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SOTE – missä mennään?

Sipilän hallitus on pontevasti, heti hallituskautensa alussa, ottanut yhdeksi 
päätehtäväkseen sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksen läpi viemisen. 
Huhtikuussa 2016 hallitus linjasi, että nykyiseen maakuntajakoon pohjautuen 
itsehallintoalueita eli maakuntia tulee olemaan 18. Monet keskeiset asiat ovat 
avoinna, keskeisimpänä rahoitus.  Jos ja kun rahoitus tulee järjestäjätaholle 
(maakunnalle) valtiolta, vaikuttaa se kuntien veroprosenttiin ja muutokset 
eivät saisi olla liian suuria. Toisaalta väestön palvelutarve vaihtelee paljon, 
joten jonkinlainen tasausjärjestelmä tulee rakentaa maakuntien välille. 
Pienimmät maakunnat ovat alle 80 000 asukkaan Keski-Pohjanmaa ja Kainuu 
kun suurimmassa eli Uudenmaan maakunnassa on 1,6 miljoonaa asukasta.

Linjauksen mukaan Lappi on edelleen itsenäinen maakunta.   Sairaala-
päivystystä linjattiin niin, että laaja sairaalapäivystys järjestetään viiden 
yliopistosairaalan lisäksi seitsemässä muussa keskussairaalassa.  Kaikissa 
muissa keskussairaaloissa jatkuu suppeampi päivystys.  Laajan päivystyksen 
sairaaloita on pohjoisessa kaksi: OYS ja Lapin keskussairaala.  Pohjoisen 
erityisvastuualueen osalta Kainuu, Keski-Pohjanmaa ja Länsi-Pohja jatkavat 
päivystävinä sairaaloina.

Alueemme oma sote-valmistelu jatkuu, pyrkimyksenä on luoda asiakas-
lähtöisiä palveluprosesseja. Oli sote-järjestämisen taso mikä tahansa, niin 
valtaosa sote-palveluista ja niiden tekijöistä jää alueellemme.  Länsi-Poh-
jan sote-palveluista peräti 90 % tuotetaan omana toimintana. Hallituksen 
linjauksia odotellessa on viime syksyn aikana ydinprosessityöryhmätyön 
sijasta keskitytty selvittämään monia toimintoja, joita voitaisiin yhtenäistää 
nopeasti: asiakasmaksut, etuuskriteerit ja kuntien maksamat etuudet ja tuet, 
asiantuntijahoitajien toimintamallit, erinäiset sosiaalipalvelut jne.  

Lapin liiton isännöimällä Sote-savotta -hankkeella on käytettävissä EAKR-rahaa 
(Euroopan aluekehitysrahasto).  Näillä varoilla on konsulttien ohjaamana, 
oman alueen toimijoiden kanssa, tehtävänä kehittää uusia alueellisia malleja; 
ensiksi vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon, hoivaan, kuntoutukseen 
ja kotihoitoon, toiseksi mallintaa lasten ja perheiden palvelujen kokoaminen 
ns. Perheiden taloon ja kolmanneksi luoda yhteinen alueellinen palveluoh-
jausmalli. Lisäksi on tehty avauksia myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
kokoamiseksi yhteiseen toimintaan. 

Viime lokakuussa valmistui asiakasvirta-analyysi, jossa tarkasteltiin kaikkia 
alueemme sote-käyntejä vuosina 2013 ja 2014. Oulunkaaren jäätyä pois 
analyysin teosta Simon lukuja ei ole käytettävissä. Suun terveydenhuollon 
käyntejä ei analysoitu, koska sillä osa-alueella on käytössä niin monia potilas-
tietojärjestelmiä.  Analyysin tuloksena on, että kallein 10 % asukkaista käyttää 
74 % kaikista sote-rahoista.  Kalleimmista ryhmistä analysoitiin tarkemmin 
vanhusten palvelujen käyttäjät, lastensuojelun asiakkaat perheineen ja 
mielenterveys- ja päihdeasiakkaat. Näitä tietoja käytetään uusien alueellisten 
palvelumallien kehittämisessä. Etelä-Karjalan sote-alue, EKSOTE, on onnistunut 
näissä asioissa parantamaan palveluja ja samalla säästämään euroja.

