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Länsi-Puhuri  2 /2017

Muutosta odotellessa

Tämä kevät on ollut poikkeuksellisen kylmä ja kevään tulo 
on antanut odottaa itseään kuten myös sote-ratkaisut, 
mutta emme lannistu. Elämme jännittäviä ja haastavia 
aikoja, kun odottelemme yritysten tarjouksia ja kuntien 
päätöksiä tulevasta sote-järjestelmästä.

Uutta odotellessa tulee mietittyä, mitä hyvää meidän 
organisaatiossa on, kun työntekijät vuodesta toiseen 
tulevat töihin ja antavat työpanoksensa alueemme poti-
laiden hyväksi. Viime aikoina yhä useammalla eläkkeelle 
lähtijällä on takanaan lähes neljänkymmenen työvuoden 
ura ja joillakin lähes neljäkymmentäviisi vuotta.

Mitä hyvää meillä on potilaiden kannalta? Organisaatios-
samme on käytössä jatkuva asiakaspalautejärjestelmä 
ja niiden tuloksia seurataan yksiköissä ja niiden pohjalta 
mietitään kehittämiskohteita. Asiakastyytyväisyyskysely-
jen tulokset ovat olleet hyvät. Meillä on käytössä erilai-
sia järjestelmiä seurata potilaiden hoidon laatua (mm. 
HaiPro-järjestelmä, infektiorekisteri, jonojen seuranta) ja 
näissä tuloksissa me selviämme hyvin valtakunnan tasolla. 
Laadunhallintatyö työ on saatu jalkautettua yksiköihin 
ja niistä saatuja tuloksia hyödynnetään päivittäisessä 
toiminnassa.  Meillä on ajanmukaiset tutkimus- ja hoito-
laitteet ja laitekantaa uusitaan vuosittain taloudellisten 
resurssien mukaan. Ajanmukaiset tietojärjestelmät mah-
dollistavat tiedon siirron turvallisesti yksiköstä toiseen ja 
organisaatiosta toiseen, joskin sote-uudistus tuo tähän 
mukanaan uudet haasteet.

Mitä hyvää meillä on työntekijöiden kannalta? Useat 
eläkkeelle lähtijät ovat arvostaneet työterveyshuollon 
palvelut ensi sijalle. Työterveyshuollon palveluitahan 
on kehitetty jatkuvasti yhteistyössä palveluita tuottavan 
tahon kanssa.  Työpaikkamme sairauslomat ovat vähen-
tyneet ja eläkkeellejäämisikä on noussut viime vuosien 
aikana.  Vaikutuksensa tähän lienee käyttöön otetulla 
varhaisen tuen mallilla, sairauslomien omailmoituskäy-
tännön laajentamisella ja muilla työkykyä ylläpitävillä 
ratkaisuilla kuten korvaavan työn malli ja työntekijän 
mahdollisuus siirtyä toisiin tehtäviin. Tiedottaminen on 
noussut auditoinneissa ja työtyytyväisyyskyselyissä 
useiden vuosien aikana yhdeksi kehittämiskohteeksi. 
Mielestäni tiedottaminen on parantunut henkilöstöjoh-
tajan säännöllisesti ilmestyvien uutiskirjeiden ansiosta. 

Tiedottamisesta ovat huolehtineet ansiokkaasti myös 
arkistopäällikkö ja sote-projektiin osallistuneet henkilöt. 

Tilakartoituskierroksella johtajaylilääkärin ja teknisen 
johtajan kanssa olemme saaneet monesta yksiköstä 
kiitosta siitä, että sairaalan tiloista on pidetty huolta ja 
meillä on vuosittain varattu rahaa erilaisiin saneeraus- ja 
remontti-investointeihin. Osastologistiikka ja hyllytyspal-
velut saivat myös kiitosta. Epäkohtiakin on tuotu paljon 
esille ja ne on kirjattu parantamissuunnitelmia varten.

Organisaation kannalta hyvää on, että meillä on osaa-
vat ja monitaitoiset työntekijät. He huolehtivat omasta 
osaamisestaan ja ovat innostuneet kehittämisestä. 
Yhä useampi työntekijä on osallistunut pitkäkestoisiin 
lean-koulutuksiin.  Lean-ajatusta viedään eteenpäin ja 
osa yksiköistä on kehittänyt aktiivisesti omia toiminta-
prosessejaan. 

 Mielestäni hyvää on, se että alueemme päättäjät ovat 
olleet aktiivisesti mukana sairaalan kehittämisessä ja 
puolustaneet alueemme lähipalveluja ja työpaikkoja.

Miltä sinun listasi hyvistä asioista näyttää? Sote -muutoksia 
odotellessa on hyvä palauttaa mieliin organisaatiomme 
hyvät asiat ja tarjota niitä uudelle organisaatiolle. Van-
hat toimimattomat asiat kannattaa jättää taakseen ja 
katsella luottavaisesti eteenpäin.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille ja kiitokset 
työntäyteisestä alkuvuodesta! Syksyllä palaamme levän-
neinä  sote-haasteiden pariin.

Mervi Tikkanen
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Toimeen ja virkaan valitut sekä siirretyt

Medisiinien tulosalue, ensihoito:

Hoitotason ensihoitajaksi on valittu 
Petri Kallinen 1.5.2017 alkaen.

