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Länsi-Puhuri 2 /2018

Muutoksen tuulissa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toiminta on muuttumassa 
entistä enemmän ostopalvelupainotteiseksi, kun Mehi-
läinen Länsi-Pohja Oy alkaa tuottamaan somaattisen 
erikoissairaanhoidon palvelut.  Sairaanhoitopiiri on pal-
velujen järjestäjä ja tilaaja.  Sairaanhoitopiirille jää myös 
merkittävä määrä omaa toimintaa: psykiatrian ja riip-
puvuuksien hoidon palvelut, ensihoito, sairaanhoidollisiin 
palveluihin jää monenlaista toimintaa, hallintopalveluihin 
ja tukipalveluihin jää käytännössä aiemman toiminnan 
laajuinen toiminta.

Henkilöstömäärä sairaanhoitopiirillä on jatkossa reilun 
400 henkilöä.  Tästä henkilökunnasta täytyy löytyä tekijät 
viranomaistehtävien hoitamiseen, järjestäjän vastuulla 
olevaan valvontaan muun muassa laadun osalta sekä  
tilaajan vastuulla olevaan lainsäädännön noudattamisen 
valvontaan. Osalla sairaanhoitopiirin henkilökunnasta 
tehtävät säilyvät hyvinkin ennallaan, osalle tulee kuntayh-
tymän lakisääteisten tehtävien lisäksi edellä mainittuja 
valvontatehtäviä sekä laskutukseen ja suunnitteluun 
liittyviä tehtäviä.

Entäpä eteneekö maakunta- ja sote-uudistus? Tältä osin 
tilanne on edelleen avoin, mutta selvinnee viimeistään 
alkusyksystä 2018.  Siihen saakka henkilökunta osallis-
tuu valmisteluun kaikissa työryhmissä, joihin ovat tulleet 
nimetyiksi. Osa henkilökunnasta jatkaa palkattuna työn-
tekijänä ainakin syyskuun loppuun saakka maakunnan 
sote-valmistelussa.

Kaikkien puolesta voi varmasti todeta, että hengäs-
tyttävä kevätkausi on takana.  Maakuntaa ja sotea, 
yhteisyrityksen haltuunottoprojektia, Kemin mielenter-
veys- ja riippuvuuksien hoidon palvelujen siirtyminen 
sairaanhoitopiirin tuottamaksi ja yllätys yllätys: ihan omat 
jokapäiväiset työt ovat työllistäneet ja kuormittaneet 
meitä tavattomasti.  Jaksaminen on ollut äärirajoilla.

Nyt on täysi syy toivottaa jokaiselle levollista kesäkautta ja 
virkistävää lomaa.  Mehiläinen Länsi-Pohjan palvelukseen 
siirtyville toivotan mitä parhainta tulevaisuutta.  Kiitos 
menneistä yhteisistä työntäyteisistä vuosista.  

Riitta Luosujärvi



4

Virkoihin ja toimiin valitut ja siirretyt

Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue

Kaisu Keskitalo, patologian tulosyksikön 
osastonhoitajan virkaan 1.5.2018 alkaen

Katariina Siivola, sosiaalityöntekijän toimeen

Operatiivinen tulosalue

Johanna Kaunisto, anestesiologian ja tehohoidon 
yksikön osastonylilääkärin virkaan 17.4.2018 alkaen

Aila Pyyny, tehostetun hoidon osaston 
osastonhoitajan virkaan 1.5.2018 alkaen

Medisiininen tulosalue

Anniina Pesonen, lastentautien tulosyksikön 
puheterapeutin toimeen 1.5.2018 alkaen

Tukipalveluiden tulosalue

Auli Hakasaari, laitoshuoltajan 
toimeen 1.3.2018 alkaen

Malla Sadinmaa, laitoshuoltajan 
toimeen 1.3.2018 alkaen

Sanna Takkinen, laitoshuoltajan 
toimeen 1.3.2018 alkaen

Tarja Vinblad, laitoshuoltajan 
toimeen 1.3.2018 alkaen
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Heli Vanhatalo, henkilöstöpankin 
sairaanhoitajan toimeen 1.4.2018 alkaen

Riikka Huusko, henkilöstöpankin 
sairaanhoitajan toimeen 1.4.2018 alkaen

Sara Hamari, henkilöstöpankin 
sairaanhoitajan toimeen 1.4.2018 alkaen

Heidi Posti, henkilöstöpankin sairaanhoitajan 
toimeen 1.4.2018 alkaen

Jenni Lounela, suunnittelu, talous ja hankintatoimen 
tulosyksikön kirjanpitäjän toimeen 1.5.2018 alkaen

Taru Mäkimartti, henkilöstöhallinnon toimistosihteerin 
varahenkilön toimeen 1.6.2018 alkaen

Tuija Holttinen, hallintolakimiehen 
virkaan 1.6.2018 alkaen
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Hallinnon tulosalue

Katariina Keihästö, henkilöstöpankin 
sairaanhoitajan 50 % toimeen 1.5.2018 alkaen

Katja Heikkinen, henkilöstöpankin sairaanhoitajan 
50 % toimeen 1.5.2018 alkaen

Seija KiviniemI,  henkilöstöpankin 
sairaanhoitajan toimeen 1.5.2018 alkaen

Maarit Kumpulainen, henkilöstöpankin 
sairaanhoitajan toimeen 1.4.2018 alkaen

Anna Rantapää, henkilöstöpankin 
sairaanhoitajan toimeen 1.4.2018 alkaen

Jenni Teppola, henkilöstöpankin 
osastonsihteerin toimeen 1.4.2018

Marjut Hiltula, henkilöstöpankin sairaanhoitajan 
50 % toimeen 1.4.2018 alkaen
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Sairaanhoitopiirin perinteiset henkilöstöjuhlat vietettiin 
Keminmaan Pohjanrannassa 25.5.2018.

Yli kaksisataakaksikymmentä juhlijaa sai nauttia keväi-
sestä juhlasta aurinkoisessa ja lämpimässä säässä idylli-
sessä maalaismaisemassa.

Juhlien teemana oli koulun päättäjäiset, School´s Out. 
Tervetuliaispuheen ja Suvivirren jälkeen oli hyvä siirtyä 
navetan ylisiltä juhlatiloihin. Nautittavana oli maukas 
buffet sekä erilaisia virvokkeita. Kiitokset vauhdikkaista 
ja riemastuttavista ohjelmanumeroista kuuluvat laitos-
huoltajille ja kuntoutuksen väelle – Kiitos! 

Oma lukunsa oli tietenkin pukukoodia noudattaneet eli 
osa oli todella hienosti paneutunut koulun päättäjäis-
teemaan asusteita myöten ja siitähän tietysti palkittiin. 
Loistava homma!

Illan vapaaohjelma sisälsi leppoisaa yhdessäoloa, pori-
nointia, karaokelaulantaa ja discoilua eri vuosikymmen-
ten hittien parissa.

Onnistuneet juhlat syntyivät hyvällä yhteistyöllä. Kiitokset 
henkilöstöjaoston aktiivisille toimijoille, teknisen puolen 
apujoukoille sekä sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosu-
järvelle. 

Juhlan tekevät ihmiset – iso kiitos kaikille mukana olleille<3

Hyvää kesää kaikille! 
Hymyillään, kun tavataan 

Henkilöstöjaoston puolesta 
Eija Lampela, Henkilöstöjaoston puheenjohtaja

Kuvat: Sirpa Ollila

Kevätjuhlat Pohjanrannassa

Päivi Väre, Mervi Tikkanen ja Riitta Luosujärvi 
ottivat juhlavieraat vastaan.

Kuntoutusyksikön väkeä.

Kuntoutusyksikön väkeä.
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Kuntoutusyksikön osastonhoitaja 
Eeva-Liisa Heikkinen.

Laitoshuoltajien esitys keräsi kehuja.

Pukupalkinnon voittajia. Hoitajat Anne Vuokila ja Kaisa 
Rovanperä-Niemelä, High Schoolista valmistuneet Suvi Jänkälä 
ja Taru Mäkimartti sekä koulutyttö Tiina Sormunen-Koivuperä
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Onnistuuko ohjaus?

Alueellamme on tapahtumassa suuria muutoksia sosi-
aali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Moni asia muut-
tuu ja kehittyy toivottavasti parempaan suuntaan. Yksi 
asia kuitenkin säilyy samana. Sosiaali-ja terveysalalla 
kohdataan aina ihmisiä ja kohtaamisiin usein sisältyy 
ohjausta.  

