
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, henkilöstölehti 3 / 2016

Millainen on mukava työkaveri?

Vanhat näytteet biopankkiin

Uusi apteekki - uudet kujeet



2

Länsi-Puhuri 3/2016

LÄNSI-PUHURI

Päätoimittaja:
Riitta Luosujärvi

Toimitusneuvosto:
Timo Haaraniemi
Heidi Kenttälehto (kuvaaja)
Juha Kursu
Tuija Nurkkala
Tiina Puotiniemi
Sirpa Ollila (kuvaaja)
Soili Vesterinen
Riikka Vänskä

Toimitussihteeri:
Jenni Vanhala

Taitto ja paino:
Länsi-Pohjan kirjapaino Oy

Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa. 
Siihen tuleva materiaali tulee toimittaa 
28.11.2016 mennessä osoitteeseen: 
toimitus.lansipuhuri@lpshp.fi. 
Palautteen lehdestä (ruusut/risut) voit 
laittaa samaan osoitteeseen.

Nopeasti hujahtanut kesä on takana ja syksyn tuntu hiipi aikaisin. 
Varmaan siksi, kun luontokin oli niin nopea. Marjat ja sienet olivat 
huomattavasti normaalia aikaisemmin kypsiä. Suppilovahveroita 
elokuussa! Ovatko maailmankirjat aivan sekaisin?

Onhan ne. Kaikki suuret päätökset ovat auki, siis odotellaan. Mihin 
valmistautua kun ei ole päätöksiä? Valmistaudutaanko silloin ei-muu-
tokseen?  Siihen, että mitään ei voi eikä tarvitse päättää kun niin 
paljon on keskeneräisiä asioita, joihin ei suoranaisesti voi itse 
vaikuttaa?

Päinvastoin.  Paljon on asioita, joihin vielä voimme itse vaikuttaa!  
Tehdään tästä ja tulevasta vuodesta aktiivinen, toimintaa kehittävä, 
rohkeita ratkaisuja sisältävä vuosi. Lyhennetään hoitoon pääsyn 
jonoja prosesseja leanaamalla, viedään eteenpäin yhteistä työtä 
kuntien kanssa riippumatta organisatorisista ratkaisuista.  Raken-
netaan hyvä pohja lasten- ja perheiden palveluille, ikäihmisten 
palveluille, terveyden- ja sairaanhoidon palveluille, kuntoutuksen 
palveluille ja tukitoiminnoille.  Rakennetaan hyvä pohja, koska 
tiedämme, että yhteisellä tekemisellä saamme turvattua asukkaille 
vähintään nykyiset, todennäköisesti paremmat palvelut kuin ilman 
yhteisiä kehittämistoimia.  

Suuret ratkaisut tulevat kun tulevat, niitä odottamalla ei synny uutta 
toimintakulttuuria eikä sujuvampia palveluja.  Pitäisikö meidän siis 
odotellessa vetäytyä ja päättää, että mitään ei investoida, mitään 
ei uudisteta? Ei ole syytä. Mitä paremmat toimintaedellytykset 
rakennamme ennen lainsäädäntömuutosten voimaantuloa, sen 
paremmin olemme mukana ja voimme selviytyä siitäkin tilanteesta, 
kun osa palveluista siirtyy kilpailutuksen piiriin. Kenties siirtyy, 
päätöksiähän ei ole.  

Jo nyt kilpailutilanne on selvästi muuttumassa. Vakuutusyhtiöt 
perustavat omia sairaalayksiköitä, olemassa olevat toimijat laa-
jentavat toimintojaan. Millä pärjää jäykkä ja päätöksiin hitaasti 
pystyvä julkinen sektori uudessa tilanteessa?  Vastaamalla samalla 
mitalla – parantamalla asiakkaiden kohtelua, nopeuttamalla hoitoon 
pääsyä, huolehtimalla henkilökunnan osaamisen varmistamisesta ja 
työn laadusta, huolehtimalla laitteista ja toimitiloista.  Ja tietenkin, 
huolehtimalla asiakkaiden koko hoito- ja palveluketjusta. 

Yhteistä sote-työtä kuntien kanssa siis riittää. Paljon on tehty ja paljon 
on tekemistä.  Jäsenkunnat päättävät syyskuun aikana, lähdetäänkö 
Länsi-Pohjan palvelu-/tuotantoaluetta viemään eteenpäin ennen 
kuin järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Toivottavasti asia etenee.

Yhdessä eteenpäin kohti uusia saavutuksia ja menetyksiä.
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RESEPTIHAASTE
Mustikkapiirakka
Mustikoiden kypsyessä niistä on ihana tehdä ensimmäinen mustikka-
piirakka. Yksi parhaiten sopivista täytteistä mustikan kanssa on perin-
teinen kermaviili, se tuo mukavasti pientä hapokkuutta mustikkatäyt-
teeseen. Pohjaksi voi käyttää valmista Kauramurotaikinaa tai pohja 
on helppo tehdä itsekin. Mökillä voi hätävierasvarana pitää pakaste-
taikinoiden lisäksi vehnäjauhoja ja sokeria sekä muita pitkään säilyviä 
ruoka-aineita. Jos mökillä pitää vakiovarastoa ruoka-aineista, kannat-
taa tarkistaa tuotteiden parasta ennen-päivämäärät tasaisin väliajoin. 
 

Piirakkavuoallinen, halkaisija n. 28 cm 
125 g margariinia tai voita 
 ¾ dl sokeria 
 1 muna 
½ dl Myllyn Paras Erikoisvehnäjauhoja 
½ tl leivinjauhetta 
4dl Myllyn Paras Pikakaurahiutaleita 
 
Täyte: 
3dl mustikoita  
2 dl kermaviiliä 
½ dl sokeria 
1 muna 
2 tl vaniljasokeria

 
Valmistusohje

 
Vatkaa rasva ja sokeri vaahdoksi, lisää muna vatkaten. Lisää veh-
näjauhot, joihin on sekoitettu leivinjauhe ja kaurahiutaleet. Levitä 
taikina voidellun piirakkavuoan pohjalle. Kaada päälle mustikat. 
Sekoita kermaviiliseoksen aineet keskenään ja kaada se marjojen 
päälle. Paista 175-asteisen uunin keskitasolla n. 35 min.  Herkullista 
keväällä raparperilla: Laita raparperinpaloja mustikoiden tilalle. 

Kati Eilittä 
 
Ps jos mun täytyy haastaa joku niin Osasto 5 B Paula Puolakka

TOIMEEN VALITUT

TANJA NIKKILÄ
Apulaisosastonhoitaja

1.9.2016

SANNA VANHALA
Röntgenhoitaja

1.7.2016

ANNINA LÄÄKKÖLÄ
Ensihoitaja
1.7.2016

JUHO LAHTINEN
Ensihoitaja
1.8.2016

MIIA KERÄNEN
Sairaanhoitaja

1.7.2016

PÄIVI TIRRONIEMI
Osastonsihteeri

1.7.2016

JENNI VÄHÄ
Sairaanhoitaja

1.7.2016
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LPKS:n kirurgian poliklinikalla on otettu kesäkuussa 
käyttöön ajanvarauksen tekstiviestimuistutus. Muis-
tutus lähtee ajanvarausjärjestelmästä automaattisesti. 
Tavoitteena on vähentää peruuttamatta ja käyttämättä 
jääneiden ajanvarausten määrää.