Oman sote-valmistelun päämääränä on nopeasti, jo ennen uuden soten 
tuloa, tehdä alueellinen yhteinen toimintamalli ja näin mahdollisimman 
hyvin turvata palvelujen säilyminen alueella riippumatta tulevasta sote-jär-
jestäjästä.  Tiekartta alueellisen toiminnan osalta on valmis siten, että ripeällä 
päätöksenteolla oman tuotantoalueen, mahdollisesti yhtiömuotoisen, olisi 
mahdollista aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta.
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ILMOITTAUDU PUUTARHAJUHLIIN

Henkilöstöjaosto sai keväällä mieluisan 
tehtävän suunnitella puutarhajuhlat. 
Suunnitelmat ovat nyt edenneet jo 

toimintavaiheeseen, ja liuta päätöksiä juhlan 
tiimoilta on tehty.

Puutarhajuhlat pidetään perinteistä poiketen 
Keroputaan sairaalan pihalla, Torniossa. Juhlien 
aiheeksi valikoitui VILLI LÄNSI-pohja. Niinpä 

sairaalan miljöö muuttuukin perjantai-illan 
ajaksi hengen mukaisesti Kertsi-Cityksi. 

Henkilöstöjaosto toivottaa Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin henkilökunnan lämpimästi 

tervetulleeksi tähän teemajuhlaan. 
Puutarhajuhlaa vietetään 12.8.2016 klo 
18.00 alkaen. Työnantaja järjestää linja-

autokyydityksen juhlaan.

Puutarhajuhliin ilmoittautuminen 
tapahtuu HRM-koulutuskalenterin kautta. 

Ilmoittautuessa toivomme mainittavan 
mahdollisesta erikoisruokavaliosta ja tarpeesta 

yhteiskuljetukselle. 

Lomakausi tuo omat ongelmansa juhliin 
ilmoittautumisien suhteen. Toivommekin 

juhlakansan ilmoittautuvan jo ennen lomille 
jääntiä.

Puutarhajuhlien ilmoittautumissivut pidetään 
auki 24.7. asti, jotta mahdollisimman tarkka 
osallistujamäärä saadaan selvitettyä turhien 
kustannusten karsimiseksi. Pyydämme myös 
ilmoittamaan osallistumisen mahdollisesta 

peruuntumisesta järjestävälle taholle. 

Tavataan Kertsi-Cityssä. Toivolantiellä.

Henkilöstöjaoston puolesta

Minna Tarkka, pj

RESEPTIHAASTE

200g margariinia
1dl sokeria
2 munaa
3 dl vehnäjauhoja
1dl perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta

pinnalle:
4-5 omenaa
1dl vettä
1dl sokeria

suurustukseen:
1 rkl perunajauhoja 
2 rkl vettä

Voitele lasinen piirakkavuoka valmiiksi.

Tee ensimmäiseksi pinnalle tuleva omenasuurus. 
Kuori omenat ja paloittele pieniksi kuutioiksi. Kie-
hauta ne sokerivedessä puolikypsiksi (n.5 min.) ja 
suurusta.

Vatkaa margariini ja sokeri vaahdoksi. Lisää munat 
yksitellen ja vatkaa kevyesti. Juoksettumisen 
ehkäisemiseksi voit sekoittaa vähän jauhoja tässä 
vaiheessa taikinaan.

Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää taikinaan 
kevyesti vatkaten.

Painele taikina jauhotetuin sormin vuoan pohjalle 
ja reunoille. Lisää omenasuurus vuokaan ja paista 
200 asteessa noin puoli tuntia.

