäkää 
klinikka pystyssä. Toivottavasti sairaala saa pysyä pystyssä 
jatkossakin”, Knuuti sanoo. 

”Haluan erityisesti kiittää upean läksiäisjuhlan järjestäjiä, 
vielä erityisemmin näytelmäryhmän ohjaaja-dramatur-
gi-näyttelijä Tanjaa, kaikkia ohjelmaan osallistuneita 
sekä kollegoja ja työkavereita vuosien varrelta. Kaikkia 
ei voi mainita nimeltä, tekstitila loppuisi kesken. Hyvästä 
yhteistyöstä kiitän oman osaston väen lisäksi myös koko 
sairaalan organisaatiota ja varsinkin leikkaussalin hen-
kilökuntaa. Olemme voineet tehdä työtä lähes laulun 
sanoin: " Tee työtäs laulellen..." Toimivan organisaation 
jatkoa todellakin toivon!” 

Teksti: Jenni Vanhala 
Kuvat: Päivi Aalto ja Eila Knuuti

Tilastonikkarinakin tunnettu Eila Knuuti esittelee kokoamaansa 
taulua, jossa on tietoja L-PKS:n synnytyksistä. Taulun yläosa on 
edeltäjän, Pentti Niinivirran käsialaa.
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Eläkkeelle siirtyneet

Vuosi 2017 eläkkeelle jäämisen tähänastinen ennätysvuosi. 
Sairaanhoitopiirin palveluksesta eläköityi 46 työntekijää. 
Yhteistä eläkejuhlaa vietettiin 15.12.2017.

Leena Roivainen jäi vapaalle 
potilastoimistosta helmikuussa. Työuraa 
takana Länskässä yli 40 vuotta!

Palvelussuhdeasiantuntija Marja-Leena 
Huuskan läksiäiskahvit juotiin joulukuussa.

Ylihoitaja Sirkka Tuunainen jäi viettämään 
eläkepäiviään maaliskuussa. 
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Osallistuimme viime syyskuussa Lapin keskussairaalassa 
järjestettyyn Hukkahaavikoulutukseen. Mukana olivat 
Lea Timlin radiologian ja kuvantamisen osastolta, Mari 
Yliherva leikkaus- ja anestesiaosastolta sekä Varpu 
Vehniäinen sairaala-apteekista.

Hukkahaavimenetelmä tähtää toiminnan jatkuvaan 
kehittämiseen ja käyttää hyväksi osallistavia menetelmiä. 
Koulutuksessa luentojen välissä saimmekin lähes joka 
tunti uuden käytännönläheisen haasteen, joissa potilaina 
toimivat milloin Lego-palikat, milloin tennispallot.

Koulutus kesti kokonaisuudessaan kuusi viikkoa ja siihen 
kuului neljä lähipäivää Rovaniemellä sekä omassa sai-
raalassa suoritettava kehittämisprojekti. Kehittämispro-
jektin aiheeksi valikoitui apuvälineiden palautusprosessin 
kehittäminen. Tavoitteena oli sujuvoittaa apuvälineiden 
palautumista nimenomaan asiakkaan näkökulmasta ja 
samalla poistaa hukkaa, joka tässä tapauksessa näyt-
täytyi esimerkiksi odotteluna, ylimääräisenä selvittelynä, 
työn keskeytymisinä ja turhana edestakaisin liikkumisena. 

Monta ideaa jatkokehitykseen

Lähdimme hakemaan ratkaisua koulutuksessa oppi-
mamme kaavan mukaan yhdessä kuntoutusyksikön 
henkilökunnan kanssa. Ratkaisuna päädyimme lisää-
mään opastekylttejä sekä merkitsemään apuvälineiden 
palautuspaikat selkeämmin. 

Asiakkaita varten laadittiin selkeä toimintaohje sekä uusi 
palautuskaavake. Hukkahaavin hengessä karsimme 
lisäksi käytäviltä turhia lappuja sekä panostimme opas-
teiden visuaalisuuteen.

Koulutukseen kuului myös niin sanottu toiminnan juur-
ruttaminen, joten tapasimme apuvälinekeskuksella 
vielä loka- ja joulukuussa. Näissä tapaamisissa syntyi jo 

monta jatkokehitysideaakin, jotka toivottavasti jalostuvat 
eteenpäin.

Saimme projektista hyvää palautetta. Lisäksi oli erittäin 
antoisaa päästä tutustamaan meille kaikille ennalta 
tuntemattoman yksikön toimintaan. Haluamme kiittää 
erityisesti apuvälinekeskuksen henkilökuntaa sekä koko 
kuntoutusyksikköä yhteistyöstä tämän oppimis- ja kehit-
tämisprojektin parissa.

Teksti ja kuvat: Varpu Vehniäinen

Hukkahaaviprojekti 
apuvälinekeskuksessa

Ennen kuva apuvälineiden palautuspaikkana toimivasta 
pesutilasta. Torjuva kieltokyltti poistettiin ensimmäisenä.

Jälkeen kuva. Oven tekstiä muutettiin 
sekä hankittiin uudet kattokyltit.
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Psykiatrian tulosalueella valitaan vuosittain vuoden Inno-
vaattori. Jokaisella psykiatrian tulosalueen työntekijällä 
on mahdollisuus tulla valituksi, ammattinimikkeestä 
riippumatta.  Valintaperusteena on potilaslähtökohta 
ja muu toiminta. 

Palkinnon tavoitteena on kannustaa ja motivoida jokaista 
omalla luovuudellaan kehittävään, uudistavaan ja 
edistykselliseen toimintaan potilaiden, työntekijöiden 
ja työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokaisen 
työntekijän on mahdollista tehdä esityksensä perustelui-
neen. Työryhmä, jossa on edustus Keroputaan sairaalan 
ja avohoidon työntekijöistä, tekee ehdotuksien perus-
teella esityksen vuoden Innovaattoriksi tulosaluejohtajan 
vahvistettavaksi. 

Vuoden 2017 Innovaattoriksi valittiin Teknisen huollon ja 
kuljetuksen työntekijä, ammattimies Jarkko Tervahauta. 
Jarkko Tervahaudan valinta oli yksimielinen. Peruste-

Vuoden 2017 innovaattori psykiatrialla

luina työryhmä esitti, että Jarkko Tervahauta on aktiivi-
nen, motivoitunut, palvelualtis ja helposti lähestyttävä 
työntekijä. Hän on yhteistyökykyinen ja yhteistyö sujuu 
saumattomasti. 