Tekstiviestimuistutus lähetetään kaksi päivää ennen 
ajanvarausta. Viikonloppuisin tekstareita ei lähde, vaan 
maanantain ja tiistain ajanvarauksista muistutetaan jo 
perjantaina. Viestin lähdettyä potilaan ajanvaraukseen 
tulee tieto, että tekstiviesti on lähetetty.

Tekstiviestimuistutusten käyttöä varten potilaan tiedoissa 
täytyy olla eAsiointi-puhelinnumero. Tekstiviestimuistu-
tusten käyttö edellyttää potilaan lupaa, joka kysytään 
suullisesti eAsiointi-numeroa tallennettaessa.

Tekstiviestiä ei lähde kaikista ajanvarauksista automaat-
tisesti, vaan ensin täytyy määritellä varaustyypit, joista 
muistutuksia halutaan tehdä. 

Muistutusviestiin ei pidä eikä voi vastata. Vaikka potilas 
ei syystä tai toisesta tekstiviestiä saisi, se ei tarkoita, ettei 
ajanvaraus olisi voimassa. Peruuttamatta ja käyttämättä 
jääneistä ajanvarauksista peritään asetuksen mukainen 
sakkomaksu.

Kirurgian poliklinikalla tekstiviestimuistutus on koettu 
hyväksi käytännöksi ja myönteistä palautetta on tullut 
myös potilailta. Osa potilaista on vasta muistutuksen 
myötä havahtunut lukemaan ajanvarauskirjeen lisäohjei-
neen ja tekemään vaaditut laboratorio- tai röntgenkäynnit.

Tekstiviestimuistutus voidaan ottaa tarpeen mukaan 
käyttöön myös muissa sairaalan yksiköissä. Yksiköiden 
tehtäväksi jää määritellä varaustyypit, joista muistutuksia 
halutaan lähettää ja ilmoittaa ne tietohallintoon.

Tekstiviesti muistuttaa ajanvarauksesta

VIRKAANVALITUT

MERJA RANTALA
Osastonhoitaja

1.9.2016

MARIA RÄMET
Apulaisylilääkäri

1.8.2016

JUHANI ISOHERRANEN
Tekninen johtaja

1.8.2016



5

Vastasyntyneille 
Henkilötunnus heti

LPSHP ja Väestörekisterikeskus ovat uudistaneet tie-
tojärjestelmiään niin, että lapselle saadaan virallinen 
henkilötunnus heti kun sairaala tekee syntymäilmoituk-
sen. Reaaliaikainen syntymäilmoitus otettiin käyttöön 
Länsi-Pohjan keskussairaalassa 17.8.2016. Kahden 
ensimmäisen viikon aikana on noin 20 vauvaa saanut 
henkilötunnuksen uudella tavalla.

Aikaisemmin lapsi sai syntyessään väliaikaisen henkilötun-
nuksen. Sen jälkeen tieto syntymästä lähetettiin sähköi-
sesti VRK:lle, joka teki virallisen tunnuksen ja lähetti sen 
sairaalalle sähköisesti seuraavana päivänä. Prosessi saattoi 
kestää 1-3 päivää, mutta uudistuksen myötä virallinen 
henkilötunnus saadaan alle minuutissa. 

Käytännössä henkilötunnus saadaan siten, että kätilö tekee 
syntymäilmoituksen Oberonissa äidin henkilötietojen 
kautta. Syntymäilmoitukseen kirjataan syntymäpäivä, 
sukupuoli ja onko kyseessä monikkolapsi. Sitten pai-
netaan nappia Vastasyntyneen VTJ henkilötietokysely. 
Kyselysanoma menee VRK:n järjestelmään ja VRK:n jär-
jestelmä tekee vauvalle henkilötunnuksen ja palauttaa 
sen sairaalalle heti käyttöön. 

Vauvan uusi henkilötunnus ja äidin tiedot tallentuvat 
automaattisesti Oberoniin, ja sitä kautta heti muihin sai-
raalan järjestelmiin. Lapsen äidillä tulee olla suomalainen 
henkilötunnus ja kotikunta Suomessa.

Uudistuksen myötä potilaskertomus ja laboratoriolähetteet 
muodostuvat heti oikealla henkilötunnuksella. Virheiden 
mahdollisuus vähenee, kun väliaikaisella henkilötunnuk-
sella olevia tietoja ei enää tarvitse yhdistää ja tallentaa 
jälkikäteen viralliseen henkilötunnukseen. 

Reaaliaikainen VTJ-henkilötietokysely

Samassa aikaan otettiin käyttöön myös reaaliaikainen 
VTJ-henkilötietokysely. Jos kyseessä on ulkopaikkakun-
talainen (ei jäsenkuntalainen), niin henkilötietoja syötet-
täessä, Oberon kysyy VRK:lta automaattisesti asiakkaan 
henkilötiedot. VRK:n lähettämät henkilötiedot tulevat 
näytölle hyväksyttäväksi.

Lisäksi jäsenkuntalaisilta voi henkilötietokyselyn kautta 
käydä tarkastamassa tarvittaessa asiakkaan henkilötie-
tojen oikeellisuus ja tallentaa ne Oberoniin. Oberonista 
muuttuneet tiedot siirtyvät heti muihin sairaalan järjestel-
miin. Reaaliaikainen VTJ-henkilötietokysely toimii myös 
ensihoidon Merlot Medi -järjestelmässä. Ambulanssissa 
saadaan heti tietoon henkilön oikeat tiedot henkilötun-
nusta syötettäessä.

Poikavauva Vaara syntyi ja sai henkilötunnuksen Länsi-Pohjan keskussairaalassa syyskuussa
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Puutarhajuhlat 
Keroputaalla

Sairaanhoitopiirin perinteiset puutarhajuhlat vietettiin 
tänä vuonna poikkeuksellisesti Keroputaalla. Teemana 
oli Villi-Länsi-Pohja. Kertsi-Cityyn kerääntyi juhlimaan 
parisataa cowboyta, intiaania ja muuta lännensankaria. 

Riitta Luosujärven puhe puutarhajuhlassa

Hyvät ihmiset, naiset ja miehet

Kiitos henkilöstöjaostolle ja psykiatrian henkilökunnalle 
siitä, että olette järjestäneet meille mahdollisuuden 
puutarhajuhlaan. Säätä emme voi säätää, mennään 
siis sillä mitä on.

Puutarhajuhlien perinne alkaa olla jo aika pitkä – yli 
kymmenen vuoden mittainen. Ensimmäinen kerta 
on pidetty hattujuhlat ja sen jälkeen on ehtinyt olla 
monenlaista teemaa.  Tänään teemana siis kaikesta 
päätellen Villi Länsi!

Koska nyt elämme valtaisien muutosten kynnyksellä, 
on näillä yhteisillä tapahtumilla vieläkin suurempi 
merkitys kuin vakaina aikoina. Tai oikeastaan, koska 
meillä on viimeksi ollut vakaata aikaa?