Helppo ja hyvä, hieman erilainen omenatorttu. 
Tarjoile vaniljakastikkeen tai kermavaahdon kanssa.

Omenan tilalle voi käyttää vaikka raparperia :)

Seuraavaksi heitän haasteen Kati Eilitälle 5B:ltä

t. Helena Väätäjä

Omenatorttu
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Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Ritva 
Sonntag täytti toukokuussa 60 vuotta. Kuvassa häntä 
onnittelevat sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi 
ja hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Roivainen.

Kuva: 
Veli Ylläsjärvi

Päivänsankareita
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Ensihoitajien säbäturnaus

VIRKAAN 
VALITUT

TOIMEEN 
VALITUT

SANNA ILVES
Röntgenhoitaja

1.4.2016

ANNA-KAISA TOPPALA
Sairaanhoitaja

1.6.2016

ANNIKA SUMEN-YLIKITTI
Sairaanhoitaja

1.6.2015

HANNA KURIKKA
Erikoislääkäri

1.6.2016

MERJA GREV
Osastonylilääkäri

1.6.2016

Toista kertaa Kalajoella 7.5.2016 järjestettyyn ensi-
hoitajien sählyturnaukseen osallistui 12 joukkuetta 
ympäri Suomea.  

Turnauksen järjesti Suomen turvatieto/akuuttihoito-
päivät, Lanssaria haukotuttaa -yhteisö, Jokilaaksojen 
pelastuslaitos ja Systole. Tärkeänä tekijänä turnauksen 
onnistumisessa oli ensihoitaja Sami Latosaari. Meri-La-
pin alueelta osallistui 18 hengen joukkue, joista osa 
jo toista kertaa. Joukkueessa oli edustettuna jokainen 
ensihoidon asema. 

Kyseessä oli leikkimielinen turnaus, jonka tavoitteena 
on ensihoitajien tutustuminen toisiinsa työn ulkopuo-
lella ja verkostoituminen muiden kanssa. Valitettavasti 
mitalipeleihin ei tällä kertaa päästy, mutta ensi vuonna 
uudestaan. Turnauksen voitti Jokilaaksojen pelastus-
laitoksen 1. joukkue.  

Kaikilla oli hauskaa, jokainen pääsi nauttimaan pelaa-
misesta ja säidenkin puolesta viikonloppu onnistui. 
Jotkut jopa kävivät Kalajoen hiekkasärkillä heittämässä 
talviturkin mereen.

Iltajuhla järjestettiin ravintola Dyynissä. Siellä palkittiin 
kolme parasta joukkuetta ja jokaisesta joukkueesta 
paras pelaaja. Kemin punakoneen parhaana pelaajana 
palkittiin Marjo Kirstinä, joka sai Systolen lahjoittaman 
lehden vuosikerran. 

Työyhteisön yhteisöllisyyden ja ryhmähengen kan-
nalta tällaisen tapahtuman järjestäminen on tärkeä 
asia. Tapahtuman tarkoituksena on tutustua muiden 
alueiden ensihoitajiin ja omiin työkavereihin ilman, 
että ollaan ”töissä”.  Oman haasteensa järjestelyihin 
toi asemiemme hajanaisuudet. Onneksi sosiaalinen 
media on asiaa helpottanut. Reissusta kotiuduttiin 
henkisesti levänneinä ja akut ladattuina. 

Teksti: 
Joukkueen johtaja Jani Unga ja 
kollega Jaakko Salonen

Kuvat: 
Merituuli Lappi
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LPSHP:n ylihoitajat ja alueen terveyskeskusten hoi-
totyön johtajat kokoontuivat toukokuussa yhteiseen 
neuvottelupäivään. Keskustelun aiheina oli muun 
muassa Sote-tuotantoalueen valmistelu, kotiuttamis-
prosessin tehostaminen ja laadunhallinta. 