Jarkko Tervahauta tuo oman asiantuntijuuden monita-
hoisesti työyhteisöjen käyttöön. Hän huolehtii Keroputaan 
sairaalan teknisestä toimivuudesta huomioiden potilai-
den ja henkilökunnan turvallisuuden ja viihtyvyyden. 
Jarkko Tervahauta osallistuu aktiivisesti henkilökunnan 
hyvinvoinnin ylläpitämiseen eri tapahtumissa ja juhlati-
laisuuksissa musisoimalla ja laulamalla.

Onnittelut Jarkolle!

Teksti: Tuula Juotasniemi, valintatyöryhmän jäsen 
Kuva: Jouni Petäjäniemi
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Kirjoittaja on Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n yhteisyrityksen 
käynnistämisprojektin projektipäällikkö, virkavapaalla Keminmaan 
perusturvajohtajan tehtävästä.

Siirtyvän henkilöstön kuuleminen on tärkeää

Kesäkuun alussa yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja 
Oy:stä tulee yli 700 merilappilaisen työnantaja. Sote-pal-
velutuotannon strateginen muutos edellyttää mittavaa 
taustatyötä, johon on jo ryhdytty. 

Mehiläisessä olemme lähteneet käynnistämisprojektiin 
laaja-alaisella etukäteissuunnittelulla ja kokoamalla 
yhteistyöverkoston, jonka avulla liikkeenluovutus pyritään 
hoitamaan mahdollisimman sujuvasti ja kitkattomasti. 
Ilmassa on luonnollisesti kysymyksiä ja huolta tulevaisuu-
desta ja jatkuvuudesta.

Liikkeenluovutuksen periaatteen mukaan kaikki työn-
tekijät siirtyvät uuteen yritykseen ns. vanhoina työnteki-
jöinä, ja heidän työsuhteensa ehdot säilyvät ennallaan. 
Työntekijöiden nykyinen työehtosopimus on voimassa 
työehtosopimuskauden loppuun saakka. 

Uudella yhteisyrityksellä on kaikissa tilanteissa velvollisuus 
järjestää palvelut alueen asukkaille. Näin ollen käynnis-
tämisen jälkeen 1.6.2018 tilanne jatkuu kuten tähänkin 
saakka, ja yhteisyritykselle siirtyvät palvelut säilyvät.

Käsissämme on vielä ratkaisemattomia kysymyksiä, 
joihin etsimme kevään mittaan vastauksia. Kuntien ja 
sairaanhoitopiirin yt-prosessien eteneminen ja päätök-
set vaikuttavat osaltaan tulevaan asetelmaan, josta 
kesäkuussa lähdemme liikkeelle.

Henkilöstöä kuunnellen

Yhteisyritykseen siirtyvissä sote-yksiköissä on hoitotyön 
johtaja Karoliina Saaren vetämänä järjestetty tam-
mi-helmikuussa useita infotilaisuuksia, ja niitä järjestetään 
kevään mittaan lisää. Suora keskustelu henkilöstön kanssa 
mahdollistaa hämmennystä aiheuttavien kysymyksien 
selvittämisen kasvotusten. Saari vastaa projektin henki-
löstöasioista, ja hänen tehtäviään ovat muun muassa 
esimiesyhteydenpito, myös liittoihin ja luottamusmiehiin, 
sekä henkilöstöpolitiikka. 

Siirtyvän henkilöstön kuuleminen on meille tärkeää. 
Siksi olemme tuottaneet ennakkokyselyn, jonka avulla 
pyrimme kartoittamaan osaamista, henkilöstön ajatuk-
sia siirtymisestä uuden työnantajan palvelukseen sekä 
uratoiveista ja mahdollisesta innostuksesta työkiertoon. 
Lisäksi kahden viikon välein lähetettävään infokirjeeseen 
kootaan ajankohtaiset asiat ja kerromme käynnistämis-
projektin etenemisestä. Infokirjeessä vastaamme myös 
henkilöstön esittämiin kysymyksiin.

Tuttuja kasvoja

Uutta toimintaa käynnistämään ja sitä ohjaamaan on 
nimetty vastuuhenkilöitä sekä johtoryhmä, joista osa on 
Meri-Lapin alueen johtajia. Allekirjoittanut on Keminmaan 
virkavapaalla oleva perusturvajohtaja. 

Lisäksi käynnistämisprojektin johtoryhmässä toimivat 
perusturvajohtaja Leena Karjalainen (Tornio), sosiaali- ja 
terveystoimen johtaja Liisa Niiranen (Kemi), johtajayli-
lääkäri Paavo Uusimaa (Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri) 
sekä vs. perusturvajohtaja Eija Metsävainio (Keminmaa). 

Tavoitteemme on rakentaa Länsi-Pohjaan korkealaatuisia 
terveyspalveluita kuntalaisille – lähellä ihmisiä.

Teksti: Seija Parviainen 
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Lapin Ammattikorkeakoulun Terveyden edistämisen 
ylempi ammattikorkeakoulututkinto on maisteritason 
tutkinto, joka on suunniteltu terveys- ja hyvinvointialalla 
työskentelevien henkilöiden osaamisen tason kohotta-
miseen. 

Koulutus mahdollistaa työelämässä olevien ammatti-
korkeakoulututkinnon suorittaneiden fysioterapeuttien, 
geronomien, liikunnanohjaajien, sairaanhoitajien ja 
terveydenhoitajien jatkokouluttautumisen ylempään 
korkeakoulututkintoon (YAMK) työn ohessa. 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on 
toteuttanut Lapin ammattikorkeakoulun auditoinnin 28.3-
30.3.2017, ja antanut Terveyden edistämisen koulutukselle 
laatuleiman; edistynyt, mikä auditointiasteikon korkein 
taso. Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyt-
tää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset 
kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laa-
dunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Muutos vaatii kehittämisosaamista

Työelämän nopea muutos edellyttää työntekijöiltä 
vahvaa ja uutta kehittämisosaamista. YAMK -tutkinnot 
tuottavat työelämän tarpeista lähtöisin olevaa koulutusta 
ja siten osaamisen siirtymistä käytäntöön. YAMK koulu-
tukset ovat potentiaalisia SOTE-uudistuksen monialaisia 
kehittämiskumppaneita ja toteuttajia. Tutkimus-, kehit-
tämis- ja innovaatio (TKI) -toiminta on työelämäläheistä 
ja -lähtöistä. Koulutusten sisältö ja kehittämistehtävät 
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edus-
tajien kanssa. 