Meillä on kaikesta päätellen etenemässä Länsi-Poh-
jan tuotanto-/palvelualueen valmistelu ja toteutus. 
Asiaa puidaan kuntien valtuustoissa jo syksyn aikana. 
JOS oma alue saadaan 2018 toimintaan,  eli  ennen 
maakuntauudistuksen voimaantuloa, tarkoittaa se 
erityisen paljon muutoksia töiden organisoinnissa, 
esimiessuhteissa, työkavereissa.  Kuntien nykyinen 
sote-henkilökunta ja meidän henkilökunta olisi saman 
työnantajan palveluksessa. Siihenhän on pyritty jo reilu 
kymmenen vuotta. Saadaanko päätöksiä aikaiseksi 
tällä kierroksella? 

Maakunta on tämän hetkisten suunnitelmien mukaan 
tulossa palvelujen järjestäjäksi 2019 alusta. Tuotanto 
on järjestäjästä erillinen ja lopullisia ratkaisuja tuotta-
jien osalta saanemme odottaa vielä tovin. Jos kaikki 
palvelut kilpailutetaan, tarkoittaa se sitä, että meidän 
tulee olla entistä paremmassa iskussa. Meidän tulee 
olla laadukkaita, kustannustehokkaita, hoitoon pääsyn 
tulee olla nopeaa – vain sillä tavoin voimme pärjätä 
kilpailussa. Yksityisten toimijoiden, yhdistysten, sää-
tiöiden, osuuskuntien jne kanssa. Sitäkään ei vielä 
tiedetä, koskeeko kilpailutus erikoissairaanhoitoa ja 
jos koskee niin miltä osin.

Toden sanoakseni, kyllästyttää jo se, että aina joutuu 
puhumaan mahdollisista vaihtoehdoista.  Niin kauan 
kun päätöksiä ei ole, on vain spekulaatioita. Se kuor-
mittaa varmasti meitä kaikkia.  

Siksipä, tänä iltana, Villi Länsi.  Villi Länsi-Pohja, joka 
aikoo pysyä mukana kisassa ja huolehtia palvelujen 
turvaamisesta, työpaikoista ja henkilökunnan jaksami-
sesta tämän epävarmuuden keskellä.  Kannustetaan 
tänään toisiamme tulevaan, kerätään voimia tuimiin 
taistoihin, joita ilman muuta on edessä!  

Tervetuloa tähän kenties viimeiseen sairaanhoitopiirin  
järjestämään puutarhajuhlaan.  Jos kaikki menee hyvin 
oman sote-alueen perustamisessa, niin kahden vuoden 
kuluttuahan meillä voi olla juhlat, joihin kutsutaan 
jotain 2500 henkilöä!!  Hauskaa ja rentouttavaa juh-
lailtaa!!
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Pohjois-Suomen biopankki Borealis käynnistää 
vanhojen kudos- ja solunäytteiden siirtämisen bio-
pankkiin. 

Biopankki on yksikkö, joka kerää ja säilyttää ihmis-
peräisiä näytteitä ja niihin liittyvää tietoa ja luovuttaa 
niitä tieteellisesti arvioituihin lääketieteellisiin tutki-
muksiin.  Biopankki Borealiksen ovat perustaneet 
pohjoisen Suomen sairaanhoitopiirit, joten näytteiden 
siirto koskee kaikkia nykyisen OYS-erityisvastuualueen 
sairaaloita.  Suurin osa näytteistä on otettu Oulun 
yliopistollisessa sairaalassa, Lapin keskussairaalassa, 
Länsi-Pohjan keskussairaalassa, Kainuun keskussairaa-
lassa ja Keskipohjanmaan keskussairaalassa.

Näytteiden siirrosta ilmoitetaan julkisella tiedotteella 
30.9.2016. Siirto koskee vain täysi-ikäisten näytteitä. 
Siirto ei missään tilanteessa vaaranna potilaan hoidon 
järjestämistä ja toteuttamista. Vastaavanlainen vanho-
jen näytteiden siirto on käynnistynyt tai käynnistymässä 
kaikissa Suomen yliopistosairaaloiden biopankeissa.

Kuka tahansa voi kieltää omien vanhojen näyttei-
densä siirron ilmoittamalla siitä kirjallisesti Borealikseen 
30.11.2016 mennessä. Kieltäytyminen ei vaikuta mil-
lään tavalla hoitoon. Tämän päivämäärän jälkeenkin 
kuka tahansa voi kieltää näytteidensä ja tietojensa 
käytön biopankissa. Tällöin biopankkiin jo talletettuja 
näytteitä ja tietoja ei enää luovuteta uusiin biopank-
kitutkimuksiin. 

Biopankkilaki määrittelee vanhoiksi näytteet, jotka on 
otettu 31.8.2013 mennessä. Tätä uudemmat näytteet 
voidaan siirtää biopankkeihin vain näytteen antaneen 
henkilön kirjallisella suostumuksella. 

Kudos- ja solunäytteitä säilytetään sairaaloiden näytear-
kistoissa. OYS:ssa arkistot ovat patologian laitoksella. 
Biopankkiin siirtämisessä näytteet eivät siirry fyysisesti 
mihinkään vaan pysyvät nykyisissä säilytystiloissaan. 
Siirto tapahtuu virtuaalisesti tietojärjestelmien välillä 
siten, että näytteet ovat saatavissa tutkimuskäyttöön 
biopankin kautta. Näytteiden diagnostiseen käyttöön 
siirto ei vaikuta mitenkään.

Vanhojen kudosnäytteiden 
siirto biopankki 

Borealikseen käynnistyy

Laatukoordinaattori Tiina Pekkala OYS:n siirrettävässä näytearkistossa.
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”Siirron yhteydessä näytteen mukana siirtyy biopank-
kiin myös näytteeseen liitettyä kliinistä potilastietoa.

Biopankki koodaa näytteet nimettömiksi siten, että tut-
kijoiden ei ole mahdollista jäljittää näytteen antaneen 
henkilöllisyyttä. Poikkeustapauksissa näytteen antajan 
tunnistetiedot voidaan luovuttaa biopankkitutkimuk-
seen, jos siihen on perusteltu tarve ja se on lainmu-
kaista (esim. henkilötunnuksen antaminen toiselle 
rekisterinpitäjälle aineistojen yhdistämistä varten).”, 
Borealiksen laatukoordinaattori Tiina Pekkala sanoo.

Tutkimus tehostuu

Borealiksen johtaja Saila Kauppila sanoo, että näyt-
teiden ja tietojen käsittely biopankissa perustuu lakiin 
eikä näytteitä käytetä muuhun kuin biopankkilain 
mukaisiin ja tieteellisesti arvioituihin tutkimuksiin. 

Biopankkitoiminnan tavoitteena on sairauksien ehkäisy 
ja turvallisten, tehokkaampien ja yksilöllisempien hoi-
tojen kehittäminen yhdessä alan toimijoiden kanssa. 
Terveystieteellinen tutkimustyö tarvitsee suuria, väes-
töön pohjautuvia näytekokoelmia, joiden hallinnointi 
ja säilytys vaativat voimavaroja ja osaamista. Biopankki 
pystyy palvelemaan tässä tarkoituksessa paremmin 
kuin vanha malli, jossa näytteet ovat olleet hajallaan 
eri yksiköissä.