Kuva: 
Heidi Kenttälehto

Hoitotyön 
neuvottelupäivä

Siivouspalvelut järjesti 26.4. 2016 alueellisen koulutus-
päivän, johon osallistui 66 puhtausalan ammattilaista 
Länsi-Pohjan alueelta.

Koulutuspäivän aiheet oli valittu ajankohtaisista asioista 
kuten jäte- ja ympäristöhuolto, eristyskäytännöt, sii-
voustyön ergonomia sekä aiheesta rohkeasti mukana 
muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Osallistujat pitivät koulutuspäivää onnistuneena ja 
ajatuksia herättävänä, varsinkin Eija Keräsen esitys 
aiheista; elämää, työtä ja onnistumisia, yhdessä 
olemme vahvempia ja parempia sekä oman ja yhteisen 
työkalupakin rakentaminen.

Teksti: 
Marita Närä

Kuvat: 
Heidi Kenttälehto

Siivouspalvelujen 
koulutuspäivä 

Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö pitää perinteisesti 
joka kevät alueellisen koulutuksen, jossa käydään läpi 
uusimmat tiedot ja ohjeistukset infektioiden torjun-
nasta ja sairaala-/laitoshygieniasta.  Koulutustapahtuma 
pidettiin tänä vuonna 11.5. Kemin kulttuurikeskuksen 
isossa auditoriossa, jossa kuulijoita oli reilu 90 henkilöä. 
Kiitos kaikille osallistujille! 

Teksti: 
Tuija Nurkkala

Kuvat: 
Heidi Kenttälehto

Infektioiden torjuntaa ja 
sairaala- / laitoshygieeniaa
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Kun saavuit töihin, tervehditkö 
työkavereitasi ystävällisesti? Olit 
varmaan myös kohtelias kaikille? 
Jaksoit suhtautua ymmärryksellä 
silloinkin, kun asiat eivät sujuneet 
suunnitellusti? 

Vai heräsitkö väärällä jalalla, jätit 
tervehdykset väliin ja päätit painaa 
naama nutturalla vaikka läpi har-
maan kiven? Mökötitkö kun toiset 
kahvitauolla vaihtoivat kuulumisia? 
Tuliko tiuskittua, jopa huudettua? 
Saatoit käyttäytyä epäasiallisesti – 
ehkä huomaamattasi.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirillä 
on olemassa ohjeistus työpaikka-
häirinnän ja epäasiallisen kohtelun 
ennaltaehkäisemiseksi ja lopettami-
seksi. Se löytyy henkilöstöhallinnan 
työpöytä Kaislasta. Ohjeistuksessa 
on kerrottu, mitä häirintä ja epäasi-
allinen kohtelu voivat pitää sisällään 
ja miten niihin puututaan. Kyseessä 
on kuitenkin asia, johon jokainen 
voi omalta osaltaan vaikuttaa, pie-
ninkin teoin. 

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä 
esimerkiksi vähättelynä, sivuutta-
misena, eristämisenä, syrjimisenä 
tai suosimisena, tiedonkulun ulko-
puolelle jättämisenä, selän takana 
puhumisena tai huutamisena, 
henkilön yksilöllisten ominaisuuk-
sien, luonteenpiirteiden tai yksi-
tyiselämän mustamaalaamisena, 
uhkailuna, työnjohtovallan ylityk-
sinä tai nöyryyttävänä kohteluna 
tai sovittujen ehtojen yksipuolisena 
muuttamisena. 

Se voi olla myös sanatonta ja tapah-
tua ilmein ja elein. Joskus asiallisen 
ja asiattoman käytöksen raja voi 
olla hiuksenhieno – ihmiset kokevat 
asiat ja tilanteet eri tavoin, omista 
taustoistaan riippuen.