Alalle opiskelevat tarvitsevat ammattitaitoa edistävää 
harjoittelua, jotta he oppivat kohtaamaan ihmisen ja 
ohjaamaan heitä.  Harjoittelun tavoitteena on pereh-
dyttää opiskelija ammattiopintojen kannalta keskeisiin 
työtehtäviin, tietojen ja taitojen sekä alaan liittyvien 
arvojen ja eettisten periaatteiden soveltamiseen työ-
elämässä.

Opsikelijaohjauksen laatusuositukset laadittiin vuonna 
2010 ja ne on päivitetty vuonna 2017. Päivityksestä 
on vastannut työryhmä Valtakunnallinen opiskelijaoh-
jauksen kehittämisverkosto ValOpe.  Kasvu osaavaksi 
ohjaajaksi vaatii ammatillista kehittymistä. Monille on 
tuttu Niin sanottu noviisi-ekspertti-malli. Malli keskittyy 
tarkastelemaan jonkin tehtävän suorittamisen muuttu-
mista automatisoituneeksi toiminnaksi. Se ei kerro milloin 
henkilöstä kehittyy ekspertti tai asiantuntija.  Aloittelevan 
opiskelijan tiedot ja taidot ovat rajalliset. Ne kehittyvät 
opintojen myötä. Opintojen alkuvaiheessa lähes kaikki 
työelämän tilanteet ovat ongelmanratkaisutilanteita ja 
niihin tarvitaan asiantuntijan apua.

Opintojen edetessä osaamisen taso syventyy ja laajenee. 
Opiskelijan tehtävät muuttuvat samassa suhteessa vaati-
vimmiksi ja itsenäisemmiksi. Ohjaajan hienoita osaamista 
on kyky kohdata opiskelija yksilönä ja tukea hänen 
ammatillista kasvuaan. Opiskelija on aina vastuussa 
omasta opiskelustaan ja ohjaaja tukee omalla toimin-
nallaan opiskelijan osaamisen kehittymistä.  Ohjaajan 
täytyy kyetä pysähtymään vaikeiden tosiasioiden äärelle. 
Luotettava, huolehtiva, osallistava ja auttava dialogi 
ohjaajan ja opiskelijan välillä mahdollistaa molempien 
osaamisen kehityksen. 

Ohjaaja tukee ammatillista kasvua

Ohjauksen laatusuosituksissa ohjaajaan kriteereitä 
kuvataan seuraavasti. Ohjaaja on sitoutunut oman 
ammattialansa lakeihin, arvoihin ja eettisiin periaatteisiin 

sekä organisaationsa strategiaan. Hän työskentelee 
organisaation toimintaohjeiden mukaisesti ja on tietoi-
nen roolistaan ohjaajana, sisäistänyt opetusvelvollisuu-
tensa ja siihen liittyvät tehtävät.  Ohjaaja on sitoutunut 
opiskelijoiden ohjaukseen ja on vastuussa ohjauksen 
toteutumisesta. Hän toimii positiivisena ammatillisena 
roolimallina opiskelijalle ja toimii näyttöön perustuen.  

Ohjaaja luo avoimen ja turvallisen ilmapiirin oppimi-
selle ja tutustuu opiskelijaan ja käy tavoitekeskustelun 
harjoittelujakson alussa. Ohjauskeskusteluja käydään 
harjoittelujakson aikana ja ohjaaja ohjaa opiskelijaa 
laatimaan osaamistavoitteet ja tukee opiskelijaa niiden 
saavuttamisessa yksilöllisesti, muun muassa erilaiset oppi-
mistyylit huomioiden. 

Ohjaaja osoittaa opiskelijalle oppimistilanteita ja mah-
dollistaa ammatillisen kehittymisen. Hän käyttää moni-
puolisia ja innovatiivisia ohjausmenetelmiä ohjatessaan 
opiskelijaa.  Ohjaaja antaa ja vastaanottaa rakentavaa 
palautetta. Hän myös puuttuu opiskelijan toiminnassa 
ilmeneviin epäkohtiin ja toimii tarvittaessa varhaisen 
puuttumisen ja tuen mallin mukaisesti. 

Ohjaaja arvioi omaa toimintaansa ohjaajana palaute- ja 
kehityskeskusteluissa. Hän ylläpitää ja kehittää ohjaus-
osaamistaan osallistumalla ohjaajakoulutuksiin. Ohjaa-
jalla on vaativa tehtävä opiskelijan ammatillisen kasvun 
tukemisessa.

Tässä Puhuri-lehdessä on ohjaajakoulutuksessa olleiden 
hoitajien artikkeleita opiskelijaohjaukseen liittyen sekä 
yksi opiskelijoiden hoitotyön hallinnon opintojaksolla 
kirjoittama artikkeli palautteen antamisesta.  

Onnistuuko ohjaus, kysyttiin otsikossa. Cles-palautteiden 
mukaan ohjausosaaminen on kehittynyt hyvin Länsi-Poh-
jan keskussairaalassa.  Henkilöstöllä on mahdollisuus 
edelleen kehittää ohjausosaamistaan osallistumalla 
ohjaajakoulutukseen.  Antoisia lukuhetkiä ja tervetuloa 
mukaan seuraavalle kurssille. 

Kirjoittajat:  Lapin AMK:n Hyvinvointipalveluiden   
  osaamisala Kemin kampuksen lehtorit 

  Tarja Lipponen, TtM, työnohjaaja 
  Birgit Mylläri, KM, psykoterapeutti
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Pyörät talteen pyöräparkkiin
Henkilökunnan pyöräparkki avattiin virallisesti käyttöön torstaina 3.5.2018. Kemin Pyörä ja Varaosan tapahtu-
massa esittelemät sähköpyörät herättivät kiinnostusta. Lukittu ja valvontakameroilla varustettu pyöräparkki 
on turvallinen säilytyspaikka myös sähköpyörille.

Kuvat: Päivi Aalto
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Suomessa palautteen antamisen kulttuuri on kautta 
aikojen ollut ontuvaa. Työpaikan ilmapiirin pilaami-
sen kilpailussa ykköspaikasta taistelevat usein selän 
takana kyräily ja toisen virheistä huomauttelu. Onneksi 
työelämäkulttuuri kehittyy, ja pikkuhiljaa päästään 
pois vanhoista uskomuksista, että toisen kehuminen on 
itseltä pois, tai työkaveri voi ylpistyä liiasta positiivisesta 
palautteesta.  

Työelämäkyselyjen mukaan valtaosa työntekijöistä toivoo 
saavansa enemmän palautetta työskentelystään. Ja 
miksipä palautteen antamista tulisikaan välttää, sillä hyvin 
annetulla palautteella voi todella vaikuttaa: se opettaa, 
kehittää omaa työskentelyä ja auttaa saavuttamaan 
tavoitteet. 

Sen sijaan korjaavaa palautetta, joka oikeasti johtaa 
parempaan työskentelytulokseen, pystyy vastaanotta-
maan vain muutama prosentti työntekijöistä. Huonosti 
annettu palaute voi pahimmillaan alentaa työmoti-
vaatiota ja vaikuttaa negatiivisesti koko työyhteisön 
ilmapiiriin. 

Huomataan myös onnistuminen

Aiheesta kokonaisen kirjan ovat kirjoittaneet Risto Aho-
nen ja Sirke-Lohtaja-Ahonen. Myös heidän mukaansa 
palautetta annetaan usein vasta silloin, kun jokin on 

Palautteen antaminen työpaikalla

mennyt pieleen. Kuitenkin onnistumisen huomaaminen 
auttaisi koko työyhteisöä oppimaan positiivisen kautta. 
Onnistumisesta oppiminen parantaa koko työyhteisön 
ilmapiiriä. Epäonnistumiset tulee toki huomioida myös 
oppimisen kannalta, mutta monissa tutkimuksissa esite-
tään, että onnistumisista annettavaa palautetta tulisi 
antaa viisi kertaa enemmän kuin virheistä annettavaa, 
sillä onnistumisia on joka päivä paljon useammin kuin 
epäonnistumisia. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 19)

Jokaisen työntekijän on hyödyllistä opetella palautteen 
antamista, sillä palautteen antaminen ei ole vain esimies-
ten tehtävä. Jennifer Porter on Yhdysvaltalainen esimies-
työn kouluttaja, joka on koonnut muutamia tärkeimpiä 
kulmakiviä hyvän palautteen antoon. Hänen mukaansa 
tärkeintä on antaa palautetta asiasta, jonka ihminen 
voi muuttaa ja mikä auttaa häntä työssä. Ei siis ole 
tarkoituksenmukaista arvioida toisen persoonaa. Porten 
kehottaa antamaan palautetta teoista ja konkreettisesta 
käyttäytymisestä ilman epämääräisiä adjektiiveja, sekä 
kertomaan vain faktat. 