 ”Biopankin myötä tutkijoiden saatavilla olevien näyt-
teiden määrä kasvaa, byrokratia vähenee ja tietoturva 
parantuu. Biopankkien välinen yhteistyö tulee autta-
maan vaikeiden ja harvinaisten sairauksien tutkimusta. 
Biopankki edellyttää, että tutkijat, joille näytteitä luovu-
tetaan, toimittavat tutkimuksensa tulokset biopankkiin. 
Näin uudet tutkijat saavat ne käyttöönsä, mikä tehostaa 
koko tutkimustoimintaa”, Kauppila sanoo.

Suostumusten kysyminen uusien näytteiden talletta-
miseksi biopankkiin on myös käynnistynyt ja toiminta 
laajenee pikkuhiljaa OYS-erva alueen sairaaloihin.

Vanhojen näytteiden siirron lisäksi uusien näytteiden 
kerääminen biopankkiin on tutkimuksen kannalta 
erittäin tärkeää. Sairaalan henkilökunta on tähän 
liittyvässä suostumusten pyytämisessä aivan avain-
asemassa ja biopankin henkilökunta antaakin heille 
ison kiitoksen positiivisesta suhtautumisesta asiaan. 
Suostumusten pyytäminen on jo käynnistynyt OYS:ssa 
ja pienimuotoisesti myös Länsi-Pohjan keskussairaalan 
syöpätautien poliklinikalla. Toimintaa ollaan laajenta-
massa pikkuhiljaa muihinkin yksiköihin ja OYS-ervan 
sairaaloihin. 

”Toivotaan, että mahdollisimman moni antaisi suos-
tumuksen omien uusien näytteiden käyttämiseksi 
biopankki Borealiksessa. Asia on tärkeä, sillä bio-
pankkitoiminnan avulla pystymme tulevaisuudessa 
parantamaan potilaiden hoitoa.” Pekkala sanoo.

Lisätietoa Biopankki Borealiksen toiminnasta ja toi-
mintaohjeita:

www.ppshp.fi/biopankki. Verkkosivuilta löytyvät myös 
suostumus- ja kieltoasiakirjat

Patologian ylilääkäri Päivi Väre vastaa tarvittaessa 
LPSHP:n henkilökunnan kysymyksiin Biopankkia kos-
kien (p. 040 808 6254, paivi.vare@lpshp.fi).
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Elinluovutusta ja elinsiirtoja koskeva kansallisen toi-
mintasuunnitelman mukainen toiminta on pyörähtänyt 
hyvin käyntiin sairaalassamme. Elinluovutustoiminta on 
osa erikoissairaanhoidon normaalia toimintaa. Intrasta 
löytyvät kansalliset ohjeet, jotka on päivitetty 2015.

Hyksin Meilahden sairaalassa sijaitsevaan valtakunnal-
liseen Elinsiirtotoimistoon tulee ottaa yhteys jokaisesta 
potentiaalisesta elinluovuttajasta (puh.0400-459060). 
Potilasta hoitavan sairaalahenkilökunnan ei tarvitse, eikä 
lain mukaan edes saa, pohtia soveltuvuutta elinluovutuk-
seen, vaan päätöksen tekevät elinsiirtokirurgit. 

Tavoitteeseen pääsemiseksi tulee kaikki potentiaaliset 
elinluovuttajat tunnistaa ja omaisten hyvään kohtaamiseen 
kiinnittää erityistä huomiota sekä taata riittävä osaaminen 
ja resursointi elinluovuttajaan liittyvään hoitoon. Omaisten 
kohtaamiseen, mikä on todettu tutkimuksissa erittäin 
haastavaksi, on ohjeita Intrassa ja siihen tulisi valmistautua 
kuten erittäin vaativaan leikkaukseen.

Elinsiirroilla hyviä tuloksia

Munuais- ja maksaliitto ovatkin kampanjoineet kansalaisia 
kertomaan elinluovutustahtonsa läheisilleen. Se helpottaisi 
omaisia vaikeassa tilanteessa, vaikka omaisilta ei vuonna 
2013 voimaan tulleen lain jälkeen periaatteessa lupaa 
kysytä, heillä voi olla oma mielipide asiasta. Laki sanoo, 
että jos henkilö ei ole eläessään sitä kieltänyt, elinluovutus 
voidaan tehdä.

Vasta-aiheita elinluovutukselle ovat B- ja C-hepatiitit, HIV 
ja syöpäsairaudet (paitsi keskushermoston ei-metastasoiva 
kasvain). Nykyään käytetään ”huonompiakin” elimiä siltana 
akuuttiin tarpeeseen, jos elintä odottavalla on henkeä 
uhkaava tarve. Myöhemmin voidaan siirtää ”parempi” elin. 

Hylkimisreaktiot nykyisillä lääkkeillä ovat harvinaisia ja 
elinsiirtojen tulokset ovat hyvät. Vuoden kuluttua siirrosta 
elimistä toimii 85–95 prosenttia ja kymmenen vuoden 
kuluttua 60–80 prosenttia.

Vuonna 2014 siirrännäisiä saatiin Suomessa yhteensä 120 
elinluovuttajalta, joista monielinluovuttajia oli 57 prosenttia. 
Elinluovuttajien keski-ikä on nousussa. Vuonna 1994 
keski-ikä oli 38 vuotta (hajonta 1v–61v), vuonna 2003 47 
vuotta (14v–66v) ja vuonna 2014 se oli 54 vuotta (3v–76v). 
Vuonna 2015 Suomessa tehtiin yhteensä 391 elinsiirtoa, 

joista munuaisia 245, maksoja 77, sydämiä 25, haimoja 
17 ja ohutsuolia kolme.

Munuaissiirto on yksi kustannusvaikuttavimmista hoi-
doista. On arvioitu, että munuaissiirrännäinen säästää 
yhteiskunnan varoja puoli miljoonaa euroa dialyysihoidon 
kustannuksiin verrattuna. Munuaissiirto maksaa itsensä 
takaisin jo kahden vuoden sisällä. Myös sydänsiirto on 
kustannusvaikuttavampaa sydämen mekaaniseen tuki-
laitehoitoon verrattuna.

Tavoitteena oikea-aikaisuus ja yhdenvertaisuus

 Kansallisen elinluovutuksia koskevan toimintaohjelman 
tavoitteena on, että kaikki potilaat, jotka sairautensa ja 
lääketieteellisen arvion perusteella hyötyvät elinsiirrosta, 
saavat hyvin toimivan siirteen oikea-aikaisesti ja yhden-
vertaisesti. 

Syksyn aikana tehdään HAS-asennekartoitus eli henki-
lökunnan tieto-taito-kartoitus koulutuksen suunnittelun 
vuoksi, mikä Oys -Erva – alueella on sovittu tehtävän 
kahden vuoden välein. Lokakuussa Oys:n elinluovutus-
koordinaattori Sinikka Sälkiö tulee puhumaan osasto-
tuntiluonteisesti elinluovutusasioista. Tilaisuuteen ovat 
kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Samoin Oys-Erva-alueen 
koulutusta on saatavilla videovälitteisesti 3.11.2016. Ilmoit-
tautua voi HRM:n kautta molempiin.