Työturvallisuuslain (2002/738, 18 
§, 28§) mukaan työntekijän on työ-
paikalla vältettävä sellaista muihin 
työntekijöihin kohdistuvaa häirintää 
ja muuta epäasiallista kohtelua, joka 
aiheuttaa heidän turvallisuudelleen 
tai terveydelleen haittaa tai vaa-
raa. Jos työssä esiintyy työntekijään 

kohdistuvaa hänen terveydelleen 
haittaa tai vaaraa aiheuttavaa 
häirintää tai muuta epäasiallista 
kohtelua, työnantajan on asiasta 
tiedon saatuaan käytettävissään 
olevin keinoin ryhdyttävä toimiin 
epäkohdan poistamiseksi.

Kukaan meistä ei ole kone ja kai-
killa on myös huonot päivänsä. Itse 
voi kuitenkin valita, kuinka paljon 
huonojen päivien antaa vaikuttaa 
omaan käytökseensä ja sitä kautta 
myös muiden mielialaan. Työpai-
kallakin on hyvä pitää mielessä 
vanha, mutta toimivaksi havaittu 
ohje: Kohtele muita, kuten toivot 
itseäsi kohdeltavan. Ystävällisellä 
eleellä voit pelastaa jonkun päivän. 
Tiuskiminen saattaa pahimmillaan 
tuottaa lisää tiuskimista, vielä seu-
raavaankin työpäivään.

Muista!

• Vastuu hyvästä käyttäytymisestä 
kuuluu työpaikalla kaikille.

• Työnantajan on puututtava epä-
asialliseen kohteluun heti.

• Ihmiset kokevat työpaikalla asioita 
ja tilanteita eri tavoin.

• Pyydä tarvittaessa apua ja tukea 
tilanteisiin.

• Avoin ja luottamuksellinen ilma-
piiri ehkäisee epäasiallista kohtelua.

• Jos tilanteita ei pystytä ratkaise-
maan työpaikalla, apua, tukea ja 
neuvoja saa työterveyshuollolta, 
työmarkkinajärjestöiltä ja työsuoje-
luviranomaiselta.

Sarjan seuraavassa osassa aiheena 
on huumori työpaikalla.

Teksti: 
Tiina Puotiniemi ja Jenni Vanhala

Hyvää työpäivää – huononakin 
päivänä

Kaikilla meillä on huonot päivämme, mutta käyttäydytään kuitenkin ihmisiksi.

Uusi sarja alkaa: Miten käyttäydyn työpaikalla?
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Ympäristötyöryhmä järjesti yhteistyössä kuntoutusyk-
sikön kanssa hissinkäytön vähentämis- ja portaiden-
käytön lisäämiskampanjan 17.5.2016. 

Kampanja oli suunnattu sairaalan henkilökunnalle ja 
se toteutettiin 0 ja 1 -kerroksen auloissa aamulla töihin 
tulon ja lounastauon aikana. Henkilökuntaa tsempattiin 
kulkemaan portaita hissin sijaan. 

Fysioterapian osastonhoitaja Eeva-Liisa Heikkinen 
ja koko fysioterapian henkilökunta olivat ideoineet 
tapahtumaan kannustusviestejä ja aforismeja sekä 
tietoa portaissa kävelyn hyödyistä. Porrastasanteilla 
olevat ”tsemppiviestit” olivat loistavia, kannustavia ja 
leikkimielisiä. 

Eeva- Liisan mukaan tapahtuma herätti paljon kiin-
nostusta ja se otettiin innostuneesti vastaan. Kirjattuja 
porrasvälejä oli kirjanpidon mukaan 782 kappaletta 
jolloin kilokaloreita kului 960 kcal (portaiden maltil-
linen kiipeäminen kuluttaa n. 4,9 kcal/minuutissa ja 
yhden porrasvälin kiipeämiseen menee n 15 sekuntia).

Tapahtuman toivotaan kannustavan henkilökuntaa 
käyttämään portaita ”taukojumpanomaisesti” ja lisää-
vän siten työterveyttä ja -hyvinvointia.