Hoitotason ensihoitajaksi on valittu 
Merituuli Lappi 1.5.2017 alkaen.

Hoitotason ensihoitajaksi on valittu 
Mika Sillanpää 1.5.2017 alkaen.

Perustason ensihoitajaksi on valittu Ville 
Kellokumpu 1.5.2017 alkaen.

Medisiinien tulosalue, ensihoito:

Hoitotason ensihoitajan toimeen on siirretty 
Mia-Marika Kangas 1.5.2017 alkaen.

Hoitotason ensihoitajan toimeen on siirretty 
Jenni Vittaniemi-Pietilä 1.6.2017 alkaen.

Hoitotason ensihoitajan toimeen siirretään 
Matti Suopajärvi 1.7.2017 alkaen.

Operatiivinen tulosalue:

Hammas- ja suusairauksien poliklinikan 
hammashoitajan toimeen on valittu 
Jutta Markkanen 1.4.2017 alkaen.

Anna Hepola leiko-osaston sairaanhoitajan 
toimeen 1.6.2017 alkaen.

Kirsi Kuokkanen syöpäpoliklinikan 
sairaanhoitajan toimeen 1.6.2017 alkaen.

Riina Rekonius leikkaus- ja anestesiaosaston 
sairaanhoitajan toimeen 1.6.2017 alkaen.

Susanna Leskinen teho-osaston 
sairaanhoitajan toimeen 1.6.2017 alkaen.

Hanna-Mari Nahkiaisoja teho-osaston 
sairaanhoitajan toimeen 1.6.2017 alkaen.

Henna Tikkala teho-osaston sairaanhoitajan 
toimeen 1.6.2017 lukien.

Sairaanhoidolliset palvelut:

Nina Mällinen patologian osaston osastonsihteerin 
50 %:n toimeen 1.6.2017 alkaen.

Medisiinien tulosalue:

osasto 5 apulaisosastonhoitajan toimeen on 
siirretty Tuula Varonen 1.6.2017 alkaen.

Sairaanhoidolliset palvelut:

Röntgenhoitajan toimeen siirretään 
Luciano Trodella 1.7.2017 alkaen

Sisätautien erikoislääkärin virkaan on valittu 
erikoislääkäri Paula Ruuska-Piiroinen

Lea Timlin kuvantamisen tulosyksikön 
osastonhoitajan virkaan 1.11.2017 alkaen

VIRKAAN VALITTU

Hoitotyön hallinto, henkilöstöpankki:

Sairaanhoitajan toimeen on siirretty 
Marjo Jaara 1.5.2017 alkaen.

Sairaanhoitajan toimeen on siirretty 
Niina Leppänen 1.5.2017 alkaen.

Sairaanhoitajan toimeen on siirretty 
Hanne-Leena Peteri 1.5.17 alkaen.

Sairaanhoitajan toimeen siirretään 
Elisa Myllyneva 1.7.2017 alkaen.

TOIMEEN SIIRROT
Tukipalvelujen tulosalue:

Ammattimiehen vakituiseen toimeen on 
valittu Veli Ylläsjärvi 1.3.2017 alkaen.

TOIMEEN VALITTU
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Urheilua ja hauskanpitoa
Henkilöstöjaosto järjesti helatorstain aattona Länskän väelle liikunnallisen Sport & Fun -iltapäivän. 
Tapahtuman ohjelmaan kuului muun muassa viesti keppihevosella ratsastaen sekä juoksukisoja. 

Kuvat: Meri Koivuniemi
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Oppia asiankirjahallintoon 
ja arkistotoimeen

Keväällä 2015 kyseltiin halukkaita asiakirjahallinnon ja 
arkistoinnin ammattitutkinnon suorittamiseen oppiso-
pimuskoulutuksella. Koulutukseen lähti neljä henkilöä: 
Jaana Juntikka, Erja Hekkanen, Jaana Juntunen ja Tuija 
Maunu. Koulutus alkoi 25.5.2015 lähipäivällä Torniossa 
ja loppui 28.2.2017. 

Kaiken kaikkiaan oppisopimuskoulutukseen osallistui 20 
henkeä eri organisaatioista. LPSHP:n neljä opiskelijaa ovat 
valmistuneet ja saaneet tutkintotodistuksensa kuluneen 
kevään aikana.

Jokainen meistä on työskennellyt pitkään asiakirjojen 
parissa ja asiaan liittyviä lyhyitä koulutuksiakin on käyty. 
Tämä koulutus oli asiakirjahallinnon ja arkistotoimen koko-
naisuus, joten tässä sai kokonaisvaltaisen ymmärryksen 
asiakirjahallinnosta sekä sen siirtämisestä sähköiseen 
maailmaan. 

Oma tietous asiaan lisääntyi ja antoi eväitä puuttua esiin 
tuleviin ongelmiin ja viedä niitä eteenpäin päättäville 
viranhaltijoille.

Omatoimista opiskelua

Koulutuksen sisältö oli jaettu kahteen osioon: 1. Asia-
kirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelu, ohjaus ja 
organisointi sekä 2. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen 
hoito ja tietopalvelu.  Koulutuksen lopussa oli näyttö.  

Koulutukseen sisältyi 1-2 lähipäivää kuukaudessa ja sen 
lisäksi oli omatoimista opiskelua, portfolion kokoamista 
sekä näytön valmistelua. 