Kehittäjäosaajaksi terveys-
ja hyvinvointialalla

Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksen tavoit-
teena on tukea Lapin maakunnan terveys- ja hyvin-
vointialan kehittymistä ja osaamisen kasvua julkisella, 
yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Koulutus syventää ja 
kehittää opiskelijoiden erityisasiantuntemusta ja laajen-
taa perustutkinnon tuottamaa ja työelämässä karttunutta 
ammatillista osaamista. 

YAMK-tutkinnon voi aloittaa perustutkinnon ja sitä seu-
ranneen kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.  YAMK 
-tutkinnon suorittaneet sijoittuvat tyypillisesti kehittäjiksi, 
muutosjohtajiksi ja esimiehiksi. Valmiudet hyvinvointialojen 
yrittäjyyteen paranevat.  YAMK -tutkinto antaa kelpoisuu-
den julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena 
on ylempi korkeakoulututkinto sekä mahdollisuuden 
hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen tai yli-
opistollisiin jatko-opintoihin.

Tutkinnon suorittaneet kertovat

”Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelun voi 
sanoa olevan aidosti opiskelijalähtöistä. Opinnot on 
suunniteltu vastaamaan nykyajan työelämän haasteisiin 
ja kursseja suorittaessa on mahdollista täydentää juuri 
omia osaamisvajeita. Ryhmätyöt moniammatillisissa 
ryhmissä tuovat uudenlaista näkökulmaa omaan työhön 
ja auttavat ymmärtämään omaa alaa osana yhteiskun-
taa ja sen ilmiöitä. Kontaktipäivien herkulliset keskustelut 
oman ryhmän kesken olivat ehdottomasti opintojen 
parasta antia! 



13

Opinnot on suunniteltu hyvin ja etenevät loogisesti tukien 
oppimista. Opetus on laadukasta ja opintojen jouhevan 
etenemisen takaa tutoropettajalta saatu jatkuva tuki ja 
kannustus. Suosittelen YAMK-opintoja lämpimästi kaikille, 
jotka haluavat syventää omaa osaamista korkeakouluo-
pintojen parissa. YAMK-tutkinto mahdollistaa aiempaa 
laajemmat työmahdollisuudet. Itse hakeuduin opintojen 
jälkeen hanketyöhön. Tutkinto antaa hyvät valmiudet 
työskennellä kehittämishankkeessa terveyden edistämi-
sen parissa ja tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä.” 
Hanna Ruonala

"Koulutus antoi valtavasti työkaluja työyhteisön kehit-
tämiseen. Toisaalta koulutus oli myös matka omien 
vahvuuksien löytämiseen ja niiden hyödyntämiseen. 
Välitön hyöty koulutuksesta tuli päästessäni työskentele-
mään projektissa, jonka aihetta oltiin työstetty jo pitkälle 
opinnäytetyötä tehdessä.  Kaiken kaikkiaan laadukas 
ja monipuolinen kokonaisuus." Aila Ramlin

 "Koulutus antoi erilaisia työkaluja niin oman itsen kuin 
työyhteisönkin kehittämiselle. Asioita kykenee nyt kat-
somaan ja tulkitsemaan paljon monipuolisemmin kuin 
vielä ennen koulutusta." Tiina Vakkala

Joustavaa opiskelua

YAMK -tutkinto on mahdollista opiskella yksilöllisesti ja 
joustavasti. Tutkinto on 90 opintopisteen laajuinen ja 
sen voi suorittaa 1½ vuodessa tai henkilökohtaisen opin-
tosuunnitelman mukaisesti. Koulutusta toteutetaan osin 
muiden YAMK-koulutusalojen ryhmien välillä yhteistyössä, 
mikä mahdollistaa opiskelijalle laajan verkostoitumisen.  
Opiskelussa hyödynnetään uusinta verkkopedagogiik-
kaa ohjauksessa ja välineissä, minkä vuoksi ajasta ja 
paikasta riippumattomuus on keskeistä läpi koulutusten. 
YAMK -tutkintoa suorittavat ja suorittaneet arvostavat 
koulutusten monialaisuutta, vuorovaikutteisuutta, käy-
tännönläheisyyttä ja verkostoitumista.

Elokuussa 2018 käynnistyy monimuoto-opetuksena Ter-
veyden edistämisen koulutus Kemissä. Lisää koulutuksesta 
ja siihen hakeutumisesta sekä valintaperusteista löytyy 
Lapin AMKn verkkosivuilta www.lapinamk.fi/YAMK ja 
Opetus-ja kulttuuriministeriön www.opintopolku.fi -sivuilta. 
Hakuaika koulutukseen on 14.3-28.3.2018.

Teksti: Airi Paloste, KT, Yliopettaja, Lapin AMK,  
Hyvinvointipalveluiden osaamisala
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Länsi- Pohjan keskussairaalan eläkkeellä olevat kätilöt 
ja lastenhoitajat kokoontuivat ensimmäisen kerran joulu-
kuun 13. päivä vuonna 2016.  Kokoontumispaikkana oli 
kemiläinen ravintola, jossa kolmetoista mukana ollutta 
tapasi pitkästä aikaa toisiaan. 

Porukan vanhimmat olivat eläköityneet jo vuonna 1989 
vanhan kauppatorin laidalla sijainneesta harmaasta 
talosta, josta oli mukavia muistoja vuosien varrelta.  
Yövuorojen sattumukset, kiireiset ajat ja välillä arkistoon 
tulvinut vesi muistuivat mieleen. Talossa oli kaksi synnytys-
salia, joissa vuosien varrella hoidettiin melkein tuhat syn-
nytystä joka vuosi. Ponnistavan vaimon kanssa matkalla 
pysähtyneen hissivanhuksen temppuilut kysyivät välillä 
hermoja ja imetysaikojen vauvakuorman työntäminen 
pitkin käytävää kertoi että vierihoito oli vasta tulossa 
oleva muoti. 

Seuraava tapaaminen oli kesäkuussa 2017 jolloin saimme 
käyttöömme sairaalan Karsikossa sijaitsevan majan.  
Nahkiaisojan Eeva keitti lohisopan ja kesäpäivää vie-
tettiin mukavassa auringonpaisteessa. Nytkin paikalla 
oli toistakymmentä vanhalla synnärillä työssä ollutta. 
Yhteinen työala äitien ja vauvojen parissa häivytti men-
neet vuodet ja mieleen nousivat muistot äideistä, isistä, 
vauvoista ja monista hetkistä, jolloin hoitajien osaaminen 
ja neuvokkuus olivat arvostettuja. 