Sairaalassamme toimii elinluovutustyöryhmä, jossa mukana 
ovat elinluovutusten kannalta tärkeimpien yksiköiden edus-
tajat. Akuutista Tapio Åman, anestesiasta Johanna Kaunisto, 
kirurgiasta Juhani Juntunen, neurologiasta Anu Toikka, 
elinluovutuksista vastaavana lääkärinä jatkaa Mari Lantto 
ja allekirjoittanut toimii elinluovutuskoordinaattorina. 
Auditoitavat ovat akun, tehon, 3B:n ja sisätautiyksiköiden 
vainajat. 

Kokoonnumme pari kertaa vuodessa, jolloin käydään 
läpi toiminnan tuloksia ja niistä aiheutuvia mahdollisia 
kehittämistarpeita.

Tiedot yhteen

Puolivuosittain lähetän tiedot auditoiduista vainajista 
Oys:iin ja sieltä koordinaattori kokoaa koko Oys- Erva-
alueen tiedot yhteen. Jatkossa, kun kansallinen elinluovu-
tuskoordinaattorin toimi perustetaan, Erva-alueiden tiedot 

Elinsiirtotoimintaa Länsi-Pohjan keskussairaalassa
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Elokuun viimeisenä päivänä, tätä kirjoittaessani, ei 
ole vielä käytettävissä hallituksen esitystä sote-laeiksi.  
Kesäkuun lopussa saadut lakiluonnokset on huomioitu 
Länsi-Pohjan sote-valmistelun jatkumossa. Meri-Lapin 
kehittämiskeskuksen seutuhallitus yksimielisesti lähetti 
alueen kuntien valtuustoille syyskuun aikana hyväksyttä-
väksi Länsi-Pohjan sote-projektin 2016–2017. Projektin 
on tarkoitus käynnistyä tulevan lokakuun alussa ja val-
mistella 1.1.2018 aloittava Länsi-Pohjan sote-tuotoan-
toalue. Valmistelua viedään eteenpäin yhdessä Lapin 
maakunnallisen suunnittelun kanssa. Oma alueemme 
on tarkoitus liittää osaksi maakunnallista sotea vuoden 
2019 alusta.  Sote-palvelujen jatkosuunnittelu tehdään 
viiden toimialueen mallin mukaan.  Kuva 1

SOTE-valmistelu etenee

Valmistelun projektijohtaja ja tiedottaja haetaan julkisella 
haulla. Valmistelutyöryhmien vetäjät, koordinaattorit ja 
ryhmien jäsenet haetaan sairaalan ja kuntien omasta 
väestä.  Sote-projektia ohjaa sairaalan ja kuntien hal-
litusten ja valtuustojen varsinaisten puheenjohtajien 
muodostama poliittinen ohjausryhmä. Valmisteluor-
ganisaatio on kuvattu kuvassa 2. 

Projekti käynnistyy heti lokakuun alussa valtuustojen 
hyväksynnän jälkeen. Suunnitelmat valmistuvat ensi 
maaliskuun loppuun mennessä ja sen jälkeen alkaa 
sote-orgaanin perustaminen ja käynnistämisvalmistelut.

Projektisuunnitelma on luettavissa internetissä:
http://www.lpshp.fi/media/files/pth/projektisuunni-
telma-31082016.pdf

Sairaanhoitopiirin väki kutsutaan aktiivisesti osallistu-
maan valmisteluun :)

Pertti Sakaranaho

lähetetään keskitetysti yliopistosairaaloista. Toistaiseksi 
vain Oys kerää koko Erva-alueensa tiedot, muut sairaalat 
lähettävät tietonsa itse.

Oys-Erva-alueen kokoukset ovat myös puolivuosittain, 
jolloin keskustellaan ja kehitellään ilmenneitä ongelmia. 
Vuosittain on pari kansallista koulutusta, mitkä ovat todella 
merkittäviä ryhmäytymisen ja yleisen mielenkiinnon vaali-
miseksi. Työni on aika yksinäistä, siksi on tärkeää tutustua, 
vertailla ja kehittää toimintaa muiden koordinaattoreiden 
kanssa.  

Fimea on aloittanut elinluovutustoiminnan auditoinnit, 
koska tekemämme työ on laadullisesti ja määrällisesti 
erittäin tarkkaan lailla säädettyä ja ohjeistettua. Tarkoi-
tuksena on toiminnan läpinäkyvyys, laatu ja turvallisuus, 
oikeudenmukaisuus ja väärinkäytösten välttäminen.

Suomessa tarvittaisiin vähintään 150–180 elinluovuttajaa 
vuodessa (30 aivokuollutta/ 1 miljoona asukasta). Pidetään 
huoli, ettei meiltä jää yksikään elinluovuttaja huomioimatta. 
Muistetaan, että Oys:n neurokirurgin ohje ”konservatii-
vinen hoitolinja” nostaa mieleen, olisiko potentiaalinen 
elinluovuttaja.

Teksti:  
Paula Anttila, sairaanhoitaja, elinluovutuskoordinaattori
Teho-osasto, L-PKS
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Sairaanhoitopiirille on laadittu ohjeet sosiaalisen 
median käyttöön. Henkilökunnalle ja potilaille on 
ohjeesta omat versionsa. Ohje on hyväksytty käyt-
töön 1.9.2016 alkaen.

Miten toimin vapaa-aikanani sosiaalisessa mediassa?

Sosiaalinen media kannattaa rinnastaa mielessään 
julkiseen paikkaan. On hyvä muistaa, että myös sul-
jetuista ryhmistä julkaisuja voidaan levittää muille. 
Juridisessa mielessä jokainen vastaa itse siitä, mitä 
sosiaalisessa mediassa kirjoittaa tai esittää. Muistathan, 
että et loukkaa etkä valehtele, käyttäydy asiallisesti. 

Työaikaa ei saa käyttää sosiaalisen median palve-
luihin, ellei se kuulu työtehtäviisi tai työtehtävät vaadi 
tiedonhankintaa näistä medioista. Sosiaalisen median 
palveluita ei saa käyttää työajalla myöskään omilla 
laitteilla. Muistathan, että oman puhelimen käyttö 
työaikana on luvallista vain perustellusta syystä. 

Asiakkaiden tai potilaiden tietoja ei saa julkaista 
missään tilanteessa. Työntekijänä, Sinua sitoo salas-
sapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka säilyy työsuhteen 
päättymisen jälkeenkin. 

Kannattaa harkita yksityishenkilönäkin tarkkaan, mitä 
kirjoitat työpäiväsi kulusta, työnantajastasi tai amma-
tillista kysymyksistä. Muistathan, että työpaikan asiat, 
ristiriidat ym. ratkaistaan työpaikalla ja työaikana.

POTILAAN NETTIETIKETTI

Potilaana ollessasi, toivomme sinun huomioi-
van muiden potilaiden yksityisyyden puheissasi 
ja sosiaalisen median käytössä. Myös henkilö-
kohtaisten sairaalahoitoon liittyvien tietojen 
julkaisemisessa kannattaa käyttää harkintaa.