Palautteen perustelu on tärkeää. Palautteessa tulisi 
kertoa, mikä voisi muuttua ja mitä vaikutuksia muutoksella 
on. Rakentava palaute sisältää muutosehdotuksen lisäksi 
myös asiat, jotka ovat menneet hyvin, jotta palautteen 
saaja osaa jatkaa samalla linjalla. (Porter 2017)
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Ei tunnekuohuja

Palautteen antamisen yhteyteen ei kuulu tunnekuohu 
eikä työpaikalla raivoaminen. Oli kyse sitten positiivisesta 
tai rakentavasta palautteesta, ennen suun aukaisemista 
olisi hyvä vetää syvään henkeä ja miettiä, mitä ja miten 
haluaa asian sanoa. Klassinen palautteenantokeino on 
hampurilaismalli, eli pohjalle hyvin mennyt asia, keskelle 
pihviksi ja pureskeltavaksi kehityskohteet ja parannus-
ehdotukset ja kanneksi myönteistä asiaa tunnelmaa 
kohottamaan. Hampurilaismallia on saanut kritiikkiä siitä, 
että kehityskohteet jäävät palautteensaajalle epäsel-
väksi ja unohtuvat helposti. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 
2014, 46.) Sen sijaan palautteenantajan tulisi miettiä 
useita hyviä asioita ja kertoa viimeiseksi kehityskohteet. 
Hyvin tarjoiltuna ja usean positiivisen palautteen jälkeen 
kehityskohde on helpompaa vastaanottaa nimenomaan 
mahdollisuutena oppia kuin arvosteluna. 

Jotta palautteen antaminen helpottuisi työpaikoilla, 
voisi jokainen työntekijä aloittaa pienillä asioilla. Heti 
ei tarvitse kirjoittaa listaa hyvistä ja huonoista asioista 
kaikkien yhteisten työvuosien ajalta, vaan keskinäisen 
luottamuksen palautteenannon suhteen voi aloittaa 
vaikka hymyllä ja toteamalla “Hyvin tehty”. 

Työyhteisössä annettu palaute vaikuttaa ilmapiiriin, 
työn laatuun ja mielekkyyteen oppia uutta. Työkaverin 

sanoma kiitos on myös palautetta. Työharjoittelupai-
koissa, joissa kiiteltiin toisia työvuoron tai yhdessä hyvin 
tehdyn työn jälkeen oli mukava ilmapiiri. Opiskelijanakin 
tunsi itsensä tarpeelliseksi. Pelkkä kiittäminen jo vaikuttaa 
ihmiseen niin, että sitä mistä kiitetään, haluaa tehdä 
uudestaan, sillä se tuo hyvän mielen toiselle.  

Työyhteisössä jossa on positiivinen ja innostava ilmapiiri, 
myös kritiikki ja kehittämisen kohteet otetaan vastaan 
myönteisellä tavalla. Jokaisella meistä on mahdollisuus 
vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin ja palautteen antamiseen.

Lähteet:

Ahonen, R. & Lohtaja-Ahonen, S. 2014. Palaute kuuluu 
kaikille. 4. painos. WSOY: Petro Ofsetas

Porter, J. 2017. How to give feedback people can actually 
use. Harward business review. Julkaistu 27.10.2017. Viitattu 
20.4.2018. https://hbr.org/2017/10/how-to-give-feed-
back-people-can-actually-use

Kirjoittajat:  Hanna Arola, th-opiskelija 
   Petra Veteläinen, sh-opiskelija 
  Jenni Vuokila, sh-opiskelija

Kirjoittajat ovat Lapin AMK:n Kemin yksikön opiskeli-
joita

https://hbr.org/2017/10/how-to-give-feedback-people-can-actually-use
https://hbr.org/2017/10/how-to-give-feedback-people-can-actually-use
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Ensihoidon potilasaineisto on laaja ja työntekijällä tulee 
olla valmiudet hoitaa potilaita vauvasta vaariin, hitaasta 
yleistilan laskusta traumapotilaisiin. Vaikka tietyt tilanteet 
voivat olla niin harvinaisia, ettei yksittäinen ensihoitaja 
niitä välttämättä urallaan kohtaa, tulee näidenkin tilan-
teiden hoitamiseen olla valmiudet.

Laaja tehtäväkuva asettaa haasteita myös opiskelija-
ohjaukseen, sillä miten voin opettaa opiskelijalle taitoja, 
joita hän tulee valmistuttuaan tarvitsemaan, mikäli en 
ole niitä itsekään töissä kohdannut? Näihin tilanteisiin 
simulaatioharjoittelu soveltuu hyvin ja Länsi-Pohjan sai-
raanhoitopiirin ensihoitopalvelussa simulaatioharjoitteet 
ovatkin olleet koko ensihoitopalvelun toiminnan ajan 
luontainen osa työssä kehittymistä, oppimista ja opis-
kelijoiden ohjaamista. 

Simulaation tarkoituksena on yhdistää teoreettinen 
osaaminen ja käytäntö. Työskenneltäessä aloilla, joissa 
turvallisuudella on suuri merkitys (esim. ilmailu-ala ja 
terveydenhuolto) kehitetään simulaatioharjoittelulla 
myös teknisten taitojen lisäksi kommunikointitaitoja ja 
tiimityötä.  Simulaatioharjoittelua onkin alettu kehittää 
1950-luvulla alun perin lento-opetuksen tueksi. 

Simulaatioharjoittelu osana 
opiskelijaohjausta

Suomessa ensimmäiset tietokoneohjatut simulaationuket 
otettiin käyttöön 2000-luvun alussa Puolustusvoimissa ja 
Arcadan ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä myös 
Lapin ammattikorkeakoululla on simulaatioympäristöt 
sekä Kemin että Rovaniemen kampuksella.

Kerroksellista oppimista

Simulaatioharjoittelussa oppiminen nähdään kognitiivis-
ten käsitysten mukaisesti mahdollisuutena siirtää tietoa 
lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen muistiin liittä-
mällä uusi tieto jo olemassa olevaan tietoon.  Keskeistä 
on taitojen harjoittelu, jonka tavoitteena on pysyvän 
muutoksen aikaansaaminen.  

Simulaatio-opetuksen vaikutuksia oppimiseen verrattuna 
muihin opetusmenetelmiin on toistaiseksi tutkittu vähän. 
On kuitenkin todettu, että varsinkin mahdollisimman 
autenttisilla simulaatioilla on positiivinen vaikutus oppimi-
seen.  Simulaatioympäristössä on turvallista harjoitella ja 
oppia tuottamatta vahinkoa potilaille. Lisäksi harjoituksia 
on mahdollista toistaa ja oppiminen on kerroksellisempaa 
kuin perinteisillä luennoilla tai yksin kirjoista opiskelemalla. 

Simulaatio tapahtumaan kuuluu kohderyhmän ja 
aikaisemman osaamisen selvittämisen perusteella aina 
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tavoitteiden asettaminen, sisällön suunnitteleminen, 
harjoituksen etenemisen suunnittelu sekä jälkipuinti. 
Harjoittelun ohjaajan kannalta opiskelijoiden opetussuun-
nitelman ja opiskelijan tavoitteiden tunteminen on yksi 
perusedellytys onnistuneen simulaation kannalta. Hyvän 
ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen täytyy huomioida, 
samoin kuin jännityksen vähentäminen.  

Hauskaa, opettavaista ja tehokasta

Simulaatiot ovat olleet oppilaiden keskuudessa suo-
sittuja ja ne on koettu hyväksi oppimismenetelmäksi. 
Parhaimmillaan opiskelijat saavat mahdollisuuden kokea 
olevansa täysivaltaisia työyhteisön jäseniä, sillä simu-
laatioissa voidaan unohtaa opiskelijastatus ja tehdä 
asioita oikeasti. Simulaatiot mahdollistavat myös erilaisten 
oppijoiden huomioimisen ja lisäävät vuorovaikutusta 
ohjaajan ja opiskelijan välillä. 