Teksti: 
ympäristötyöryhmän 
Tuija Nurkkala ja Riikka Vänskä

Kuvat: 
Heidi Kenttälehto

Porras/hissi 
-kampanjapäivä
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Kerro itsestäsi, kuka olet?

Olen Henna Alaluusua, kotoisin Kemijärveltä, Luusuan 
kylästä, missä Kemijärvestä lähtee Kemijoki virtaamaan. 
Olen kertonut, että lähdin jokea alaspäin ja jäin joen 
päätepisteeseen eli Keminmaahan. Keminmaassa olen 
asunut 16 vuotta. 

Miksi aikoinaan ryhdyit maalaamaan? Mitä taulujen 
teko sinulle merkitsee?

Opiskelin Torniossa viestinnän tutkintoa ja sen yhtey-
dessä kuvataiteen opintoja. Taideharrastus on lähtenyt 
liikkeelle opiskeluista, vuodesta 1998. Lapsesta asti 
olen kuitenkin tehnyt käsilläni kaikenlaista. Taulujen 
maalaaminen ja käsillä tekeminen ovat minulle voimaa 
antavia. Maalaamisen avulla unohdan kaikki murheet, 
kivut ja vaivat. Kaikenlainen käsillä tekeminen on 
minulle tärkeää, askartelu, ompelu ja leipominen, 
ainoastaan kutomista en harrasta.  

Lahjoitit tekemäsi taulun neurologian poliklinikalle, 
kerro tekemästäsi teoksesta?

Taidetta sairaalan 
kaunistukseksi

Sairastan MS-tautia ja asioin neurologian poliklinikalla 
säännöllisesti, vuodesta 2005 lähtien. Halusin lahjoit-
taa tekemäni taulun kiitokseksi saamastani erittäin 
hyvästä hoidosta. Saamani hoidon myötä kuntoni on 
kohentunut ja voin paljon paremmin.

Teen paljon koivuaiheisia töitä, se on taiteessa minun 
juttuni. Kerran minulta tilattiin maisemataulu, johon 
tein koivun. Siitä lähti koivutöiden tekeminen. Polikli-
nikan koivutyö on hempeämmällä pohjalla kuin mitä 
yleensä teen, tummemmalle pohjalle. Taulu on tehty ja 
suunniteltu neurologian poliklinikalle, se kuuluu sinne.  

Joka toinen vuosi käyn Lontoossa joulumyyjäisissä, 
jonne vien tauluja ja askartelemiani rasioita ja muuta 
koivuteemaan liittyvää. Olen ollut mukana myös pai-
kallisissa taidebasaareissa ja kesäisin torilla. Tekemiäni 
koivutöitä on ollut näytillä hotelli Yöpuussa jo pitkään 
ja sieltä niitä saa myös ostaa. 

Kiitos Henna lahjottamastasi taulusta neurologian 
poliklinikalle. Tulevaisuuteen sinulle hyvää vointia 
ja paljon kauniita koivutöitä.   

Teksti: 
Tuija Nurkkala 

Kuva: 
Heidi Kenttälehto
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Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka muutti helmi-
kuussa 4 A:lle, entisiin SyKe-osaston  tiloihin. 

”Muuttoa on odotettu jo 10–15 vuotta”, kertoo osas-
tonhoitaja Riitta Södervall. Aikaisemmin yleissairaalap-
sykiatrialla oli tilat punaisessa tornitalossa Merikadulla, 
yhdessä nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa. Tilat 
olivat kuitenkin kahdelle poliklinikalle ahtaat, eikä 
sijaintikaan ollut paras mahdollinen toiminnan kan-
nalta.

Henkilökunta on ollut uusiin tiloihin erittäin tyytyväi-
nen. Saman käytävän varrella sijaitsevat myös kirurgian 
poliklinikan remontin aikaiset väistötilat. Naapuruus 
on yspyn henkilökunnan mukaan sujunut oikein hyvin. 
Kirurgian poliklinikka palaa remontin valmistuttua 
takaisin ensimmäiseen kerrokseen, mutta yleissairaa-
lapsykiatria on tullut 4 A:lle jäädäkseen.