Toivomme sinun noudattavan seuraavia neuvoja:

1. Keskustelethan asiallisesti sosiaalisen median 
foorumeilla kunnioittaen muiden mielipiteitä.

2. Ethän levitä toisten potilaiden hoitoon 
liittyvää tietoa puheissasi eikä verkossa. Ei 
kannata kirjoittaa edes epäsuorasti asioita, 
joista osallisen voi tunnistaa.

3. Muistathan, että kirjoittamasi tieto voi sinusta 
riippumattomista syistä päätyä julkisuuteen, 
vaikka kirjoittaisit suljettuun ryhmään.

4. Antaessasi palautetta käytä sairaalan asiakas-
palvelu- ja palautekanavia.

5. Kuvaaminen ja nauhoittaminen on sairaa-
lassa pääsääntöisesti kielletty. Perustellusta 
syystä kuvauslupa voidaan myöntää.

6. Jos joku syyllistyy kunnianloukkaukseen 
tai uhkailuun tai vainoamiseen, niin se on 
rikosoikeudellinen asia. 

Linkkejä:
www.poliisi.fi/nettipoliisi

Sairaanhoitopiiri sai 
SOME-ohjeen

Muistathan, että sosiaalista mediaa koskevat samat 
tekijänoikeussäännöt, kuin muutakin verkkoa. Älä 
koskaan julkaise verkossa kuvia tai tekstejä, joihin 
sinulla ei ole oikeutta tai jotka eivät ole tarkoitettu 
jaettaviksi. Kysy aina lupa kuvaamiseen asianosaisilta. 

Sosiaalinen media tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia 
esim. ammatilliseen verkostoitumiseen. On kuitenkin 
hyvä huomioida, että siellä sinut helposti mielletään 
työnantajasi edustajaksi.

Työsähköpostia ei pidä käyttää sosiaaliseen mediaan 
rekisteröitymisessä. Älä käytä myöskään työpaikan 
tietojärjestelmien käyttäjätunnuksia ja salasanoja. 
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Huumori on tärkeä tekijä ihmissuhteiden muodostu-
misessa ja niiden ylläpitämisessä – myös työpaikalla. 

Huumorilla voi lievittää konflikteja, keventää muodol-
lisia tilanteita tai pehmentää kritiikkiä. Sen avulla voi 
käsitellä stressitilanteita ja ulkoisia uhkia. Huumori saa 
aikaan tunteen siitä, että olemme samassa veneessä. 
Huumoria tarvitaan jotta työtä jaksaa tehdä.

Vitsailu sitoo ihmisiä yhteen mutta sulkee ulos ne 
jotka eivät kyseistä huumoria ymmärrä tai hyväksy. 
Työpaikalla olisi hyvä olla jonkinlainen yhteisymmärrys 
siitä, millainen leikinlasku on sopivaa ja missä kulkevat 
sen rajat. Siinä missä yksi nauttii hyväntahtoisesta 
naljailusta, toinen saattaa loukkaantua siitä verisesti.

Vakava asia

Terveydenhuollon maisteri Pirjo Vesa on tutkinut huu-
moria hoitajien keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja 
sitä, miten voitaisiin edesauttaa hoitajien hyvää oloa 
ja työhyvinvointia terveydenhuollossa. Hän on väitellyt 
aiheesta vuonna 2009. 

Tutkimuksen mukaan keskeistä on se, tulkitaanko 
käytetty huumori hyväntahtoiseksi tai pahantahtoiseksi. 
Hyväntahtoisella huumorilla luodaan, ylläpidetään ja 
vahvistetaan työkaveri-, huumorikaveri- ja ystävyys-
suhteita.  Pahantahtoisella päinvastoin.

Työyhteisössä, jossa käytetään sopivaa tilannekomiik-
kaa, mustaa huumoria tai ei-spontaania huumoria, 
hoitajat saavat tehdä työtään rauhassa persoonallisesti, 
tarvitsematta jännittää tai pelätä. Ilmapiiri on rento 
ja ihmisten välillä vallitsee keskinäinen luottamus ja 
avoimuus vuorovaikutuksessa.

Hyvä huumori on tilanteeseen sopivaa: asioista, jotka 
keskinäisesti ymmärretään, voidaan laskea leikkiä. 
Naurun aihe on silloin yhteinen, eikä ketään nolata 
tai loukata. Kun työkavereihin luottaa, uskaltaa nauraa 
myös itselleen.  Ei ole kuitenkaan sopivaa nauraa 
jatkuvasti saman ihmisen kustannuksella – jokainen 
tarjotkoon vuorollaan kierroksen.

Tilannetaju tärkeää

Huumori voi myös haavoittaa. Ivalliset, rasistiset, suku-
puoleen, seksuaalisuuteen, ikään, pukeutumiseen, 
painoon tai hiustenväriin perustuvat jutut sopivat 
harvemmin työpaikalle. Musta huumori voi naurattaa 
sisäpiiriä, mutta ulkopuolisen korvaan jutut saattavat 
kuulostaa julmilta. Myös uudella työntekijällä voi viedä 
aikansa sopeutua työyhteisön huumoriin.

Usein joku loukkaantuu leikinlaskusta, vaikka tarkoitus 
ei olisi ollut paha. Toisaalta huumorin taakse voidaan 
joskus piiloutua ja vitsin varjolla saatetaan alentaa ja 
nöyryyttää. Pahimmillaan loukattu saa otsaansa tosikon 
leiman – eikö se nyt leikkiä ymmärtänyt?

Huumori on vaikea, hyvää tilannetajua vaativa laji, 
eikä sitä voi koskaan täysin hallita. Hyvä huumorintaju 
on muutakin kuin osuvaa läpänheittoa. Hyvä huu-
morintaju tarkoittaa myös sitä, että osaa pidättäytyä 
leikinlaskusta, joka voidaan kokea loukkaavana.

Muista että:

Nauraa saa, mutta vitsien kerronnassa on syytä muistaa 
kohtuus ja tilannetaju. Kuulijoista kyllä näkee milloin 
leikinlaskua on syytä rajoittaa.

Rasistiset, sukupuolistereotypioihin tai ihmisten ulkonä-
köön tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
viittaavat vitsit eivät yleensä sovi työpaikalle.

Potilaiden tai vierailijoiden kuullen ei ole sopivaa 
viljellä sisäpiirihuumoria. 

Teksti: Tiina Puotiniemi ja Jenni Vanhala

”Kun eräs hurjapuheinen kaupunkilaiskomistus 

kävellessään Lontoon katuja kohtasi ikivanhan 

säätyläisnaisen vanhassa kuluneessa puvussaan, hän 

ajatteli pilailla hieman naisen kustannuksella. Hän 

nosti vanhuksen hameenhelmaa ja suuteli sitä. Nai-

nen katsahti taakseen, huomasi nuorukaisen ja kysyi: 

hyvä herra mitä te oikein teette? Oh, vastasi mies, 

kunnioitan korkeaa ikää. Voivoi hyvä mies, vastasi 

nainen, siinä tapauksessa teidän olisi kannattanut 

suudella takapuoltani, se on 40 vuotta hamettani 

vanhempi. Ja niin nainen lähti nauraen pois.”