Koulutukseen sisältyneet tutustumiskäynnit suuntautuivat 
Oulun kaupunkiin ja Oulun maakunta-arkistoon sekä 
Kajaanin soteen ja kaupungin arkistoon. Tutustuimme 
näissä paikoissa erilaisiin asianhallintajärjestelmiin ja 
arkistojen työtapoihin. 

Varsinkin asianhallintajärjestelmien käyttöönottoprojek-
teista oli kiinnostavaa kuulla, koska se on meillä sairaan-
hoitopiirissäkin ajankohtaista. Sähköinen asiakirjan- ja 
asianhallinnan ohjelma Tweb on tulossa keskussairaalan 
käyttöön tulevan syksyn aikana.

Teksti: Tuija Maunu, Erja Hekkanen, Jaana Juntunen ja 
Jaana Juntikka.

Kajaanin kaupunginarkistossa saatiin tutustua muun 
muassa vanhojen karttojen säilytykseen.

ARKISTOSANASTOA

Arkisto: voi tarkoittaa kolmea asiaa 1. Arkistohuone, 
2. Organisaatio tai laitos, joka säilyttää arkistoa/
arkistoja, 3. Organisaation tehtävien hoitamisesta 
tai henkilön toiminnasta kertyneiden asiakirjallisten 
tietojen kokonaisuus.

Asiakirja tai asiakirjallinen tieto: Organisaation teh-
tävien hoitamisen tai henkilön toiminnan tuloksena 
syntyvä tai saapuva tieto. Voidaan puhua myös 
toiminnallisesta tiedosta. Organisaatio on tuottanut 
tai vastaanottanut tiedon osana tehtäviään ja 
säilyttää sitä tietovarantona sekä todisteena.

Asiakirjahallinto: Hallinnon osa-alue, joka vastaa 
asiakirjojen hallintaprosessien ohjauksesta ja val-
vonnasta asiakirjat tuottaneessa organisaatiossa. 
Sen tehtävänä on asiakirjojen laatimisen, vastaan-
ottamisen, säilyttämisen, käytön ja säilytysajan 
mukaisten toimenpiteiden suorittamisen tehokas 
ja systemaattinen ohjaus ja valvonta

Asianhallintajärjestelmä: Käytetään myös nimeä 
asiankäsittelyjärjestelmä. Tietojärjestelmä, jonka 
avulla organisaation käsittelemät asiat ja niihin liit-
tyvät asiakirjatiedot hallitaan ennalta määriteltyjen 
käsittelysääntöjen mukaisesti.

 Tutustumisreissujen sivutuotteena syntyi muun muassa villasuk-
kia. Opiskelijoiden joukossa oli monta käsityöharrastajaa, joten 
puikot kilisivät bussissa. Kuvassa hankintasihteeri Erja Hekkanen.
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SOTE-ja maakuntauudistus 
pähkinänkuoressa

Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus on suu-
rimpia Suomessa koskaan tehtyjä julkisen hallinnon 
uudistuksia.  Mutta mitä siitä oikeastaan tiedetään?

LPSHP:n henkilökunnalle järjestettiin toukokuun aikana 
infotilaisuuksia siitä, mitä tuleva sote- ja maakuntauudistus 
sekä mahdollinen toimintojen yhtiöittäminen tarkoittaa 
henkilöstön kannalta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 
160 henkilöä.

Länsi-Pohjan alueen kuntien ja kaupunkienvaltuustot 
päättävät yhteisyrityksen eteenpäin viemisestä kesä-
kuussa. Mikäli yhteisyritys toteutuu suunnitellusti, sairaan-
hoitopiiristä ja kunnista siirtyy henkilöstöä yhteisyritykseen.  
Kuntien sote-toiminnot, jotka eivät siirry yhteisyritykselle, 
puolestaan siirtyvät vuonna 2018 sairaanhoitopiirille.

Maakuntauudistuksen esivalmistelu etenee Länsi-Poh-
jan sotesta riippumatta. Uudet maakunnat aloittavat 
toimintansa tammikuussa 2019 ja ne vastaavat tule-
vaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluista, alueellisesta 
kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja 
elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun 
kehittämisestä ja lomituspalveluista sekä tienpidosta ja 
liikennejärjestelmäsuunnittelusta.

Lapin maakuntaan siirtyy tehtäviä kaikista Lapin kunnista, 
Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiireistä, Kolpeneen 
erityishuoltopiiristä, Lapin liitosta, Lapin pelastuslaitok-
sesta, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta 
(ELY), Lapin työ- ja elinkeinotoimistosta (TE) sekä Lapin 
aluehallintovirastosta (AVI). Muutos koskee noin 8000 
henkilön työtä.

Maakunta- ja soteuudistusta koskeva lainsäädäntö 
todennäköisesti käsitellään eduskunnassa syysistunto-
kaudella 2017.

Lisää tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta löytyy osoit-
teista www.lapinmaakunta.fi sekä www.alueuudistus.fi.

Kuva: Päivi Aalto

Sote-uudistusta koskeviin henkilöstöinfoihin osallistui yhteensä noin 160 
LPSHP:n työntekijää. Tilaisuudet piti henkilöstöjohtaja Soili Vesterinen.