Keskusteluun nousi myös pelko synnytysten loppumisesta 
Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja mietittiin miltä alueen 
nuorten perheitten tulevaisuus näyttää.  Matka Rova-

niemelle tai Ouluun on sata kilometriä ja tien päällä voi 
sattua mitä vain.

Naurua ja muistoja

Kolmas tapaaminen oli joulukuussa 2017, jolloin syötiin 
pizzaa Puistopaviljongissa ja mietittiin miten tammikuun 
alussa eläkkeelle jäävää ylilääkäri Eila Knuutia muiste-
taan. Lähtökronikan kirjoittaminen kuului vanhan synnärin 
perinteisiin ja asian tiimoilta ryhdyttiin Eilan tapoja ja 
tottumuksia porukalla muistelemaan. Siinä sitten riittikin 
naurua ja muistoja. Eila on persoona, jonka edesotta-
muksista löytyy runoon säkeitä helposti. Pöydän ympärillä 
muisteltiin taas harmaata taloa torin laidalla, sen läm-
mintä tunnelmaa ja uuden synnytysosaston odotusta. 

Uusi osasto avattiin vuonna 1988 huhtikuussa ja vanhasta 
synnytysosastosta tehtiin vanhainkoti.  Nyt synnytys-
osaston tulevaisuus näyttää sekavalta, tulevaisuus on 
hämärän peitossa, saadaanko jatkaa erityisluvalla vai 
loppuuko toiminta onnettoman asetuksen vuoksi. 

Me vuosien saatossa L-PKS:n synnytysosastolla työsken-
nelleet toivomme, että alueen äitien asia olisi se tärkein. 
Äiti, joka saa synnyttää turvallisesti ja oppii imetyksen ja 
lapsenhoidon perusasiat heti ystävällisen hoitohenkilö-
kunnan opastamana on koko Länsi-Pohjan etu. 

Teksti: Sisko Korrensalo 

Vanhan synnärin sakkia Karsikon majalla kesällä 2017.

Vanhan synnärin sakki koolla
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Vanhan synnärin sakkia Karsikon majalla kesällä 2017.

LPSHP:n ensihoidossa on perinteenä valita vuosittain 
työyhteisön keskuudesta vuoden ensihoitaja. Vuoden 
2017 ensihoitajaksi äänestettiin Merja Berg Tervolan 
asemalta.

Berg opiskeli sairaanhoitajaksi Rovaniemellä ja työskenteli 
sen jälkeen pari vuotta Lapin keskussairaalan teho-osas-
tolla. Siellä heräsi mielenkiinto myös ensihoitotyöhön.

1990-luvun alussa Berg muutti Keminmaahan puolison 
perässä ja ryhtyi hänen kanssaan jatkamaan ensihoito- ja 
sairaankuljetusyritystä miehensä vanhempien jäädessä 
eläkkeelle. Kun ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta 
sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alussa, olivat ovet hetken 
avoinna eri suuntiin, vaikkapa alan vaihtoon. ”Ensihoidon 
polulla tallaamista kuitenkin jatkoin”, Berg nauraa. 

Yrittäjänä ollessa ensihoito ehti tulla Bergille elämänta-
vaksi, nyt tekemisen tahti on vähän erilainen. ”Perustyö 
on tietenkin samaa. Nyt työ ja vapaa-aika vain erottuvat 
selvemmin.” 

Merja Bergin mielestä ensihoidon uudistus on ollut kaiken 
kaikkiaan hyvä asia. Kun toimijoita on yksi iso useiden 
pienten sijaan, laaja kokonaisuus pysyy paremmin hal-
lussa ja koko alueelle on saatu yhteiset pelisäännöt.

Sosiaalisesta luonteenlaadusta on ensihoitajan työssä 
ollut etua. ”Parasta työssä on ihmiset. Potilaat tietenkin, 
mutta myös työyhteisö”, Berg kertoo. Myös työn vaihte-
levuus miellyttää, jokainen päivä on aina omanlaisensa.

Vuoden ensihoitaja

Merja Berg on huomannut työssään myös ei-toivottuja 
kehityssuuntia, joista on viime aikoina uutisoitu laajalti. 
Ensihoitajiin kohdistuvat uhkatilanteet ja väkivalta ovat 
lisääntyneet viime vuosina.  ”Aikaisemmin ambulanssin 
kutsumiseen suhtauduttiin aina vakavasti ja työntekijöitä 
kunnioitettiin. Muutoksen on huomannut selvästi parin-
kymmenen vuoden aikana ja se on vaikuttanut myös 
työturvallisuuteen”, Berg kertoo. 

”Myös syyt ambulanssin soittamiseen ovat entistä moni-
naisempia. Aikaisemmin hälytykset liittyivät selkeämmin 
sairauskohtauksiin ja onnettomuuksiin. Nykyään tarvitaan 
enemmän moniammatillista yhteistyötä”, Berg jatkaa. 

Työkavereiden antama tunnustus, vuoden ensihoitajan 
palkinto, oli Merja Bergille iloinen yllätys. ”Olen yllättynyt ja 
otettu tunnustuksesta. Arvostan sitä tosi paljon ja haluan 
kiittää koko työyhteisöä. Tämä kannustaa tekemään 
parhaansa jatkossakin.”

Teksti: Jenni Vanhala 
Kuva: Jani Unga

Merja Berg työskentelee LPSHP:n ensihoidossa Tervolan 
asemalla.
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Laadunhallinnan tulee kuulua nykyaikaisen ensihoi-
to-organisaation jokapäiväiseen toimintaan. Ensihoi-
topalvelun tulee varmistaa laadukas hoito jokaiselle 
unohtamatta kustannustehokkuutta ja hoidon saavu-
tettavuutta. Toimivan laadunhallinnan avulla voidaan 
kehittää ensihoitoa, vaikuttaa potilaiden selviytymiseen 
sekä ensihoitajien koulutukseen ja työssä viihtymiseen. 

Hoidon laadun arvioinnin ja kehittämisen tulee olla 
moniulotteista. Laatua voidaan arvioida rakenteen, 
potilaan lopputuloksen tai prosessien näkökulmasta. 
Prosessien laadun arvioinnin avulla saadaan tarkkaa 
tietoa hoidon laadusta. Ensihoidon systemaattisen hoi-
don laadun seurantaan ei ole Suomessa ollut olemassa 
mittaristoa. 