Osattiin sitä ennenkin vitsiä vääntää: esimerkki on 

1600-luvulta. 

Kulttuurihistorian tutkija Anu Korhonen on kerännyt 

kyseisen vitsin ja lukuisia vastaavia kirjaansa Kiusan-

henki – Sukupuoli ja huumori uuden ajan alussa. 

Huumori on taitolaji

Miten käyttäydyn työpaikalla?
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Mukava työkaveri
Heinä-elokuun taitteessa sairaanhoitopiirin intra-
netissä oli mahdollista ilmiantaa mukava työkaveri 
ja perustella, miksi työkaveri on mukava. Ilmiantoja 
tuli 31 työntekijästä, jotka palkittiin Smartum-se-
teleillä. En tässä paljasta ilmiannettuja, mutta olen 
tehnyt koosteen, millaisia ominaisuuksia mukavilla 
työkavereilla ilmoitettiin olevan.  

Mukavia työkavereita leimaa heidän taitonsa luoda 
hyvää työilmapiiriä pelkästään läsnäolollaan. He tulevat 
toimeen kaikkien työntekijöiden kanssa ja arvostavat 
jokaisen työntekijän työtä ja työpanosta. He ovat 
aidosti läsnä ja heidän kanssaan on mukava jutella 
työnlomassa. Heidät koetaan luotettavaksi ja heidän 
kanssaan on turvallista työskennellä, koska he ovat 
ammattitaitoisia, tunnollisia, huolellisia, ahkeria ja 
ystävällisiä. 

Lapin sairaanhoitajat ry valitsi vuoden lappilaisen 
sairaanhoitajan jäsentilaisuudessaan 6. kesäkuuta. 
Palkinnon sai Merja Köpman, joka työskentelee Län-
si-Pohjan keskussairaalan akuuttiklinikalla. 

Vuoden lappilaiseksi sairaanhoitajaksi Merja Köpmania 
ehdottivat työkaverit. Akuuttiklinikan esityksen mukaan 
Merja on kollegiaalinen työyhteisön suunnannäyttäjä 
motivaatiollaan, vankalla osaamisellaan, innostuksellaan 
ja kehittämisaktiivisuudellaan. Hän jakaa mielellään 
tietämystään ja kehitysideoita ja vie niitä myös käy-
täntöön, jotta potilaiden palvelu ja hoito paranisivat. 
Kiitosta saivat myös Merjan tsemppaustaidot. 

Merja Köpman on työskennellyt akuuttiklinikalla lähes 
kuusi vuotta. Tuona aikana akuuttiklinikka on käynyt läpi 
monia muutoksia, muun muassa laajan kehitysprojektin 
vuosina 2014–2015. Yksikössä on otettu myös käyttöön 
uusi tiimityömalli, ja Merja on ryhtynyt tiimivastaavaksi 
traumatiimissä. 

Merja pitää työssä vahvuuksinaan iloista luonnetta 
ja taitoa tulla toimeen ihmisten kanssa. Myös pitkä 
työkokemus on kartuttanut osaamisen monipuoliseksi. 
Silti innostusta on edelleen myös uuden oppimiseen 
ja opiskeluun. ”Aina oppimista riittää, ja opiksi on 
otettava”, Merja naurahtaa. 

Vuoden lappilainen sairaanhoitaja

Merjaa (keskellä) onnittelemassa akuuttiklinikan osastonhoitaja Sanna Kallankari ja ylilääkäri Tapio Åman.

Työ akuuttiklinikalla on nopeatahtista, vaihtelevaa ja 
vaikeasti ennakoitavaa. Yhteen hiileen puhaltaminen 
ja keskinäinen avunanto tekevät Merjan mukaan haas-
tavastakin työpäivästä hyvän. ”Vaikka olisi ruuhkaa ja 
vaikeitakin potilastapauksia, meillä on hyvä yhteishenki. 
Välillä työkavereista on niin ylpeä, että melkein pakah-
tuu.”, Merja Köpman kertoo.
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He osaavat työnsä ja ottavat tarvittaessa vastaan uusia 
haasteita työssä. He ovat hyviä kuuntelijoita ja opas-
tavat ja neuvovat tarvittaessa mielellään työkavereita, 
vaikka olisi kiire. Kuten eräässä perustelussa sanottiin: 
tyhmiäkin saa kysellä, vastauksen saa eikä tunne itseään 
ihan pöljäksi. Heiltä saa myös positiivista palautetta, 
kun on aihetta. 

Ilmiantajien perusteluissa kuvattiin työkaverien posi-
tiivisuutta, jota kuvattiin muun muassa seuraavasti: 

-on positiivinen ja valoisa persoona
-on positiivista energiaan pursuava ihminen
-jaksaa aina olla positiivinen, vaikka kuinka ottaisi 
-päähän tai olisi kiire
-on aina niin positiivinen, eikä tee mistään asiasta 
-ongelmaa
-työyhteisön tsemppaaja ja ilmapiirin kohottaja
-ei ole koskaan huonolla tuulella
-on ystävällinen ja iloinen

Nämä työkaverit ovat myös reiluja, reippaita, tasapuo-
lisia, empaattisia ja kannustavia. Heiltä löytyy luovuutta 
ja ideoita. Osa tuntuu olevan hyvinkin rauhallisia, kun 
taas toisilla temperamentti räiskyy. 

Mukavat työkaverit ovat avuliaita. Ilmiannoissa ker-
rottiin, että tällaiset työkaverit ovat aina valmiita aut-
tamaan, kun tarvetta ilmenee. Myös yhteistyötaitoja 
korostettiin. Näiden työkaverien kanssa yhteistyö toimii 
hyvin ja on sujuvaa. Yhdessä on helppo tehdä töitä 
ja siitä tulee yhdessä tekemisen meininki. Töihin on 
kiva tulla, kun tietää, että saa tehdä työtä mukavan 
työkaverin kanssa.

Mukava työkaveri on myös joustava. Työ hoituvat, 
kuuluvat ne ”hänen tehtäviinsä ” tai eivät, kun tarvetta 
on. Hän ei valikoi töitään ja tekee ne huolella vastuul-
lisesti eikä jätä työkaveria pulaan. Joustava työkaveri 
suostuu myös vuoronvaihtoihin tarvittaessa. 

Mukava työkaveri ajattelee niin työnkavereiden kun 
asiakkaiden parasta. Hän tulee toimeen kaikkien 
ammattiryhmien kanssa. Hän osaa asettua niin poti-
laan/asiakkaan kuin työkaverin asemaan ja haluaa 
aidosti parantaa palvelua. Hän on potilaille ystävällinen 
ja huomioiva. Yhdessä perustelussa käytöstä oli kuvattu 
näin: hän ei hauku ketään tai vinoile vaan on aina reilu 
ja kunnioittava niin uusia kuin vanhoja työntekijöitä 
kohtaan sekä potilaita. 