Usein ajatellaan, että simulaatioharjoittelua voidaan 
suorittaa vain tietyssä simulaatioympäristössä. Kuitenkin 
simulaatioita voidaan hyödyntää myös työpaikoilla. 
Läheskään aina ei tarvitse hienoja teknisiä laitteita ja 
tietyissä tilanteissa potilaana voi toimia toinen työntekijä. 
Aitojen “potilaiden” hyödyntäminen auttaa erityisesti 
harjoiteltaessa potilaan kohtaamista. 

Ensihoidossa simulaatioharjoitteluun panostetaan ja 
viimeisimpänä onkin saatu käyttöön oma iSimulate väli-
neistö, jonka avulla simulaatio-opetusta voidaan helposti 
toteuttaa missä tahansa. iSimulate training unit toimii 
kannettavan Wi-Fi yhteyden kautta, mikä mahdollistaa 
simulaatiotilanteen luomisen potilaskuljetuksen aikana 
sekä myös välineistön ulosviennin, jolloin simulaatioti-
lanteesta saadaan tarpeen vaatiessa olosuhteiltaankin 
mahdollisimman totuudenmukainen. 

Simulaatioita osana opiskelijan ohjausta voi suositella 
jokaiselle terveydenhuollon osa-alueelle. Haasteita 
työntekijöille ja ohjaajille aiheuttaa kiire tai sen kokemi-
nen. Lisäksi simulaatio -harjoitteiden läpivieminen vaatii 
myös valmistelua ja viitseliäisyyttä. Kuinka paljon haluan 
panostaa tulevaan kollegaan? Kuinka paljon olen valmis 
laittamaan itseäni likoon? 

Kaiken kaikkiaan simulaatioharjoittelu on hauskaa, opet-
tavaista sekä käytännössä äärimmäisen tehokkaaksi 
havaittua toimintaa. 

Teksti: Aila Ramlin, sairaanhoitaja (ylempi AMK) 
 Emilia Hälinen, sairaanhoitaja

Ensihoidon simulaatioharjoittelussa käytettävää välineistöä.
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Ohjausprosessiin vaikuttavat monet asiat ja yksi merkit-
tävä on opiskelijan ja ohjaajan oppimistyylit. Jokainen 
meistä oppii asioita eri tavalla ja oppimistyylit ovat 
yksilöllisiä. 

Opiskelijan ohjaamisessa täytyy huomioida, millaisia 
tapoja oppijalla on hankkia ja käsitellä uutta tietoa ja 
miten oppii asioita parhaiten.

Ihmisellä voi olla yksi vahva oppimistyyli tai hänellä voi 
olla useita vahvoja alueita. Oman vahvimman oppimi-
sen tavan tunnistaminen ei tarkoita sitä, että henkilö ei 
omaksu tietoa myös muilla tavoilla. Oppimistyylin tunnista-
miseen on olemassa testejä netistä saatavilla esimerkiksi 
seuraavan sivujen kautta:  http://www.porttivapauteen.
fi/filebank/245-Oppimistyylitesti.pdf , https://www.the-
seus.fi/bitstream/handle/10024/38301/978-952-456-074-0.
pdf?sequence=1

Sekä opiskelijan, että ohjaajan on merkityksellistä tunnis-
taa itselle tyypillinen tapa oppia, koska oma oppimistyyli 
ohjaa usein omaa toimintaa ohjauksessa. Ohjaamme 
usein tavalla, jolla itse opimme, koska se on itsellemme 
tyypillistä.

Näkemällä, kuuntelemalla vai kokemalla?

Aisteihin perustuvia oppimistyylejä ovat visuaalinen, audi-
tiivinen, kinesteettinen ja taktuaalinen oppija.  Visuaalinen 
oppija muistaa näkemänsä kuvina ja kaavoina. Hänelle 
on tärkeää lukeminen ja kirjalliset toimintaohjeet. Hän 
oppii näkemällä ja katsomalla. Kuvat, mielikuvat ja värit 

ovat tärkeitä oppimisen apuja. Suurin osa ihmisistä on 
visuaalisesti vahvoja oppijoita. Visuaalisen oppimistyylin 
omaavalla on hyvä mielikuvitus. Hän on järjestelmällinen 
ja hän haluaa, että asiat etenevät. Kommunikoidessaan 
hän pitää yllä katsekontaktia.  

Auditiivinen oppija muistaa helposti puheen, keskustelut 
ja äänensävyt. Hän oppii parhaiten keskustelemalla ja 
kuuntelemalla juttuja, luentoja ja suullisia ohjeita. Tieto 
tallentuu puheena. Hän hyötyy ääni oppimateriaalista. 
Auditiivinen ihminen on usein rauhallinen. Hän ei elehdi, 
selittää paljon järjestelmällisesti. Kommunikoidessaan 
hän kääntää päätään siten, että kuulee paremmin.

Kinesteettinen henkilö oppii parhaiten kokeilemalla ja 
itse tekemällä. Hänelle ovat tuntemukset tärkeitä. Hän 
muistaa hajut, tuoksut ja maut.  Hän tallentaa kaiken 
muistiin fyysisinä mielikuvina, kehomuistin, lihasmuistin 
avulla. Osallistuminen, vuorovaikutus ja opitun yhdistä-
minen henkilökohtaisiin kokemuksiin on tyypillistä. Sopivia 
oppimiskeinoja ovat tekeminen, opintoretket, pantomiimi 
ja tiedon dramatisointi. Hän aistii helposti ilmapiirin ja 
huono ilmapiiri ehkäisee hänen oppimista.

Taktuaalinen henkilö oppii käsillään tekemisestä, kuten 
tekemällä muistiinpanoja, piirtämällä kuvia ja rakenta-
malla malleja. Keskittyäkseen  hän  tekee käsillään koko 
ajan jotakin, esimerkiksi kutoo, piirtelee tai pyörittelee 
kynää.  Taktuaalinen henkilö voi vaikuttaa hermostu-
neelta tai kiireiseltä, vaikka keskittyy todella oppimaan.

Oppimistyylien merkitys 
ohjausprosessissa
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Jokainen voi oppia ohjaamaan

Riippumatta oppimisen tyyleistä jokainen voi oppia 
ohjaamaan. Oman tyylin tunnistamisen kautta voi poh-
tia, miten ohjaa ja tukee erilaisia oppijoita. Esimerkiksi 
visuaaliselle oppijalle on tärkeää havainnollistaminen 
kaavioiden, kuvioiden, kirjallisten ohjeiden ja esitteiden 
avulla. Auditiiviselle oppijalle on tärkeää vastavuoroinen 
keskustelu, selittäminen ja sanalliset ohjeet. 

Jos itse olet vahvasti visuaalinen, niin hidasta tahtia 
auditiivisen oppijan kanssa. He oppivat pohtimalla ja 
ohjauskeskustelu toimii hienosti heidän kanssa. Kines-
teettiset kiinnittävät huomiota ympäristöön ja ilmapiiriin. 
Tarjoa heille kokemuksia käytännön harjoittelun ja koke-
musten kautta. Käytännön harjoittelun ja kokeilun jälkeen 
katsotaan toimintaohjeita tarkemmin heidän kanssaan. 
Ohjauskeskustelu kannattaa käydä työn lomassa.

Ohjattavan oppimistyyli on hyvä tietää, sillä se tehostaa 
oppimista. Oppimistyyleihin liittyvät älylliset taidot, kuten 
ongelmanratkaisu ja havainnointi sekä tunteisiin liittyvät 
fysiologiset tekijät. Ohjaajan toivotaan mukautuvan ja 
asennoituvan ohjaukseen opiskelijan opiskeluvaiheen 
tavoitteiden mukaan. Kaikille opiskeluvaiheille yhteistä 
on toive palautteenannosta jatkuvasti ja rakentavasti. 
Tärkeinä piirteinä ohjaajalla pidetään myönteisyyttä, 
rohkaisevaisuutta, rauhallisuutta ja sitä että pyytää 
perusteluja opiskelijan toiminnalle. Kun opiskelija pääsee 
selostamaan ja perustelemaan tekemäänsä, niin hänen 
omaksumisensa hipoo 70% oppimisestaan. Tekemisen 

kautta se on jo 90%. Asiat, jotka ohjaaja ottaa esiin 
ohjauksessa, kertoo siitä, mikä hänen mielestään on 
olennaista ammatissa.