Ensihoito on melko nuori lääketieteen ala, eikä koti-
maista tutkimuskirjallisuutta ole juuri saatavilla. Ensihoi-
to-organisaatioiden ja hoitoprotokollien maakohtainen 
vaihtelevuus taas asettaa ongelmia kansainvälisen 
tutkimusaineiston sovellettavuudelle. Lähtökohtaisesti 
hoidon laatumittareiden tulee kuitenkin perustua tut-
kimustietoon tai alan asiantuntijoiden näkemykseen.  
Ensihoidon hoidon laatua mittaavan laatumittarin tulee 
olla luotettavasti saatavilla ja siihen tulee voida vaikuttaa 
ensihoidon interventioin. Hyvän laatumittarin tulee lisäksi 
kytkeytyä potilaan ennusteeseen.

Mittaristo LPSHP:n ensihoitoon

Terveyden edistämisen koulutuksen ylemmän ammat-

tikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tarkoituksena 
oli tuottaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoidon 
käyttöön mittaristo, jolla voidaan mitata ensihoidon 
keskeisten prosessien hoidon laatua. Ensihoidon keskeisiksi 
prosesseiksi on määritelty: aivohalvaus, hengitysvaikeus, 
rintakipu, sydänpysähdys, myrkytys, kouristelu, hypogly-
kemia sekä korkeaenerginen trauma. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ensihoidon 
hoidon laadun systemaattista seurantaa. Mittariston 
luominen mahdollistaa systemaattisen laadunseurannan, 
jonka tulosten avulla toimintaa voidaan tarkkailla ja 
tarvittaessa muuttaa. Tällä tavoin voidaan vaikuttaa ensi-
hoidon laatuun sitä parantavasti. Mittaristosta saatujen 
tulosten avulla voidaan myös vaikuttaa henkilökunnan 
koulutukseen, sillä mittaristosta saaduista tuloksista voi 
nousta esille kehittämiskohteita henkilökunnan osaamisen 
suhteen. Kehittämiskohteisiin voidaan vastata ensihoi-
tohenkilöstölle suunnatulla koulutuksella.

Kehittämistyössä vastattiin kysymykseen ”Millaisilla mit-
tareilla voidaan ensihoidon keskeisten hoitoprosessien 
hoidon laatua seurata?” Kunkin kahdeksan prosessin 
kohdalla tiedonhaussa mietittiin tekijöitä, jotka oleellisesti 
vaikuttavat potilaan ennusteeseen kussakin ryhmässä. 
Tällä tavoin pyrittiin saamaan esille potilaan hyvän hoidon 
ja selviytymisen kannalta merkitykselliset tekijät.

Eri prosesseihin omat mittarinsa

Opinnäytetyön tuloksena on laadittu kuhunkin kahdek-
saan prosessiin: aivohalvaus, hengitysvaikeus, rintakipu, 

Opinäytetyö

Mittareilla laatua ensihoitoon
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sydänpysähdys, myrkytys, kouristelu, hypoglykemia sekä 
korkeaenerginen trauma omat hoidon laatua arvioivat 
mittarinsa, jotka kytkeytyvät potilaan ennusteeseen, 
joihin voidaan ensihoidon menetelmin vaikuttaa ja jotka 
ovat luotettavasti mitattavissa Merlot Medi-potilasjärjes-
telmästä tai Zoll-defibrillaattorista. 

Mittarit perustuvat uusimpaan kansainväliseen ja kan-
salliseen tutkimustietoon sekä suomalaisiin Käypä hoito 
–suosituksiin. Lisäksi mittareiden laadinnassa on huomioitu 
asiantuntijoiden näkemys pyytämällä aktiivisesti palau-
tetta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun 
kenttäjohtajilta, ensihoidon ylilääkäriltä ja lopuksi vielä 
Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen ensihoi-
don vastuulääkäreiltä sekä Länsi-Pohjan keskussairaalan 
Akuutin ylilääkäreiltä. 

Mittareita laadittaessa on huomioitu Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin alueella käytössä olevat sähköiset 
potilastietokannat sekä defibrillaattorit, jolloin mitta-
reihin tarvittava tieto on luotettavasti ja ajantasaisesti 
saatavilla.

Laadunhallinnan tukena

Kehittämistyönä syntynyttä mittaristoa voidaan käyttää 
ensihoidon hoidon laadun systemaattisen seurannan 
ja kehittämisen tukena. Siitä saatavaa tietoa voidaan 
hyödyntää myös suunniteltaessa ensihoitajien koulutusta. 

Hoidon laatu-käsitteen moniulotteisuuden vuoksi laatua 
tulee jatkossakin tarkastella eri näkökulmista. Edelleen 

kenttäjohtajien ja ensihoidon ylilääkärin tulee seurata hoi-
don laatua päivittäin. Keskeisten prosessien ulkopuolelle 
jää valtava määrä ensihoidon tehtäviä, joiden hoidon 
laatu on silti yhtä merkittävä. Lisäksi tulee ymmärtää, 
että laatumittareista saatava tieto on vain mittareista 
saatavaa tietoa, eikä niiden käytön tule olla itse tarkoitus. 

Mittariston käyttöönottovaihe on yhtä merkittävä, kuin 
sen laatiminenkin. Ensihoidon keskeisten prosessien hoi-
don laadun seurantaan kehitetty mittaristo on vasta 
ensimmäinen, joskin merkittävä askel systemaattisen 
laadunhallinnan kehittämisessä Länsi-Pohjan sairaanhoi-
topiirin alueelle. Panostaminen päivittäisen laadunhallin-
nan kehittämiseen johtaa lopulta potilaiden parempaan 
selviytymiseen.

Opinnäytetyö; Ruonala, Hanna, 2017. Mittaristo ensihoi-
don keskeisten prosessien hoidon laadun seurantaan 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle, on kokonaisuu-
dessaan Theseus tietokannassa: Julkaisun pysyvä osoite 
on:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121020429

Kirjoittajat:

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

Hanna Ruonala, Sairaanhoitaja (ylempi AMK)  
Terveyden edistäminen, L-PSHP

 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201712102042
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Kevättalven taideteoksen esittelyyn sopinee hyvin tätä 
vuodenaikaa esittävä taulu, joka sijaitsee neurolo-
gian poliklinikalla. Taulusta voi hyvin aistia kevättalven 
ilmanalan ja värimaailman. Taulu on Matti Jaukkurin 
maalaama teos vuodelta 1974. 