Elvytyskoulutusta

Keskussairaalan aulassa järjestettiin elvytyskoulutusta 
yhteistyössä SPR:n kanssa 24.4.2017. Tilaisuus oli kaikille 
avoin. Koulutuksessa ohjattiin muun muassa defibrillaat-
torin käyttöön. 

Kuvat: Päivi Aalto
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HoiTu on otettu käyttöön 
akuuttiklinikalla

Akuuttiklinikka siirtyi kokonaan sähköiseen kirjaami-
seen 3.5.2017. Käytössämme on Oysin päivystykseen 
kehitetty HoiTu eli hoidon tuki (sähköinen hoitosuunni-
telma). Potilastietojen kirjaaminen tapahtuu sähköisesti 
tietokonepäätteellä tai mobiililaitteella. 

HoiTu on kehitetty tukemaan päivystyksen toimintaa ja 
kirjaamista. Se on yhdistetty Eskoon. Potilaan sairaudet, 
allergiat ja lääkitys siirtyvät HoiTuun Esko:n tiedoista. 
Potilaan tiedot ovat saatavilla nopeasti yhdestä paikasta.

HoiTu:n avulla potilaan tiedot, tutkimukset ja lääkärin 
määräykset saadaan reaaliajassa. Lääkäri ja hoitajat 
näkevät, milloin potilaasta on otettu fysiologiset mit-
taukset ja milloin annetut määräykset toteutettu. Tämä 
vähentää päällekkäistä toimintaa ja lisää työn sujuvuutta. 

Nopeampaa ja turvallisempaa

Ohjelma keskustelee Effican ja NeaRisin kanssa, mikä 
mahdollistaa sen, että potilaan laboratorio- ja röntgen-
tutkimuksista tulee ilmoitus Hoituun välittömästi kun ne 
ovat valmiina. Mobiilisovellus nopeuttaa työskentelyä 
ja parantaa potilasturvallisuutta. 

Osastojen henkilökunta pääsee lukemaan HoiTu-kerto-
muksen Eskon potilaskertomuksen kautta. HoiTu-kertomus 

sisältää potilaan esitiedot, hoitotiedot, jatkohoitotiedot 
ja lisätiedot esim. liikkumisen, tulotavan, arvoesineet. 

Myös kirjaaminen on laadukkaampaa, koska enää 
ei tarvitse arpoa ja tulkita toisten käsialaa. Miten käy 
hoitajien ja lääkäreiden kommunikoinnin kasvotusten, 
kun kaikki tuijottavat pientä mobiililaitteen näyttöä. Me 
hoitajathan pystymme myös lähettämään lääkäreille 
viestejä HoiTun kautta.

HoiTun käyttö on lähtenyt hyvin käyntiin Akuuttiklinikalla. 
Alkujännityksestä/- järkytyksestäkin on selvitty. Potilaat 
ovat suhtautuneet positiivisesti hoitajien työskentelyyn 
mobiililaitteella. Eräs potilas naureskeli, että Akuuttiklinik-
kakin on nyt nykyaikainen. Kollegat puolestaan vitsailivat, 
että kynätaskuja ei tarvita enää ja kohta kynällä ei osata 
kirjoittaa. Edelleen kuitenkin tarvitsemme kynää ajoittain, 
sillä aina löytyy jotakin käsin kirjattavaa. 

Teksti: Sanna Kulppi, sairaanhoitaja 
Kuvat: Päivi Aalto

Akuuttiklinikalla voi nyt kirjata potilastietoja mobiilisti. Kuvassa sai-
raanhoitaja Sanna Kulppi ja ylilääkäri Tapio Åman. Taustalla näkyy 
sairaanhoitaja Ossi Saarijärvi.

Ympäristöteemapäivästä 
eväitä kierrätykseen

Sairaalassamme vietettiin 4.5.2017 ympäristöteema-
päivää jo toista kertaa. Teemapäivän tarkoituksena 
oli esitellä sairaalan työntekijöille uudistettu Jätteiden 
lajitteluopas sekä edistää jätteiden oikeaa lajittelua ja 
kierrätystä.

Teemapäivässä esiteltiin uudistuneen jäteoppaan lisäksi 
ongelmajätteiden käsittelyä (Fortum Waste Solutions eli 
entinen Ekokem) sekä sairaalaamme hankittua kemikaa-
lirekisteriohjelmaa (EcoOnline) ja sen käyttöä. Näyttelyn 
lisäksi tapahtumassa oli siivousvälineiden ja kierrätys-
materiaaleista valmistettujen tuotteiden myyntipisteet.

Jätteiden lajitteluopas on päivitetty helpommin luetta-
vaan muotoon ja sen ulkonäkö on muutenkin uudistunut. 
Uusittu lajitteluopas ja uunituore Länsi-Pohjan keskussai-
raalan ympäristöohjelma löytyvät sairaalan intranetistä 
(Toimintaohjeet - > Ympäristötyöryhmä). 

 Kemikaalirekisteri löytyy sekin intranetistä. Rekisteristä 
tulee lähitulevaisuudessa löytymään kaikkien sairaa-
lassamme käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuus-
tiedotteet sekä esimerkiksi puhdistus- ja pesuaineiden 
tuotekortit.

Lisää ympäristöasioista  syksyn Länsi- Puhurissa.  
Teksti: Riikka Vänskä, sairaala- apteekkari

Hankevastaava  Riikka Matala Meriva -säätiöstä ja Sales 
Manager Harri Roiha Fortum Waste Solutionsista osallistuivat 
Länskän ympäristöteemapäivään.