Myös se kuinka ohjaaja esittää asiat ja kuinka hän on 
vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa, ilmaisevat hänen 
suhtautumistaan työhönsä sekä opiskelijaohjaukseen. 
Ohjauksessa vuorovaikutuksen kanavia ovat muun 
muassa kieli, katsekontakti, kasvonilmeet, kosketus ja 
ihmisten välinen etäisyys. Myös vaikeneminen, syrjään 
vetäytyminen ja vastaamatta jättäminen ovat viestejä.  
Ihmisten välinen vuorovaikutus ei ole koskaan yksisuun-
taista vaan se on jaettu sosiaalinen tapahtuma. Sosiaa-
lisessa vuorovaikutuksessa kasvaa yhteinen ymmärrys 
läsnä olevien oppimistyyleistä ja ohjausprosessi edistää 
sekä ohjaajaan että opiskelijan ammatillista kasvua. 

Teksti:  Sanna Viljasalo, sairaanhoitaja 
 Birgit Mylläri, KM, psykoterapeutti, 

 Lapin AMK:n Hyvinvointipalveluiden  
 osaamisala, Kemin kampuksen lehtori

Muistiinpanojen tekeminen sopii yksille, toiset oppivat paremmin 
kuuntelemalla.
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Lokakuussa 2017 alkoi L-PKS:n osastolla 3B Vastuuta 
ottamalla opit (VOO) -toimintamallin kokeilu opiskeli-
jaohjauksessa. VOO-malli on alun perin Hollannista läh-
töisin oleva toimintamalli, jossa korostuu toiminnallinen 
oppiminen ja konstruktiivinen oppimiskäsitys. 

Perusajatus on, että opiskelijat ottavat harjoittelussa 
kokonaisvastuun potilaiden hoitamisesta. Opiskelijoille 
annetaan ns. VOO-huoneet, joista he ovat vastuussa 
koko harjoittelun ajan 24/7.  VOO:ssa opiskelijat suunnitte-
levat itse potilaiden hoidon ja toteutuksen sekä hakevat 
itse vastauksia ongelmatilanteisiin. Ohjaava hoitaja on 
aina läsnä, opiskelijan tukena sekä varmistaa hoidon 
oikeellisuuden ja potilasturvallisuuden.

Tavoitteena on opiskelijan kliinisten taitojen kehittyminen 
ja osaamisen vahvistuminen, oma-aloitteisuuden lisään-
tyminen sekä teorian ja käytännön yhdistäminen uudella 
tavalla.  Ideaalitilanteessa VOO:ssa toimitaan moniam-
matillisina työpareina, valmiita työvuoroja noudattaen. 
Onnistuessaan malli mahdollistaa useamman opiskelijan 
yhtäaikaisen harjoittelujakson osastolla ja vastaa näin 
kasvaneeseen harjoittelupaikkojen kysyntään.

Suomessa ensimmäinen VOO pilottiryhmä aloitti toimin-
tansa Ylivieskan ammattiopistossa syksyllä 2012. Tällä 
hetkellä malli on käytössä erikoissairaanhoidon osalta 
muun muassa Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja Oulun 
yliopistollisessa sairaalassa.

VOO kirurgian vuodeosastolla 3B

Alueellamme malli on ollut aiemmin menestyksekkäästi 
kokeilussa Sauvosaaren sairaalassa, jossa oli kahdeksan 
jatkohoitopaikkaa odottavaa vanhusta.  Lappiasta tuli 
toive VOO:n laajentamisesta Länsi-Pohjan keskussai-
raalaan. Pilottiosastoiksi valikoituivat SYKE ja osasto 3B. 
Ennen kokeilun aloittamista osastojen henkilökunnalle 
järjestettiin infotilaisuus, jossa käytiin mallin pääperi-
aatteet läpi. Toteuttamistapa jäi kummankin osaston 
omaan harkintaan.

VOO käynnistyi lokakuun alussa 2017. Osastollemme 
tuli kymmenen opiskelijaa, joista kaksi oli aloittanut jak-
son muita aiemmin. Harjoittelu alkoi viikon mittaisella 
perehdytyksellä, jonka jälkeen aloitettiin varsinainen 
VOO:n toteutus. Opiskelijoille annettiin hoidettavaksi kaksi 
kolmen hengen huonetta, joihin valikoitui tyypillisimpiä 
osastomme potilaita. Henkilökunnasta ei ollut erikseen 
nimettyä VOO –ohjaajaa. Perehdytyksineen harjoittelu 
kesti tällä mallilla yhteensä neljä viikkoa.

Henkilökunnan ja opiskelijoiden kokemuksia VOO:sta

VOO mahdollisti opiskelijoille itsenäisemmän työskente-
lytavan. He joutuivat ottamaan enemmän vastuuta ja 
suunnittelemaan omaa toimintaansa. Opiskelijoiden piti 
miettiä työnjakoa ja toimintatapaa potilaiden kohdalla. 
Opiskelijat kokivat, että potilaiden hoitopolku avautui 
heille kokonaisuudessaan, koska he huolehtivat potilaista 
alusta loppuun. Heillä oli paremmin aikaa potilaille, 
kirjaaminen tarkentui ja raportointi kehittyi.

Mikä ihmeen VOO?
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Henkilökunnan ja opiskelijoiden mielestä VOO oli sekava. 
Perehdytys osaston toimintaan oli liian lyhyt ja sairaan-
hoitajaopiskelijat kokivat saaneensa mallista vähän 
informaatiota. Erot opiskelijoiden välillä olivat suuret.  
Osa sairaanhoitajista oli viidennellä lukukaudella ja osa 
oli valmistumassa.  Lähihoitajista osa oli ensimmäistä 
kertaa sairaalaympäristössä olevia lähihoitajia ja loput 
valmistumassa olevia. Tämä aiheutti sen, että pidem-
mällä oleva otti aktiivisemman roolin. Myös opiskelijan 
persoonalla oli vaikutusta siihen, millaisen roolin hän otti 
VOO -huoneessa.

Osastolla ei ollut resursseja irrottaa omaa ohjaajaa VOO–
huoneisiin ja henkilökunnalla ei ollut selvyyttä kuka vastaa 
opiskelijoista. Opiskelijat kokivat, ettei kukaan hoitaja 
tiennyt huoneiden tapahtumista ja vastuuta oli liikaa. 
Osalle henkilökunnasta oli myöskin epäselvää, miten 
ohjata VOO -opiskelijoita. Oman ohjaajan puuttumisen 
seurauksena yhteenkään opiskelijaan ei tutustunut kun-
nolla, luottamustakaan ei syntynyt ja vastuun antaminen 
oli vaikeaa. Kokonaiskuva opiskelijan osaamisesta ja 
oppimisesta harjoittelujaksolla jäi puutteelliseksi. Siksi 
arvioinnin antaminen oli hankalaa arviointivihosta huo-
limatta.

Henkilökunnan mielestä opiskelijoille jäi puutteellinen 
kokonaiskuva osastosta ja päivän kulusta. Myös oppi-
miskokemukset jäivät vaillinaisiksi, koska VOO-huoneissa 
oli ns. osaston tavallinen potilasmateriaali.  Osastolla olisi 
kaivattu enemmän opettajan läsnäoloa ja parempaa 
tavoitettavuutta, koska kyseessä uuden mallin pilotointi 
ja toive sille oli lähtöisin koululta.

Akuuttiosastolla on potilaiden vaihtuvuus suuri ja hoitoajat 
lyhyitä. Opiskelijoille VOO –mallia ajatellen osaston tahti 
oli ehkä liian nopea eivätkä he pystyneet omaksumaan 
asioita samalla nopeudella. Henkilökunta koki molem-
milla osastoilla, ettei malli soveltunut akuuttiosastolle, 
vaikka se on muualla käytössä myös akuuttiosastoilla. 
Lisähaastetta oli tuonut kansainvälisten opiskelijoiden 
osallistuminen VOO-kokeiluun.

Malli herätti paljon keskustelua puolesta ja vastaan. 
Kokeilun myötä hoitajat joutuivat miettimään omaa opis-
kelijaohjaustaan ja tapaa olla antamatta heti valmiita 
vastauksia. Kokemuksesta voimme sanoa, että onnistuak-
seen VOO vaatii sitoutumista johdolta ja henkilöstöltä, 
opiskelijoiden hyvän ja riittävän pitkän perehdytyksen 
asiaan ja opettajan osallistumista. Uusi toimintamalli 
vaatii aina totuttelua ja aikaa.