Taidemaalari Matti Jaukkuri syntyi Rovaniemellä 1922 ja 
kuoli Oulussa 2015 93-vuotiaana. Taiteilija Jaukkuri kasvoi 
yhdeksänlapsisessa perheessä. Taidekoulutus-haaveet 
saivat jäädä, kun savotat ja sota kutsuivat. Ateneumin 
iltalinja jäi kesken vuonna 1945, koska Lapin jälleenra-
kennustyöt alkoivat. 

Jaukkuri toimi posti- ja puhelinpiiriin piirtäjänä ja vapaa-ai-
kana teki taidetta. Matti Jaukkurin nelilapsinen perhe 
muutti Ouluun vuonna 1963. Vuonna 1973 Jaukkuri valit-
tiin Lapin läänintaiteilijaksi ja hän muutti Simoon. Oman 
taiteellisen työnsä ohessa hän opetti ahkerasti. 

Taidetta sairaalan kaunistukseksi

Jaukkuri maalasi sekä öljy- että vesiväreillä. Maisema-
kuvausten ohessa syntyi surrealistisia, osin poliittisestikin 
kantaaottavia ajan kuvia. Matti Jaukkuri osallistui lukuisiin 
yksityisnäyttelyihin Suomessa sekä yhteisnäyttelyihin sekä 
Suomessa että ulkomailla.  Loppuvuosinaan hän ei 
pystynyt maalaamaan iän myötä heikentyneen näön 
vuoksi.  

Taidealalle haaveilevia Matti Jaukkuri evästi kertomalla, 
että ammatti on ”helevetinmoinen”.  

Teksti: Tuija Nurkkala 
Kuva: Aliisa Kesti
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Uusi muotokuva ihopolilla
Ihopolilla julkistettiin joulukuussa ylilääkäri Aila Immosen muotokuva. Muotokuvan on maalannut Sari Geagea, 
joka aiemmin on maalannut myös Tuomo Jääskeläisen ja Pentti Vuolukan muotokuvat.

Kuva: Päivi Aalto
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Syntyvyyden lasku sekä eliniänodotteen kasvu johtavat 
Suomen väestöllisen huoltosuhteen kasvuun. Tämä luo 
haasteita etenkin akuuttihoitopalveluiden kehittämiselle. 

Suomessa on 2000-luvun aikana kehitetty erilaisia päi-
vystysmalleja, ja tavoitteena on monilta osin ollut pal-
veluiden keskittäminen. Nykysuuntauksen mukaan myös 
terveydenhoidollinen painopiste siirtyy yhä enemmän 
hoito- ja hoivalaitoksista avoterveydenhuollon piiriin. 
Tämä tarkoittaa, että jatkossa esimerkiksi yhä useampi 
iäkäs asuu kotiin vietävien palveluiden turvin pidempään 
kotona. 

Samaan aikaan ensihoitoa on kehitetty laajasti ja uutta 
tutkimustietoa hyödynnetään potilaiden hoidossa aktii-
visesti, mutta palvelutuotannossa on jääty perinteiseen 
kahden ensihoitajan miehittämän ambulanssin toimin-
tamalliin.

Maanlaajuisesti ensihoidon tehtävämäärät ovat kasva-
neet viime vuosina sairaanhoitopiiristä riippuen jopa 8,5 
prosenttia Tehtävämäärien kasvu johtuu pääsääntöisesti 
väestön ikääntymisestä, lähipalvelujen supistamisesta 
sekä päivystysten keskittämisestä. Ensihoitotehtävistä 
suurin osa on kiireettömiä ja kohdistuvat juuri vanhus-
väestöön. 

Verrattuna muuhun Suomeen, on Länsi-Pohjassa ensi-
hoitoyksiköitä vähän suhteutettuna väestöpohjaan ja 
etäisyyksiin. Se tarkoittaa herkästi haavoittuvaa ensihoi-
tovalmiutta. Länsi-Pohjan alueella on kuitenkin erittäin 
paljon teollisuutta sekä vilkkaasti liikennöityjä teitä, joten 

riskit monipotilastilanteille ja suuronnettomuuksille ovat 
olemassa. Alueen päivystys- ja ensihoitopalvelut ovat 
tärkeässä osassa akuuttihoitopotilaiden hoitoketjua, ja 
näitä palveluita tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä, jotta 
mahdollistetaan paitsi kustannus- myös resurssitehokas 
toiminta asiakkaan paras huomioiden. 

Toimintamallin kehittäminen

Terveyden edistämisen koulutuksen ylemmän ammat-
tikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tarkoituksena oli 
kehittää yhden ensihoitajan toimintamalli Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin alueelle. 

Kehittämistyössä on hyödynnetty kansainvälistä tutkit-
tua tietoa sekä haastatteluilla kerättyjä Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin akuuttiklinikan että ensihoitopalve-
lun henkilöstön näkemyksiä, yhdistäen ne benchmar-
king-menetelmällä hankittuun tietoon. Benchmarking- eli 
vertaiskehittämisvierailut suoritettiin Etelä-Karjalan ja 
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille, sillä näillä 
alueilla on toiminnassa vastaavanlaiset yhden ensihoi-
tajan yksiköt.

Opinnäytetyön tekijät suorittivat useita asiantuntija-
haastatteluita Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella 
määrittääkseen alueellisen palvelutarpeen. Näin toimi-
malla mahdollistettiin benchmarking-vierailuilla kerättyjen 
tietojen ja hyväksi havaittujen toimintojen yhdistäminen 
parhaiten juuri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen 
tarpeisiin. Alueella suoritetut asiantuntijahaastattelut 
koostuivat jopa 20 hengen ryhmistä, ja haastatteluihin 

Opinäytetyö

Yhden ensihoitajan yksikön 
toimintamalli
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osallistui niin ensihoitopäällikkö, ensihoidon ylilääkäri, 
Länsi-Pohjan akuuttiklinikan osastonylilääkäri kuin eri 
kuntien sairaanhoidon lääkäreitä ja päättäjiäkin. 

Näistä henkilöistä ensihoitopäällikön, ensihoidon ylilää-
kärin ja akuuttiklinikan osastonylilääkärin asiantuntijuudet 
olivat laajasti käytettävissä koko opinnäytetyöprosessin 
ajan. Kaikkea aineistoa käsiteltiin koko työn ajan myös 
hermeneuttisen kehän avulla. Tällöin tutkijoiden esiym-
märrys aiheesta lisääntyi prosessin aikana, eikä lopussa 
enää noudatellut lähtötilannetta vaan oli muodostunut 
uusi laajempi ymmärrys aiheesta. Tämä mahdollistaa sen, 
että lopputuloksena tuotettava tulkinta kuvaa mahdol-
lisimman todenmukaisesti tutkittavaa kohdetta ja näin 
ollen lisää tulosten laajempaa käytettävyyttä. 