Huoltomestari ja turvallisuuspäällikkö Heikki 
Parviainen esitteli LPSHP:n kemikaalirekisteriä.



1514

Taidetta sairaalan kaunistukseksi

Tuvan täydeltä tulokkaita
Jokakeväinen tulokaskurssi järjestettiin kahdessa osassa 29.5. ja 6.6.2017. Kurssille 
osallistui yhteensä 59 tulokasta eri ammattiryhmistä. 

Tervetuloa uudet työntekijät!

Kuva: Päivi Aalto

Esittelen tällä kertaa omassa työhuoneessani olevan 
taideteoksen. Teos on keminmaalaisen taitelija Marja 
Kittilän vuonna 1999 tekemä akvarellityö nimeltään 
Kukkia. Taulussa olevat kukat ovat kulleroita, joita luonto 
aivan kohta meille tarjoaa ihailtavaksi. 

Kullero eli niittykullero on komea, korkea leinikkikasvi, 
jonka suuri keltainen kukinto ilmestyy touko-kesäkuussa. 
Kasvi on myrkyllinen, joten suuhun sitä ei kannata lait-
taa. Kulleron pölyttää pieni kullerokärpänen, joka elää 
kukassa.

Kullero on Lapin maakuntakukka, jota voi löytää Ete-
lä-Suomestakin esimerkiksi niityiltä, purojen varsilta tai 
muilta kosteilta kasvupaikoilta. Kulleron koti on kuitenkin 
Lapissa, missä se esiintyy erityisen runsaslukuisena.  

Pohjois-Suomessa kulleroa on kukkimisajankohtansa 
takia kutsuttu myös kansanomaisin nimin juhannuskukka 
ja juhannuspampula.

Vaikka kullero onkin pidetty ja myös kukkapenkin koris-
teeksi ja leikkokukaksi kelpuutettu laji, osa lappilaisista 
ylenkatsoi sen joutomaiden kasviksi vuonna 1982 järjes-
tetyssä maakuntakukkien yleisöäänestyksessä. Lapin 
kasvien lippulaivaksi toivottiin arvokkaita marjoja tuot-
tavaa lakkaa eli hillaa, mutta enemmistön päätöksellä 
kullerosta tuli Lapin maakuntakukka.

Teksti: Tuija Nurkkala 
Kuva: Aliisa Kesti

Kirjojen pariin
Kesä koittaa ja kesäkirjat! Suurenmoista. On aikaa lukea 
sisällä tai ulkona. Voi valita haastavamman tekstin tai 
keskittyä viihdekirjallisuuteen. Ruutua ei kuitenkaan tar-
vitse tuijottaa päivästä seuraavaan! 

Suosittelen erikoislaatuisia kirjoja. Esimerkiksi Ian McEvan 
(suom. 2016) Pähkinänkuori, joka mukailee Hamletia. Ei 
ehkä heikkohermoisille ja voi olla, että raskaana olevaa 
oksettaisi.  Toinen käännösromaani on tanskalaisen Peter 
Hoegin Susanin vaikutus (suom. 2015). Erikoislaatuinen, 
kiehtova teos. 

 Kotimaisia melko uusia kirjoja voin suositella esimerkiksi 
Minna Rytisalon Lempi (2016).  Kirjan kirjoittaja on poh-
joisesta kotoisin ja romaani kertoo sodan ajasta ja sodan 
jälkeisestä ajasta.  Vaikuttava teos eikä todellakaan 
mikään viihderomaani.  Toinen kotimainen traaginen 
teos on Katja Kalloin Yön kantaja (2017), osittain tosipoh-
jainen kertomus 1800-1900 –luvun vaihteesta. Romaanin 
päähenkilö viedään Seilin saareen, missä hoidettiin 
psyykkisesti sairastuneita naisia. 

Yllä olevat kirjat eivät ole helpoimmasta päästä. Kesällä 
on hyvä irrotella myös dekkareiden ja viihdekirjallisuuden 

parissa.  Niitä on joka lähtöön, pohjoismaiset, mukaan 
lukien suomalaiset, kirjoittajat ovat huippudekkaristeja.  
Ja kotimaiset nuoret kirjailijat, eri tyylilajeja ja vahvaa 
kerrontaa.  

Minulla on siis tapana irrottautua työstä ensisijaisesti 
lukemalla. Lukemalla olen tutustunut eri maihin ja kult-
tuureihin, omakohtaisiin kertomuksiin ja mielikuvituksen 
tuotteisiin. Suosittelen kaikille, jokaiseen maailmankolk-
kaan kun ei ole mahdollisuutta matkustaa.  Kirjoittajat, 
jotka tuntevat kulttuurin ja ympäristön, välittävät tietoa. 
Omalta kannaltaan, se on selvä. Absoluuttista totuutta 
ei ole, senpä vuoksi on hyvä katsoa maailmaa monen-
laisten kirjoittajien kokemuksen kautta.  

Sähkökirjoja en ole lukenut. Tyhmää ehkä, mutta painet-
tua kirjaa parempaa käyttöliittymää ei minun mielestä 
vielä ole. Kirjassa ei väräjä sinivalo eikä mikään muukaan 
väräjäinen.  

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!