Teksti:  Marja Asteljoki, sairaanhoitaja 
 Satu Timperi, sairaanhoitaja 
 Tarja Lipponen, Lapin AMK:n  
 Hyvinvointipalveluiden osaamisala  
 Kemin kampuksen lehtori
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Länsi-Pohjan keskussairaalassa eletään parhaillaan 
suurta muutoksen aikaa, joka tulee aikanaan pää-
tymään Länsi-Pohjan aluetta koskeviin historiallisiin 
kirjoituksiin sosiaali- ja terveydenhuollosta. Millainen oli 
Länsi-Pohjan keskussairaalan alku ja ketkä olivat ensim-
mäiset lääkärit. Heistä löytyy sairaalasta taideteokset. 

Suomessa on harjoitettu sairaalatoimintaa jo keskiajalta 
lähtien. Ensimmäinen aikakirjoissa säilynyt maininta sellai-
sesta on piispa Bero Balkin kirje vuodelta 1396, jossa on 
maininta Turussa sijainneesta Pyhän hengen huoneesta. 

Näitä laitoksia ja hoitoloita kutsuttiin ranskalaisten esiku-
viensa mukaan hospitaaleiksi. Varsinaista sairaanhoitoa 
niissä ei kuitenkaan annettu, vaan niiden tarkoituksena 
oli lähinnä eristää lepraa ja psyykkisiä sairauksia potevia 
sekä vaikeasti vammautuneita muusta yhteiskunnasta. 
Hospitaalit saivat kansan keskuudessa sangen huonon 
maineen, koska olosuhteet ja hoidettavien perustarpei-
den tyydyttäminen olivat niissä usein puutteellisia eikä 
niistä juuri ollut paluuta.

Ensimmäinen ns. lasarettisairaala, jossa potilaat pyrit-
tiin hoidon avulla parantamaan, oli 1759 avattu Turun 
lääninsairaala. Vähitellen lääninsairaaloita perustettiin 
jokaiseen silloiseen lääniin ja 1700-luvun loppuun men-
nessä lääninsairaala oli kaikissa Suomen seitsemässä 
läänissä. Oulun lääninsairaala avattiin vuonna 1792. 
Ruotsin vallan aikana lääninsairaaloiden toimintaa val-
voivat maaherrat. Maamme siirryttyä Suomen sodan 
(1808-1809) jälkeen Venäjän vallan alle, lääninsairaalat 
siirtyivät valtiolle. 

Ajan oloon lääninsairaalat eivät pystyneet tyydyttä-
mään vähitellen kasvavaa sairaalahoidon tarvetta. 
Sen vuoksi alettiin perustaa valtion ylläpitämiä ns. yleisiä 
sairaaloita lähinnä sellaisille seuduille, joista matkat lää-
ninsairaaloihin olivat pitkät ja hankalat. Ensimmäinen 
yleinen sairaala oli Godbyn sairaala Ahvenanmaalla 

Taidetta sairaalan kaunistukseksi

1841. Seuraavana vuonna avattiin Sortavalan yleinen 
sairaala, joka talvisodan jälkeen siirtyi Kemiin ja jonka 
perinteiden jatkajaksi tuli vastavalmistunut Kemin yleinen 
sairaala. 1800-luvun jälkipuoliskolla alkoi syntyä valtion 
ylläpitämien lääninsairaaloiden ja yleisten sairaaloiden 
rinnalle kaupunginsairaaloita ja yksityisiä sairaaloita.

Kemin yleinen sairaala

Sairaalan ensimmäisen, funktionaalista tyyliä edustavan, 
osan suunnitteli arkkitehti Uno Ullberg. Sairaalan rakennus-
työt aloitettiin syyskuussa 1938. Urakoitsija oli helsinkiläinen 
Betonirakenne Oy. Urakkasopimuksen mukaan sairaalan 
tuli olla valmis heinäkuuhun 1940 mennessä. Raken-
nusmestari Sten ja 60 paikallista rakentajaa teki töitä 
tammikuun 1939 lopulle, jonka jälkeen tuli tauko kovien 
pakkasten ja tiilien loppumisen vuoksi. Töitä jatkettiin 
vasta toukokuussa 1939 ja harjannostajaisia vietettiin jo 
heinäkuussa 1939. Rakennustöiden etenemistä hidasti 
välissä käyty talvisota ja sen myötä tarvike- ja tekijäpula. 

Rauhan tulon myötä, uuden rajan taakse jäänyt Sortava-
lan yleinen sairaala päätettiin keväällä 1940 siirtää Kemin 
yleiseen sairaalaan. Sortavalasta ja muualta Kannakselta 
sairaanhoitajia, taloushenkilökuntaa ja kalustoa siirrettiin 
Kemiin seuraavan kesän kuluessa. Sortavalan sairaalan 
alilääkäri Eino Aalto-Setälä nimitettiin Kemin yleisen 
sairaalan vt. ylilääkäriksi. Hän saapui perheineen Kemiin 
loppukesällä 1940 ja asettui taloksi vielä keskeneräiseen 
potilashuoneeseen. 

Sairaalan lopputarkastus tehtiin joulukuussa 1940, lähes 
puoli vuotta aikataulusta jäljessä. Moni asia raken-
nuksessa oli vielä kuitenkin kesken ja talossa oli kylmä. 
Ylimmän eli viidennen kerroksen hoitajien asunnoissa oli 
vain 10 astetta lämmintä. Henkilökuntaa Kemin yleisessä 
sairaalassa oli alkuvaiheessa 44 henkeä.

Alkuaikoina käytössä olivat ensimmäisen kerroksen 
lastentautien osasto, toisen kerroksen toimenpideti-

Sortavalan sairaala
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lat, kolmannen kerroksen naisten- ja synnytysosasto ja 
neljännessä kerroksessa toimi yhdistetty sisätautinen ja 
kirurginen osasto, sekä miehille että naisille.  Viidennessä 
kerroksessa oli henkilökunnan asuntoja. 

Jatkosodan 57. Sotasairaala

Kemin yleinen sairaala ehti toimia vain muutaman 
kuukauden, kun kesällä 1941 ylilääkäri Aalto-Setälä 
määrättiin noutamaan 57. sotasairaalan perustamisoh-
jeet Länsi-Pohjan suojeluskuntapiiristä. Ohjeet sisälsivät 
salaisen luettelon sotasairaalan käyttöön takavarikoita-
vista rakennuksista, sairaanhoitajista, muusta sotilas- ja 
siviilihenkilöstöstä ja kuljetusvälineistä. Lääkintäeversti-
luutnantti Aalto-Setälä määrättiin päällikkölääkäriksi. 

Sotasairaalan sairaansijoja perustettiin Kemin yleisen sai-
raalan lisäksi keskuskansakoululle (nykyisin Sauvosaaren 
koulu), lyseolle (nykyisin Kemin lyseon lukio), apukoululle 
(entinen Penttilän talo / nykyisin Sauvosaaren neuvola, 
Huvikumpu), ammattikoululle (nykyisin Lappia, Hyvin-
vointiala), Kemin Pirtille ja Työkeskus Toivolaan. 

Siviilihenkilöillä ei ollut enää mahdollisuutta päästä sai-
raalahoitoon, ei edes synnyttäjillä. Ainoastaan poliklinikka 
jatkoi siviilipotilaiden vastaanottoa. Heinäkuun alusta 
lähtien sairasjunat alkoivat tuoda haavoittuneita ja sairas-
tuneita sotilaita. Saksalaiset pystyttivät lisäksi Sauvosaaren 
urheilukentälle ja keskuskoulun pihalle parakkeja, joissa 
oli yli 1500 hoitopaikkaa. Suomalaisten ja saksalaisten 
yhteistoiminta on kiinteää lääkintä- ja huoltoasioissa. 
Saksalaiset sotilaslääkärit avustivat Aalto-Setälää leik-
kauksissa ja suomalaiset hoitivat myös saksalaisia. Siinä 
sivussa tehtiin myös lääketieteenhistoriaa kun saksalainen 
kirurgi Gerhard Küntscher, luuydinnaulausmenetelmän 
keksijä ja kehittäjä, leikkasi myös suomalaisia potilaita. 

Professori Gerhard Küntscher tuli Kemiin saksalaisten soti-
laiden lääkäriksi 1943. Küntscher suoritti Suomen ensim-

mäiset luuydinnaulaukset Kemissä ja opetti menetelmän 
ylilääkäri Aalto-Setälälle. Sodan jälkeen Aalto-Setälä 
valmistutti sairaalan konemestarilla uudet naulausväli-
neet päästäkseen käyttämään Küntscheriltä jääneitä 
nauloja. Näitä Kemin kotitekoisia ydinnaulausvälineitä 
säilytetään Suomen lääketieteen museossa. 