Toimintamallin kehittämisessä on hyödynnetty tutkimus-
avusteista kehittämismenetelmää ja opinnäytetyön 
teoreettinen viitekehys koostuu laajasta kansainvälisestä 
aineistosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli hyödyntää 
kehittämistyönä tuotettua toimintamallia yhden ensihoi-
tajan yksikön pilotointiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. 
Kehittämistyö auttaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 
akuuttihoitopalveluita vastaamaan tulevaisuuden haas-
teisiin sekä tuottamaan entistä laadukkaampaa ensi-
hoitopalvelua.

Mobiiliakuutti

Tässä kehittämistyössä on tarkasteltu yhden ensihoitajan 
yksikköä akuuttihoitopalveluiden näkökulmasta ja työn 
tekemiseen on hyödynnetty jo hyväksi havaittuja käy-

tänteitä. Tämän kehittämistyön perusteella esitetään 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin pilotoitavaksi yhden 
ensihoitajan yksikkö eli mobiiliakuutti. 

Aiheen monipuolisen lähestymisen ja tutkimuksessa 
käytettyjen näkökulmien vuoksi työn tuloksena laadittu 
toimintamalli on sovellettavissa ja hyödynnettävissä laa-
jalti. Tulee kuitenkin huomioida, että hyväksi havaittujen 
toimintojen käyttöönotto sekä maksimaalisen hyödyn 
saavuttaminen vaativat useita yhtäaikaisia kehittämis-
toimia. Vuoden 2018 alussa voimaan astuva uusi asetus 
ensihoitopalveluista tarkentaa osaltaan ensihoitoyksi-
köiden sekä -henkilöstön määritelmiä ja huomioi myös 
yhden ensihoitajan yksiköt osana ensihoitopalvelua ja 
niitä tulisikin ennakkoluulottomasti perustaa ja kehittää 
alueelliset tarpeet huomioiden.

Kehittämistyön aikana aloitettiin Länsi-Pohjan sairaanhoi-
topiirissä ensihoidon sekä akuuttiklinikan välinen yhteistyö 
palveluiden kehittämiseksi. Tämä tuntui luontevalta, sillä 
potilasaineisto on hyvin pitkälti sama. Jatkossa tuleekin 
huomioida yhteisen kehittämisen systemaattisuus luo-
malla kehittämiselle selkeä struktuuri. 

Lisäksi kehittämisehdotuksena on, että mikäli toiminta-
mallin pilotointi viivästyy, voidaan kehittäminen joka 
tapauksessa aloittaa sijoittamalla jokaiseen ensihoitoyk-
sikköön pika-CRP:n mittaamisen mahdollistava laitteisto 
sekä käynnistää toimet videokonsultaatiotoiminnan 
aloittamiseksi. Tärkeää on tulevaisuudessa kiinnittää 
huomiota myös verkostoitumiseen ja aluerajat rikkovaan 
yhteistyöhön. Jatkossa tulisikin suunnitella esimerkiksi 
kansallisia ensihoidon seminaaripäiviä, joissa eri puolella 
Suomea työskentelevät ensihoitajat voivat kokoontua 
yhteen ja tuoda omat kehittämisajatuksensa julki. 

Todennäköisesti samoja asioita on voitu jo paikallisesti 
kehitellä muuallakin, joten tällä tavoin toimimalla voidaan 
levittää hyväksi havaittuja käytänteitä sekä vahvistaa 
yhteisten toimintatapojen muodostumista. Tämä mahdol-
listaisi omalta osaltaan akuuttihoitopalvelujen kansallisen 
yhdenvertaistamisen. 

Tulevaisuudessa onkin siis mahdollista, että myös Län-
si-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella potilaan puhelu 
hälytyskeskukseen voi tuoda paikalle yhden ensihoitajan 
ja virtuaalipäivystyksen. 

Opinnäytetyö; Ramlin, Aila &Vakkala, Tiina. 2017. 
Yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittäminen 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle, on saatavilla 
Theseus tietokannasta, ja julkaisun pysyvä osoite on:  
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017120820327

Kirjoittajat: 

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

Aila Ramlin, Ensihoitaja, Sairaanhoitaja (ylempi AMK),  
terveyden edistäminen, L-PSHP

Tiina Vakkala, Ensihoitaja, Sairaanhoitaja (ylempi AMK), 
Terveyden edistäminen, L-PSHP

Yhden ensihoitajan yksikön välineistöä

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017120820327
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Sairaanhoitopiirimme on jo pitkään panostanut sairaa-
lamme toimintojen kehittämiseen. Tämä ei näy talomme 
sisäisessä viestinnässä eikä talon ulkopuolisessa mark-
kinoinnissa. 

Jo 10 vuotta sitten JET-koulutusten yhteydessä on tehty 
monia hyviä kehitysprojekteja ja osa niistä on jäänyt 
elämään, jopa niin, ettemme itse ole edes huoman-
neet niiden myönteistä vaikutusta toimintaamme. Osa 
hyvistä hankkeista taas ei ole siirtynyt toivotulla tavalla 
käytäntöön, vaikka aihe ja hanke olisivat olleet kuinka 
tärkeitä ja niiden toteutuminen olisi parantanut prosesseja 
ja tehostanut toimintaa.

Tehtyjä projekteja ja koulutuksista valmistuneita osaa-
jia pitäisi markkinoida niin, että osaamisesta saataisiin 
hyötyä jokapäiväisessä työssä. Koulutusten opit eivät 
saa hautautua 

Laitoshuoltajana SoteLeanMasteriksi

Ensimmäisen lean-koulutuksen alkaessa haaveilin tämän 
tyyppisestä koulutuksesta. Rohkeuteni ei kuitenkaan 
riittänyt hakeutumaan mukaan. Tiedustelujeni pohjalta 
minulla oli jo käsitys SoteLeanMaster-koulutukseen hakeu-
tuneiden henkilöllisyydestä. Mukana oli osastonhoitajia, 
ylihoitajia, laatupäällikkö ynnä muita – siis koulutustasol-
taan aivan eri ryhmää kuin minä. 

Omavalvontaan suunnatun koulutuksen yhteydessä 
päätin sisäisen tarkastajan rohkaisemana lähteä kou-

lutukseen. Varmistui ettei tarvitse olla esimiestaustaa 
voidakseen olla mukana kehittämässä työtä. 