Kirjojen parissa kesästä nauttiva, 
Riitta Luosujärvi

Ennen lomalle lähtemistä on syytä huolehtia asiat työ-
paikalla järjestykseen, jotta lomasta tulisi häiriötön ja 
rentouttava. 

• Aseta poissaoloviesti sähköpostiin loman ajaksi

• Määritä tarvittaessa sijaisuudet eri ohjelmiin (esim. 
Kaisla, ostolaskut)

• Huolehdi että kesätyöntekijöillä on tarvitsemansa 
käyttäjä- ja kulkuoikeudet

• ”Kesälääkäreiden” lääkkeiden tilausoikeudet – kuka 
hyväksyy osaston lääketilaukset kesällä?

• Jos osasto/poliklinikka on kiinni, huolehdi turvallisuu-
desta (mm. lääkekaappien avaimet, lääkkeiden 
palauttaminen sairaala- apteekkiin, jääkaapissa 
säilytettävät lääkkeet)

Ja olikohan vielä jotain muuta..? Ai niin, oli: nauti kesästä 
ja auringosta – rentoudu!

Lomalle lähtijän muistilista
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Keroputaan mallia maailmalle

Avoimen dialogin hoitomalli, Keroputaan malli, kiinnos-
taa ympäri maailmaa. Erityistä kiinnostusta se on viime 
vuosina herättänyt Japanissa.

Kansainvälisellä yhteistyöllä on LPSHP:n psykiatrialla pitkät 
perinteet. Kontakteja maailmalle on syntynyt muun 
muassa Keroputaalla aikoinaan vaikuttaneen professori 
Jaakko Seikkulan esiintymisten kautta. Avoimen dialogin 
koulutusta on tähän mennessä aloitettu Euroopassa 
ainakin Tanskassa, Saksassa, Puolassa, Italiassa ja Iso-Bri-
tanniassa. 

Viime vuosina myös Yhdysvalloissa, Australiassa ja 
Japanissa on virinnyt kiinnostus avoimeen dialogiin ja 
koulutusohjelmia on käynnistetty. Avoimen dialogin hoi-
tomallia voisikin jo luonnehtia melko hyvin menestyväksi 
vientituotteeksi.

Verkostot laajenevat

Yhteistyö Japanin suuntaan on ollut tiivistä etenkin vii-
meisten kolmen, neljän vuoden aikana, jolloin maahan 
on muun muassa perustettu oma Open Dialoque Japan 
-verkosto. Sen tavoitteena on edistää avoimen dialo-
gin hoitomallin käyttöä Japanissa. Yhteistyöverkosto 
on levittäytynyt kautta maan, muun muassa Tokioon, 
Osakaan, Kiotoon, Kobeen, Saitamaan ja Hokkaidolle.

Japanissa erityisesti kansalaisjärjestöt ovat osoittaneet 
kiinnostusta psykiatrisen hoidon kehittämiseen. 

”Japanissa mielenterveystyö on sairaalakeskeistä ja 
psykiatriset sairaalat ovat yksityisiä”, kertoo psykiatrian 
erikoislääkäri Kari Valtanen. ”Lääkäreiden palkkiot mää-
räytyvät käyntiperusteisesti riippumatta käytetystä ajasta, 
kestipä se viisi minuuttia tai puoli tuntia. Yksi lääkäri 
saattaakin ottaa päivän aikana vastaan 50–80 potilasta.” 

LPSHP:n psykiatrian työntekijät ovat osallistuneet Japa-
nissa seminaaripäiviin ja koulutusten järjestämiseen. 
Koulutettavat ovat olleet enimmäkseen kliinikoita – lää-
käreitä, hoitajia, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. 
Koulutuksiin on toivottu osallistuvan useita työntekijöitä 
samasta työyhteisöstä, sillä se edesauttaa uusien työta-
pojen käyttöönottoa ja juurruttamista. ”Yksittäisten työn-
tekijöiden innostus hiipuu helposti, jos oppeja ei pääse 
soveltamaan käytäntöön”, Kari Valtanen huomauttaa.

Vierailut vaativat järjestelyjä

Viimeisen vuoden aikana LPSHP:n psykiatrialla on vie-
raillut neljä ulkomaalaista ryhmää. Helmikuussa Suomen 
yleisradiota vastaava japanilainen NHK kävi tekemässä 
dokumenttia, joka esitettiin Japanin TV:ssä huhtikuussa. 
Kuvaukset kestivät kolme päivää ja keskittyivät nuo-

risopsykiatrialle. Aikaisemmin psykiatrialla on vieraillut 
kuvausryhmiä myös Yhdysvalloista ja Espanjasta.

Vierailut vaativat työtä ja järjestelyjä. Arkityön rauhoit-
tamiseksi vierailut pyritään psykiatrialla keskittämään 
omille ”vierailuviikoilleen”. Niitä on sovittu seuraavalle 
vuodellekin jo kolme. Jokaisella vierailulla on oma vastuu-
henkilönsä, joka huolehtii yhteydenpidosta ja ohjelman 
järjestämisestä.

Potilaiden ja perheenjäsentensä luvalla ulkomaiset 
vieraat ja kuvausryhmät saavat osallistua esimerkiksi 
hoitokokouksiin tai kotikäynneille. Potilaat ja omaiset ovat 
suhtautuneet vieraisiin hyvin myönteisesti. TV-ohjelmissa 
potilaat eivät esiinny, tai jos esiintyvät, niin anonyymeinä.