Kemin keskussairaalasta sairaanhoitopiiriin

Lääkintöhallituksen esityksestä valtioneuvosto päätti 
tammikuussa 1964, että Kemin yleinen sairaala luovu-
tettaisiin alueineen, rakennuksineen ja irtaimistoineen 
Kemin keskussairaalan kuntainliitolle vuoden 1965 
alusta. Jäsenkuntia olivat Kemi, Tornio, Simo, Kemin 
maalaiskunta, Tervola, Alatornio, Karunki, Ylitornio, Pello 
ja Kolari, väestöpohja oli noin 88 500. Vuonna 1978 Kemin 
keskussairaalan nimi muutetiin paremmin koko seutua 
kuvaavaksi Länsi-Pohjan keskussairaalaksi. 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri perustettiin 1.1.1989. Taus-
talla oli valmisteilla ollut erikoissairaanhoitolaki, joka 
määräsi Suomeen perustettavaksi 21 sairaanhoitopiiriä. 
Niiden oli määrä kehittää toimintaansa niin että ter-
veyskeskuksista ja erikoissairaanhoidosta muodostuisi 
kokonaisuus. Sairaanhoitopiirin perustamisen myötä Kero-
putaan sairaala Torniossa lakkasi olemasta itsenäinen 
laitos ja muuttui keskussairaalan psykiatrian vastuualueen 
vuodeosastoksi. Kolarin ja Pellon kunnat päättivät tässä 
yhteydessä siirtyä Lapin sairaanhoitopiiriin. Sairaanhoi-
topiirin alueeksi vahvistetiin valtioneuvoston päätöksellä 
Kemin ja Tornion kaupungit sekä Simon, Keminmaan, 
Tervolan ja Ylitornion kunnat.

Teksti:  Tuija Nurkkala  
 (osa matkailuoppaan lopputyöstä)

Kuvat:  Alisa Kesti

Kemiläinen kuvanveistäjä Ensio Seppänen on tehnyt sairaalalle 
professori Küntscheristä muotokuvareliefin, joka sijaitsee 
ortopedia-traumatologisella osasto 3B:llä. 

Taiteilija Niina Vanaksen öljyvärimaalaus johtavalääkäri Eino 
Aalto-Setälästä. Teos sijaitsee hallintokeskuksessa. 
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Kemin mielenterveys- ja riippuvuuksien palvelut siirtyivät 
huhtikuussa sairaanhoitopiirin järjestettäviksi.

Psykiatrian tulosalueeseen integroitiin Kemin mielenter-
veystoimisto, A-klinikka, päihdekuntoutumisyksikkö Pihla 
sekä kuntoutusyksikkö Risteys. Integraation tavoitteena 
on ollut 1) yhtenäinen asiakaslähtöinen 

mielenterveys- ja päihdepalveluiden tuottaja, palvelu-
verkko, 2) yhtenäiset hoito- ja palveluketjut, prosessit, 
3) henkilöstön joustava allokointi tarpeen mukaan ja 4) 
päällekkäistyön poistaminen. 

Uusi palvelujen järjestämistapa ei ole aiheuttanut välit-
tömiä muutoksia palveluiden käyttäjille ja palveluyksiköt 
toimivat edelleen entisissä osoitteissaan. Länsi-Pohjan 
alueella toimivan verkostokeskeisen asiakastyön perus-
periaate tulee jatkossa näkymään asiakkaalle palvelun 
kokonaisvaltaisena laatuna. 

A-klinikalla hoidetaan riippuvuuksia

Kemin A-klinikalla hoidetaan erilaisia päihderiippuvuuksia, 
kuten alkoholi-, huume- ja lääkeongelmia sekä toimin-
nallisia riippuvuuksia, kuten peli-, netti- ja seksiriippuvuuk-
sia. Tämän lisäksi A-klinikan palveluihin voi hakeutua 
riippuvuusongelmaisen läheinen saadakseen tukea 
tilanteeseensa. Nuorimmat asiakkaat ovat alaikäisiä ja 
vanhimmat vanhuusikäisiä.  

Kemin A-klinikalla työskentelee viisi työntekijää: kaksi 
sairaanhoitajaa, sosiaaliterapeutti, nuorten päihdetyön-
tekijä ja päihdetyönjohtaja.  Lisäksi A-klinikalla käy kerran 
viikossa lääkäri. Nuorten päihdetyöntekijän asiakkaat 
ovat alle 25-vuotiaita.  

A-klinikan hoitomuotoina ovat ohjaus ja neuvonta, 
hoidontarpeen arviointi, yksilö-, pari-, perhe- ja verkos-
tokeskustelut, lääkinnällinen avokatkaisu ja laitoslähet-
teet. A-klinikalla tehdään myös päihderiippuvuuden 
arviointeja.  

Kemin A-klinikalla on käyntipäivystys neljä kertaa viikossa 
maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 

9-11, jolloin A-klinikalle voi hakeutua ilman etukäteisa-
janvarausta. Muutoin asiointi tapahtuu ajanvarauksella. 

Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä, ja työtä tehdään 
tarvittaessa myös työpareittain muiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden työntekijöiden kanssa. Asiakkaan lähei-
set ja verkostot ovat aina tervetulleita mukaan hoitoon 
asiakkaan toiveesta. A-klinikan työntekijät osallistuvat 
myös erilaisiin asiantuntijatyöryhmiin. 

Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen, ja asiakas asettaa 
hoitonsa tavoitteet yhdessä työntekijän kanssa. Avohoi-
don palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Mielenterveystoimistossa on matala kynnys

Kemin mielenterveystoimistossa työskentelee 13 työnte-
kijää: psykologi, mielenterveyshoitajia, sairaanhoitajia, 
sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, palvelusihteeri ja kaksi 
lääkäriä. Lisäksi mielenterveystoimistolla on työtilat myös 
kotikuntoutuksen eli psykiatrisen avohoidon liikkuvan työ-
ryhmän neljälle työntekijälle, jotka hallinnollisesti kuuluvat 
kuntoutusyksikkö Risteykseen. 

Mielenterveystoimissa on puhelinpäivystys arkisin kello 
8.15-11.00. Useimmiten yhteyttä otetaan mieliala-asioissa, 
esimerkiksi ahdistuneisuuden, masennuksen tai paniik-
kihäiriöiden vuoksi. Yhteydenottoja tulee paljon myös 
omaisilta, jotka ovat huolissaan läheisistään. Mielen-
terveystoimiston potilaat ovat aikuisia, ikähaitari venyy 
18-vuotiaista ikäihmisiin. 

Mielenterveystoimistolla toimii myös erilaisia ryhmiä, muun 
muassa mielialanhallintaryhmiä, keskusteluryhmiä ja erilai-
sia toiminnallisia ryhmiä. Nuorten äitien ja lasten ryhmää 
pyöritetään yhteistyössä perheneuvolan kanssa. Muita 
tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat työllistämispalvelut, 
työterveyshuolto, Sauvonsaaren sairaala, kriisikeskus 
Turvapoiju ja Kemin A-klinikka.

Mielenterveystoimistolla hoitosuhteiden pituus vaihtelee 
riippuen potilaan hoidon tarpeesta. Tapaamisia potilaan 
kanssa järjestetään 2-3 viikon välein, tilanteen ja tarpeen 
mukaan. 

Mielenterveystoimisto sijaitsee Kemin keskustassa, 
Kauppakadulla. Kuvassa osastonhoitaja Timo Haaraniemi ja 
sairaanhoitaja Riitta Rapeli.

Psykiatrian tulosalue laajeni
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Risteyksessä eletään tavallista arkea

Kemin Kivikossa sijaitsevassa kuntoutusyksikkö Risteyk-
sessä, eli entisessä Kiveliönkodissa, on 22 asukaspaikkaa. 
Marttalan kaupunginosassa toiminut Inka-koti ja Kiveli-
önkoti yhdistyivät vuoden 2016 alussa, jolloin yksikkö sai 
uudeksi nimekseen Risteys.

Työntekijöitä Risteyksessä on 15, joista neljä työskentelee 
kotikuntoutuksessa. Asukkaista suurimalla osalla on diag-
noosina skitsofrenia. Ikäjakauma on noin 30-60 –vuotta.