Sänkyrumbasta kehittämistyön aihe

Aiemmin käymäni JET-koulutuksen tuloksena kehitettiin 
Leiko-yksikön toimintaa. Leikkauspotilaan läpimeno-
aikaa lyhennettiin, sairaalayöpymisiä vähennettiin ja 
leikkaukseen saavuttiin suoraan kotoa. Tänä päivänä 
tullaan kotoa 80 prosenttiin kaikista L-PSHP:ssä tehdyistä 
toimenpiteistä ja useissa tapauksissa samalle päivälle 
myös kotiudutaan sairaalasta. 

Toimintaa tehostettaessa suunniteltiin päiväkirurginen 
yksikkö, jossa sairaalavuoteita ei tarvita, vaan potilas 
toipuu toimenpiteestä päiväsalissa, lepotuolissa istuen ja 
pientä välipalaa nauttien. Tämän jälkeen potilas kotiutuu 
suoraan Leiko-yksiköstä. 

Toiminta osoittautui erilaiseksi kuin oli suunniteltu, toimen-
piteen jälkeen potilas siirtyy leikkaussalista heräämöhoi-
toon, johon tarvittiin sänkyä. Usein potilaan kunto tai 
elämäntilanne estää nopean kotiutumisen, jatkohoidolle 
on tarvetta sairaalan vuodeosastolla potilasvuoteessa 
yöpyen. 

Tästä toiminnasta alkoi kehitystyötehtäväni, operatii-
vista toimintaa häirinnyt päiväkirurgisten potilaiden 
”sänkyrumba” kuten heti alussa toimintaa nimitimme. 
Toiminnassa liikkui runsaasti huonokuntoisia sänkyjä, 
joiden huolto ja omistus eivät olleet kenenkään vastuulla. 

Leanmastereita ja muita hyrräpäitä
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Ohjeistamaton ja sekava toiminta aiheutti runsaasti 
ylimääräistä työtä ja vaikeutti kaikkien osapuolten toi-
mintaa. Yksiköiden ja tulosalueen johdon etsiessä ratkai-
sua ongelmaan toimintaa oli yritetty hioa paremmaksi. 
Lean-menetelmät ja yhteistoiminta kaikkien osapuolten 
ja eri ammattiryhmien kesken on tuonut parannusta 
tilanteeseen. 

Tunnistatko itsessäsi hyrräpään?

Jo alussa kouluttaja hahmotteli ihmisryhmänä ”hyrrä-
päät” eli työpaikan ideanikkarit, jotka kehittävät ja 
ideoivat työpaikalla rasittavuuteen asti. Esimiehellä on 
vaikea tehtävä hillitä heidän jatkuvaa ideointiaan ja 
uusien asioiden esille tuontia. 

Tunnistatko itsesi hyrräpääksi?  Joka paikkaan ja joka 
asiaan puuttujaksi, joka huomioi asioita ja tyrkyttää 
uusia ideoitaan kaikille. Hyrräpää, joka ei osaa piilottaa 
kynttilää vakan alle ja sulautua väkijoukkoon kuten 
kunnon suomalaisen kuuluu. Sinulle on luotu LeanMas-
ter-koulutus. Siinä ei kysytä koulutustasoa eikä asemaasi 
työyhteisössä. Se antaa oikeuden kehittää ja ”puuttua”. 
Vieläpä antaa eväät tehdä se oikein, niin että energiasi 
saadaan kanavoitua tekemään kehitystyötä koko talon 
hyväksi.

Suunta alhaalta ylöspäin

Tärkeintä on, että kehitys tulisi alkaa työntekijälähtöisesti 
alhaalta ylöspäin. Oman toiminnan kehittäminen ei tun-
tunut olevan sen helpompaa kuin toisen ammattiryhmän 

työnkehittäminen. Muutokseen mukaan lähteminen 
on aina haasteellista ja muutosvastarinta tuo oman 
haasteensa kehitystyöhön. 

Suuri apu muutokselle on kehitystyön tarpeellisuus, jossa-
kin on toiminnassa havaittava häiriö. Häiriön hiertäessä 
kuin kivi kengässä, on helppo saada työyhteisöt mukaan 
kehitystyöhön. Työ on palkitsevaa, kun toiminta alkaa 
pikkuhiljaa sujua – syntyy kokemus työmäärän vähene-
misestä ja työn helppoudesta. 

Tärkeintä on muistaa toimintoja kehitettäessä huomioida 
muut. Millaiset heijastevaikutukset tämä muutos tuo 
yhteistyökumppaneille? Aina olisi tärkeää kokoontua, 
ei vain moniammatillisesti vaan kaikkien yhteistyökump-
paneiden kanssa, vaihtaa kokemuksia ja tietoa, kysyä 
miten muut näkevät toiminnan haasteet ja onnistumis-
mahdollisuudet.

 Ryhmässä työ on antoisaa, kehitystyöryhmässä saa 
vapaasti yhdessä ideoida, kokeilla, kehittää ja erehtyä. 
Vääriä ratkaisuja ei olekaan, kaikki ratkaisut eivät vain 
käytännössä toimi. Yritysten ja erehdysten kautta voi 
löytyä hyviä uusia toimintatapoja. 

Ei siis tyrmätä tyhmiäkään ideoita, vaan kokeillaan niitä. 
Erehdytään, hiotaan ja muokataan toimintaa kaikkia 
osapuolia tyydyttäväksi. Vaikka malli ei heti kaikkia miel-
lytäkään, voi siitä hyvällä yhteistyöllä kehittyä tehokas 
ja joustava toimintatapa.

Teksti ja kuvat: Outi Korvela

Lean-menetelmistä tuli helpotusta myös päiväkirurgisten 
potilaiden ”sänkyrumbaan”.
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HEI SINÄ
TOIMINNASTA VASTAAVA JOHTAJA

ONKO TOIMINNASSA 

ONGELMIA?
TÄSSÄ KAIKESSA SINUA AUTTAA:

SOTELEANMASTER-
KOULUTTAUTUNUT HENKILÖ!

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ Toimimme: 
Muutosagentteina, 
toiminnan kehittäjinä, 
mielipidemuokkaajina 
kehitystyöryhmän vetäjinä.ME AUTAMME!

TÖKKIIKÖ YHTEISTYÖ KUMPPANIEN KANSSA? TUNNISTATKO TOIMINTAASI HANKALOITTAVAT PULLONKAULAT?
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