Potilailtakin on tullut uusista tiloista myönteistä palau-
tetta. Kiitosta tilat ovat saaneet muun muassa valoi-
suudesta ja kauniista maisemista. Myös pyörätuolia 
käyttävien asiointi poliklinikalla on muuton myötä 
helpottunut.  

Keroputaan malliin

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka palvelee sairaalan 
muita erikoisaloja. Potilaita otetaan poliklinikalle lääkä-
reiden ja hoitajien konsultaatiopyyntöjen perusteella. 
Lisäksi potilaita tulee myös työterveyshuollon kautta. 
Poliklinikalla tehdään muun muassa työkyvyn- ja hoi-
donarviointeja sekä hoidon järjestämistä, kriisiterapiaa, 
työnohjausta ja kouluttamista.

Ypsyllä työskennellään Keroputaan malliin, eli hoito 
perustuu avoimen dialogin mukaiseen perhe- ja verkos-
tokeskeiseen, moniammatilliseen työskentelyyn. Töitä 
tehdään usein pareittain ja monesti myös potilaalla on 
mukanaan puoliso tai muita perheenjäseniä.

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla ei voi sanoa olevan 
tyypillistä potilasta. Käyntejä on kuukausittain noin 300 
ja yksittäisiä potilaita noin sata kuukaudessa. Potilaita 
tulee paljon esimerkiksi kipupoliklinikalta, teholta ja 
akuuttiklinikalta, viimeaikoina usein myös 4 B:ltä. 
Naistentaudeilta tulee potilaita, joilla on ollut ongelmia 
esimerkiksi raskauden kulkuun ja synnytykseen liittyen.  

”Somaattiset yksiköt ovat viimevuosina oppineet 
käyttämään poliklinikan palveluja. Potilasmäärä on 
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viidessä vuodessa lähes kaksinkertaistunut”, kertoo 
Riitta Södervall. ”Nyt muuton jälkeen palveluitamme 
käytetään toivottavasti vielä paremmin.”

Hoitosuhteet lyhyitä

Hoitosuhteet yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla ovat 
lyhyitä. Muutaman käynnin jälkeen hoito voi jatkua 
kotikunnan mielenterveysasemalla tai mahdollisesti 
Keroputaalla. Toisinaan taas yksikin tapaamiskerta 
poliklinikalla voi riittää potilaan tilanteen purkamiseksi. 

 Aina potilaiden — erimerkiksi vuodeosastoilla ole-
vien — ei ole mahdollista tulla yleissairaalapsykiatrian 
poliklinikalle, joten työntekijät liikkuvat paljon myös 
yksiköissä. Tarvittaessa ypsyltä tehdään kotikäyntejäkin, 
esimerkiksi kuolevan potilaan tai kuolleen omaisten 
luokse.

Yhtenä tulevaisuuden haasteena ja tavoitteena polik-
linikan henkilökunnalla on kouluttaa somaattisia 
yksiköitä kohtaamaan potilaita, joilla on psyykkisiä 
ongelmia tai ongelmia esimerkiksi päihteiden kanssa. 
Mahdollisesti tämä tulee tapahtumaan jo tulevan syksyn 
aikana yhdessä muiden psykiatrian yksiköiden kanssa.

Teksti: 
Jenni Vanhala

Kuvat: 
Heidi Kenttälehto

Osa yleissairaalapsykiatrian henkilökuntaa. Vasemmalta 
sairaanhoitaja Virpi Vuontisjärvi, sairaanhoitaja Sonja Mänty ja 
osastonhoitaja Riitta Södervall.

Kummallakin poliklinikalla on käytävän varrella oma, rauhalli-
nen tauko- ja kokoontumistila.