Kun yhteinen kieli puuttuu, vieraiden kanssa keskustellaan 
tulkkien välityksellä. Pahemmilta väärinkäsityksiltä on 
kielimuurista huolimatta vältytty. Tulkkeja käytetään myös 
hoitokokouksissa, joihin osallistuu ulkomaisia vieraita. 
”Suuri osa ilmaisusta on ei-sanallista. Vieraat saavat 
yllättävän paljon kiinni tunnelmasta, onko tilanteessa 
ahdistusta tai pelkoa, syntyykö kontaktia tai miten 
yleensä ollaan tilanteessa läsnä”, Kari Valtanen kertoo. 

Opittavaa myös muualta

Vaikka Keroputaan malli on saanut tunnustusta, on 
meillä opittavaa myös maailmalta. Yksi tällainen asia on 
esimerkiksi kokemusasiantuntijuus. Muualla maailmassa 
palvelujen käyttäjien omatoiminen liikehdintä on ollut 
yleisempää ja sillä on pidemmät juuret. 

Esimerkiksi Japanin Hokkaidoon on vuonna 1984 perus-
tettu Bethel House -niminen yhteisö, johon on muut-
tanut skitsofrenia-diagnoosin saaneita henkilöitä eri 
puolelta maata. Yhteisö perustuu pitkälle vertaistukeen 
ja kokemusasiantuntijuuteen, vaikka kuntouttavaa hen-
kilökuntaakin paikalla on. Bethel Houseen on tulevan 
kesän aikana lähdössä tutustumiskäynnille Länsi-Pohjasta 
kokemusasiantuntijoita ja työntekijöitä. 

LPSHP:n psykiatria on jatkossakin haluttu käyntikohde, 
sillä vierailupyyntöjä tulee tasaisesti. Seuraava ryhmä, 
suurimmaksi osaksi japanilaisia, saapuu jo elokuussa. 

Teksti: Jenni Vanhala

Keskusteluryhmä Tokion avoimen dialogin 
prosessikoulutuksessa.

 Työnohjauskäynnillä Chibassa, Japanissa. Keskellä erikoislääkäri Kari 
Valtanen, hänen oikealla puolellaan sairaanhoitaja Mia Kurtti ja tulkki 
Anni Laine. Kuvassa myös professori Saito työryhmineen.
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Tavallinen työpäivä kotona

Etätyö lisääntyy tekniikan kehittymisen myötä. Millainen 
on työpäivä kotona?

”Toimin kliinisen hematologian alan vastuulääkärinä Län-
si-Pohjan Keskussairaalassa. Suurimmalla osalla potilais-
tamme on joko verisyöpä tai imusolmukesyöpä.  Merkittävä 
potilasryhmämme on myös klottologiset potilaat eli potilaat 
joilla on veren hyytymiseen liittyviä sairauksia tai poikkeamia.  

Edeltäjälläni hematologi Kirsi Launosella oli yksi etätyöpäivä 
viikossa ja tämän työmallin jatkamista ehdotti minulle esi-
mieheni, sillä Kirsin tavoin ajan päivittäin työpaikalleni Kemiin 
kotoani Oulusta. 

Etätyöstä on tehty minun ja sairaanhoitopiirin välinen kirjalli-
nen sopimus joka esimerkiksi rajoittaa etätyön tapahtuvaksi 
ainoastaan kotoani käsin. Etätyönä tekemäni tunnit leimaan 
sisään ja ulos työpuhelimellani tekstiviestipohjaisella järjes-
telmällä.  

Hematologisilla potilailla on toisinaan tiheääkin veriarvojen 
kontrollointitarvetta. Maailmanlaajuisestikin hematologian 
poliklinikoiden suoritteista suhteellisesti varsin suuri osa muo-
dostuu näistä vastaanottojen välisistä väliverikokeista joiden 
tarkoituksena on arvioida vaikkapa tarvitaanko muutoksia 

Emännän etätyöpäivä tuo koiralle hieman 
pidemmän aamulenkin.

TOINEN NÄKÖKULMA

Miltä etätyöpäivä näyttää kotona olevan per-
heenjäsenen silmin?

”Ihanaa, emännälläni on tänään etätyöpäivä, ei 
ku tehopäivä! Sehän tarkoittaa, että saan aamulla 
nukkua hiukan pitempään ja nähdä ihania koiranu-
nia – ham ja aamulenkkikin on hieman pidempi kuin 
muina aamuina. Emäntäkin on nukkunut hyvin ja on 
hyväntuulinen. 

Kun aamupalat on syöty, niin emäntä alkaa jo kai-
velemaan sitä pientä neliskanttista laitetta laukusta, 
jota kai kannettavaksi kutsutaan. Sitä tuijotellessa ja 
naputellessa hänellä vierähtääkin sitten koko päivä. 
Hän ei malta pitää edes mitään taukoja, joten minä 
käyn häntä välillä vähän kuonolla pukkaamassa 
ja nuolaisemassa, jolloin hän hetken huomioi myös 
minua halaten ja rapsutellen.