Risteyksessä eletään normaalia arkielämää siivouspäivi-
neen ja kauppareissuineen. Hoitojaksot ovat tyypillisesti 
pitkiä. Lisäksi muutamia potilaita käy intervallijaksoilla.

Risteyksessä toimii myös ryhmiä, esimerkiksi naisten ryhmä 
ja liikuntaryhmiä. Niihin osallistuu Risteyksen asukkaiden 
lisäksi avohoidon asiakkaita. 

Pihla tarjoaa päihdekuntoutumispalveluja

Kemin Takajärvellä sijaitsevassa Pihlassa järjestetään 
päihderiippuvaisten katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutus-
hoitoa sekä tehostettua palveluasumista. 

Pihlan yläkerrassa toimii tehostetun palveluasumisen 
yksikkö. Sen asukkaat ovat iältään 50-70 –vuotiaita muis-
tisairaita, joilla on taustalla päihdeongelmia. 

Pihlan alakerrassa toimii katkaisu- ja kuntoutusosasto, 
jossa on seitsemän asiakaspaikkaa. Asiakkaat tulevat 
akuuttiklinikan ja A-klinikan kautta ja ikäjakauma noin 
18-70 -vuotta. Hoitojaksot ovat lyhyitä, viidestä päivästä 
vajaaseen kuukauteen.

Lisäksi Pihlassa toimii korvaushoitoyksikkö opioidiriippu-
vaisille huumeiden käyttäjille. Lääkkeenjako tapahtuu 
päivittäin ja korvaushoidossa olevien on käytävä vii-
koittain huumeseuloissa. Ikäjakauma korvaushoidossa 
käyvillä on tällä hetkellä noin 20-45 -vuotta.

Teksti: Jenni Vanhala ja Mari Sipola (a-klinikka) 
Kuvat: Jenni Vanhala

Nuorten päihdetyöntekijä Päivi Kuitunen, sairaanhoitaja Minna 
Reinikainen, päihdetyönjohtaja Mari Sipola ja sosiaaliterapeutti 
Kimmo Karjalainen Kemin A-klinikalta. 

Kuntoutusyksikkö Risteyksen nimi on työntekijöiden mukaan 
aiheuttanut joskus hämmennystä ja hassuja tilanteita. ”Kun 
taksikuskille sanoo, että mennään Risteykseen, saattaa hän pysähtyä 
seuraavaan tien risteykseen.”

Sairaanhoitaja Iines Ruokonen työskentelee Pihlan 
korvaushoitoyksikössä.

Sairaanhoitaja Ritva Rautiainen Kemin A-klinikalta.
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli noudatettavaksi 25. 
toukokuuta. Asetus korostaa rekisterinpitäjän vastuuta 
ja yksilön oikeuksia omiin tietoihinsa.

Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet pysyvät nyt 
asetusaikanakin pitkälti entisenlaisina. Asetus tuo kuitenkin 
mukanaan uusia käsitteitä, rekisterinpitäjälle uusia vel-
voitteita ja rekisteröidyille entistä vahvemmat oikeudet 
omiin tietoihinsa.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa henki-
lötietojen suojaa, yhtenäistää tietosuojalainsäädäntöä 
kaikissa EU-maissa ja sitä kautta edistää digitaalisten 
sisämarkkinoiden kehittymistä. 

Uusia velvoitteita rekisterinpitäjille

Tietosuoja-asetuksen rekisterinpitäjille tuomia uusia 
velvollisuuksia ovat osoitusvelvollisuus, ilmoitusvelvolli-
suus sekä velvollisuus varmistua siitä, että tietosuoja on 
sisäänrakennettu ja oletusarvoinen. Lisäksi rekisterinpitä-
jällä on velvollisuus antaa tietoja rekisteröidyille heidän 
henkilötietojensa käsittelystä avoimesti ja niin että tiedot 
ovat helposti saatavilla.

Vaikka henkilötietojen käsittelyperiaatteet eivät ole 
asetuksen myötä paljoa muuttuneet, tietosuojaan liittyvä 
hallinnollinen työ on näiden uusien velvoitteiden myötä 
lisääntymässä.

Osoitusvelvollisuus tarkoittaa, että organisaation tulee 
kyetä osoittamaan, että se on huolehtinut asetuksessa 
määritellyistä henkilötietojen käsittelyn periaatteista. Niitä 
ovat käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi, 
täsmällisyys, säilytyksen rajoittaminen sekä tietojen eheys 

ja luottamuksellisuus. Enää ei siis riitä pelkästään se, että 
lakeja noudatetaan, vaan rekisterinpitäjän täytyy pystyä 
antamaan näyttöä lainkuuliaisuudestaan.

Osoitusvelvollisuutta toteutetaan käytännössä pitämällä 
tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät ohjeet ja dokumentit 
ajan tasalla. 

Ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa, että vakavista henkilötie-
toihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista on tehtävä 
ilmoitus valvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä 72 
tunnin kuluessa siitä, kun loukkaus on havaittu. Kaikki 
henkilötietoihin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset on 
dokumentoitava ja niiden aiheuttamat riskit on arvioi-
tava. Jos loukkaus aiheuttaa korkean riskin rekisteröidyille, 
siitä on ilmoitettava viranomaisen lisäksi myös heille.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaus voi olla esimerkiksi 
henkilötietoja sisältävän muistitikun katoaminen, tie-
tokonevarkaus, haittaohjelmatartunta, hakkerointi tai 
potilastietojen postitus väärille henkilöille. 

Sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan käsite 
tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on otettava huomioon 
tietosuojavaatimukset jo silloin, kun henkilötietojen käsit-
telyä ollaan suunnittelemassa, esimerkiksi hankittaessa 
uusia tietojärjestelmiä.

Käytännössä sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tieto-
suoja voi tarkoittaa esimerkiksi teknisiä rajoituksia, käytön-
valvontaa, ohjeita, sopimuksia tai tietosuojasitoumuksia 
järjestelmien käyttäjien sekä järjestelmätoimittajien 
kanssa. Myös työntekijöiden koulutus ja perehdyttäminen 
tietosuojaan sekä tietoturvallisiin työtapoihin toteuttaa 
sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa.

Tietosuoja-asetus toi uusia vastuita
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Kaikkia oikeuksia ei sovelleta kaikkeen käsittelyyn

Tärkein rekisterinpitäjän velvollisuus on tietenkin vastata 
rekisteröityjen oikeuksista. Tietosuoja-asetuksessa mai-
nittuja rekisteröidyn oikeuksia ovat tiedonsaantioikeus, 
oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus saada tiedot oikais-
tua, oikeus tulla unohdetuksi, oikeus tietojen poistamiseen 
ja tietojenkäytön vastustamiseen, oikeus saada tiedot 
koneluettavassa muodossa sekä oikeus siirtää henkilö-
tiedot toiseen järjestelmään. Lisäksi asetus lupaa erityistä 
suojaa alaikäisen henkilötiedoille.

Kaikkia rekisteröidyn oikeuksia ei kuitenkaan sovelleta 
kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Potilas ei voi esimer-
kiksi vaatia kaikkien tietojensa poistamista potilasrekis-
teristä, tai vaatia kaikkien tietojensa siirtämistä toiseen 
järjestelmään. Rekisteröidyn oikeuksien soveltaminen 
riippuukin aina henkilötietojen käsittelyperusteesta ja 
siitä, mistä tiedot on kerätty tai saatu.

Käytännössä esimerkiksi terveydenhuollossa rekisteröi-
dyn oikeudet pysyvät pitkälti entisellään. Asiakkaalla 
tai potilaalla on oikeus saada tietoa henkilötietojensa 
käsittelystä, tutustua omiin potilaskertomustietoihinsa ja 
vaatia virheellisen tiedon poistamista. 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyn pyyntöihin 
tulee vastata yleensä kuukauden sisällä. Jos rekisteröidyn 
vaatimuksiin esimerkiksi tiedon korjaamisesta ei suostuta 
tai hänen pyyntöihinsä ei vastata, on hänellä mahdolli-
suus saattaa asia käsiteltäväksi Tietosuojavaltuutetulle.

Teksti: Jenni Vanhala

Tietosuoja ei ole uusi asia. Hippokrateen vala sisältää 
ensimmäisen tunnetun tietosuojasitoumuksen:  
”Mikäli parannustyössäni tai sen ulkopuolella ihmisten 
keskuudessa näen tai kuulen sellaista, mitä ei pidä levitettämän, 
vaikenen ja pidän sitä salaisuutena.”
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