Välillä yritän vähän emännän kainalon alta kurkkia, 
mitä hän mahtaa tehä – nimittäin välillä hän näyttää 
näpyttelevän lukuja ja toisinaan vain kirjoittaa. Joskus 
se emäntä on kertonut, että hän kirjoittaa raportteja, 
laatii tilastoja ja esityksiä, suunnittelee prosessien ja 
toiminnan kehittämistä, joskus käy päivittämässä tie-
toja sote-asioista esimerkiksi lukemalla alueuudistus.
fi –sivuja. Hän hoitaa myös henkilöstöasioita, joten hän 
puhuu paljon puhelimessa, ja silloin minä ymmärrän, 
ettei häntä kannata häiritä…”

”Valkkari”

lääkeannoksiin, tarvitaanko valkosolukasvutekijää tai onko 
potilaalla verensiirtotarvetta. 

Oma erikoisalani soveltuu siis poikkeuksellisen hyvin kliiniseen 
etätyöhön. Etätyöpäiväni vaatii myös että työparini erityisesti 
hematologian poliklinikalla, infuusiopoliklinikalla sekä osastolla 
5B suhtautuvat etätyöpäivääni vähän ennakoiden.

Potilaskontakteja ja hallinnollista työtä

Etätyölläni en korvaa varsinaista vastaanottotoimintaa, en 
esimerkiksi tutki potilaita videoyhteyden välityksellä vaan 
hoidan osan tavallisestikin soittoina tai kirjeinä tapahtuvista 
kontakteista kotoani käsin. Näiden potilaskontaktien lisäksi 
katson etäpäivänäni oman erikoisalani lähetteitä ja vastaan 
konsultaatiopyyntöihin ja tietenkin hoidan pakollisia paperi-
töitä, esimerkiksi oman alani lääkkeiden saatavuuteen liittyviä 
lupaprosesseja.  Arvioin että omasta työstäni olisi sellaisenaan 
etätyöksi soveltuvaa enemmänkin mutta myöskään varsi-
naista läsnäoloani klinikassa ei ole mahdollista vähentää tai 
rytmittää toisella tapaa kokonaisuuden kärsimättä.  

Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirillä on erittäin hyvin toimivat 
etätietoliikennejärjestelmät ja -yhteydet. Vain harvoin tie-
donsiirrossa tai järjestelmiin kirjautumisessa esiintyy sellaista 

hitautta että se vaikuttaa työtehooni.  Työantajalta olen 
saanut käyttööni kannettavan tietokoneen jolla saan kotoani 
yhteyden kaikkiin tarvittaviin potilastietojärjestelmiin.  Järjes-
telmä on suojattu ymmärtääkseni käytännössä yhtä hyvin 
kuin sairaalan sisäinen järjestelmäkin. 

Tietosuojan kannalta on olennaista että potilaspapereiden 
viemiselle etätyöpaikalleni eli kotiini ei enää nykyisin ole 
tarvetta: kaikki tiedot ovat sähköisissä järjestelmissä sirukorttini, 
salasanojen ja  PIN-koodien  takana, eikä kukaan muu kuin 
minä pääse näihin käsiksi vaikka kannettava tietokone kotiini 
kulkeekin.  Toinen tärkeä työvälinen on tietenkin puhelin. 

Ei korvaa oikeaa kohtaamista

Etätyöpäivät alkavat tehokkaasti heti aamulla ilman työmat-
kaan käytettävää aikaa. Kotonani minulla on käytettävissä 
rauhallinen työhuone, mutta erityisesti potilaskontaktit pyrin 
hoitamaan lasteni ollessa koulussa. Potilastyön tekeminen 
kotoa käsin on kyllä erilaista kuin esimerkiksi hallinnollisen työn 
tekeminen: häiriötekijöitä ei saisi olla ollenkaan.  Vaikka itse 
olen tottunut esimerkiksi lasteni jatkuvaan pianonsoittoon 
työtehoni suuresti kärsimättä, niin pianonsoitto puheluni 
taustalla haittaisi varmasti potilaan keskittymistä antamiini 
ohjeisiin. 

Konservatiivisten alojen etätyömahdollisuudet ovat viime 
vuosina lisääntyneet ja omalta osaltani olen hyvin tyyty-
väinen että LPSHP:ssä etätyön mahdollisuus on huomattu 
jo aivan etulinjassa. Etätyöpäiväni vapauttaa myös yhden 
työhuoneen muiden käyttöön.  

Tulevaisuudessa olen myös kiinnostunut erilaisista etäkom-
munikaatiotavoista potilaiden kanssa, tapahtuipa kommu-
nikaatio sitten vastaanottohuoneestani tai etätyöpäivänä 
kotoani. Jonkinlainen helppokäyttöinen viestintäsovellus olisi 
tietyissä tapauksissa syöpäpotilaiden hoidossa hyödyllinen 
ja resursseja vapauttavakin. Tulevaisuus varmasti näitäkin 
tuo tullessaan. 

Merkittävin osa työstäni tehdään kuitenkin kasvokkain 
tapahtuvassa vastaanottotilanteessa potilaan kanssa. 
Tämä on myös työstäni se osa, jonka koen tärkeimmäksi ja 
ajattelen että tätä ammattilaisen ja potilaan välistä oikeaa 
kohtaamista ei voi koskaan täysin millään sovellutuksella tai 
etätyömallilla korvata.”

Teksti:  
ayl Maria Rämet, sisätautien ja kliinisen hematologian 
erikoislääkäri
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