Huumorintaju mainittiin useissa perusteluissa. Joillakin 
kuvattiin olevan loistava huumorintaju, toisilla huu-
moria löytyi sopivasti. Huumorin kautta saatiin muut 
työntekijät myös hyvälle tuulelle. Mukava työkaveri ei 
valita turhasta vaan hoitaa asiat kuntoon. Yhteenvetona 
lopuksi pari pidempää kuvausta mukavista työkave-
reista, joissa on mielestäni kiteytettynä edellisessä 
koosteessa mainitut mukavan työkaverin ominaisuudet.  
Jääköön arvoitukseksi, keistä on kyse…

Tässäpä ensimmäinen: 

Kysyä voi asiasta kun asiasta ja aina saa asiallisen vastauksen 
oli kysymys kuin tyhmä tahansa.

Ikinä ei näytä vaikka olisi pinna kireällä. Kohtelee kaik-
kia ihmisiä tasa-arvoisesti. Jaksaa vuosi vuodelta ottaa 
opiskelijat vastaan tavalla joka saa opiskelijat tuntemaan 
itsensä tervetulleeksi ja saavat hyvän perehdytyksen osaston 
toiminnasta. Ilahduttaa aina työporukkaa mitä parhaimmilla 
jutuilla. Lisäksi hän on työkaverina mitä parhain; ei koskaan 
ole pahalla kiirillä tai tiuski muille, jaksaa aina neuvoa 
ja ohjata opiskelijoita ja muita työkavereita. Hän antaa 
kuitenkin muille työrauhan, kunnioittaa muiden työtä, 
eikä ole päällepäsmärinä vaikka monet asiat varmasti osaisi 
tehdä paremmin kuin moni muu. Häneltä saa aina apua 
ja vastauksen kysymykseen kuin kysymykseen. Koskaan ei 
naamasta näe että joku ärsyttäisi, emmekä ole ikinä tavan-
neet vielä ketään kuka ei tykkäisi tai tulisi toimeen hänen 
kanssaan. Aina iloinen, auttavainen ja muut huomioonottava 
työkaveri. Pitää yllä omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä. 
Rautainen ammattitaito.

Ja tässä toinen: 

Hän on kokenut ja ammattitaitoinen sekä tosi mukava 
ihminen. Hän ei ole pahalla päällä koskaan, ei puhu pahaa 
toisista. Kuuntelee ja porisee. Hän tekee paljon muu-
takin kuin vain oman työnkuvan mukaan. Jos aikaa jää, 
hän auttaa osastolla milloin missäkin asiassa. Hänellä on 
hieno tilannetaju. Ja myös tilannekomiikkaa, joka pieninä 
humoristisina pilkahduksina tulee esille. Pienikin työtuokio 
hänen kanssaan, niin tiukka ja raskas työpäivä muuttuu 
valoisammaksi.

Summa summarum, me jokainen olemme toistemme 
työkavereita, otetaanpa tästä eväitä omaan toimin-
taamme työkavereina. Ja kaikki mukavat työkaverit 
(joita on varmasti paljon enemmän kuin 31), kiitokset 
meiltä kaikilta työyhteisön jäseniltä! Teidän ansiostanne 
töihin on paljon mukavampi tulla ja töissä myös olla!

Teksti: Soili Vesterinen
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Uusi apteekki - Uudet kujeet

Olen tullut sairaalamme silloisen lääkekeskuksen 
palvelukseen vuoden 2009 lokakuussa. Tulin alun 
perin vain käymään iltapäiväkahvilla entisen opis-
kelukaverini Eijan luona. Eija toimi täällä lääkekes-
kuksen hoitajana ja oli jäämässä perhevapaalle. Olin 
juuri muuttanut Meri-Lappiin ja lupauduin hänen 
sijaisekseen ja loppujen lopuksi minäkin sain jäädä 
pysyvästi taloon. 

Alkutaipaleeni yksi jännittävimmistä työpäivistä oli 
se, kun olin varannut tapaamisajan sairaanhoitopiirin 
johtajan Riitta Luosujärven puheille. Ajatuksenani oli 
esitellä itseni ja ajatuksemme siitä, että tarvitsisimme 
uudet lääkkeenvalmistuksen tilat. Pistin kaiken varalta 
päälle asiallisimman hameeni ja korkokantakengät – 
näyttäisin edes tyylikkäältä, jos minut ”lennätettäisiin” 
ajatuksieni kanssa ulos huoneesta.

Uudet tilat valmistuvat

Aika oli ajanut puhdastilojemme ohi ja Fimeakin oli 
niistä jo huomauttanut tarkastuksessaan. Tuskin asial-
linen hame asiassa auttoi, mutta niin vain sairaala-ap-
teekin uudet tilat valmistuivat keväällä 2014. 

Meille valmistui uusien toimistotilojen lisäksi myös 
uudet, kaikkien määräysten mukaiset lääkkeenvalmis-
tustilat. Lääkkeenvalmistustilamme on kooltaan noin 
120 m2 ja se jakaantuu kolmeen osaan – galeeniseen 
laboratorioon, solunsalpaajalaboratorioon ja aseptiseen 
lääkkeenvalmistukseen. 

Potilaskohtaisten annosten valmistaminen

Suurin asia sairaala-apteekin kannalta on ollut aseptisen 
lääkkeenvalmistuksen aloittaminen monien vuosien 
tauon jälkeen (entisissä tiloissa ei voinut valmistaa ste-
riilejä lääkevalmisteita tilojen puutteellisuuden vuoksi). 

Olemme pystyneet aloittamaan muun muassa potilas-
kohtaisten biologisten vasta-aineannosten valmistami-
sen. Toiveissa on laajentaa valikoimaamme kattamaan 
myös potilaskohtaiset kipupumput- ja kasetit.

Haasteeksi potilaskohtaisten annosten kohdalla ei 
muodostunut niinkään niiden valmistaminen (kolme 
kertaa päivässä) vaan valmiiden annosten saaminen 
osastolle oikeaan aikaan. Sairaalamme on kooltaan 
pieni, mutta osastot ovat kokeneet, että sijaitsemme 
aika kaukana heistä ja matka annosten hakuun on 

Aleksi on lähdössä viemään potilaskohtaisia annoksia osastolle 
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Näkymä galeenista laboratoriosta. Galeenisessa laboratoriossa tehdään lääkkeenvalmistuksen valmistelevia töitä sekä valmiste-
taan ei- steriilejä, muun muassa iholle tai suun kautta annettavia lääkevalmisteita. 

 Potilaskohtaisia annoksia 

tuntunut vaivalloiselta. Apteekkilaiset ovat olleet tyy-
tyväisiä sijaintiin, on mukava olla turvallisesti hiukan 
kauempana ”kuumasta sairaalasta”. 

Kuljetusratkaisu

Tämän vuoden huhtikuussa saimme sairaala- apteekille 
historiamme ensimmäisen siviilipalvelusmiehen, Aleksi 
Ovaskan. Aleksin päivä rytmittyy potilaskohtaisten 
annosten kuljetusten mukaan eli päivä päätehtävänä 
on klo 9.00, 11.00 ja 13.00 tapahtuvat annosten kulje-
tukset osastoille (lähinnä syöpäsairauksien poliklinikalle 
ja synnytys- ja naistentautien osastolle).  

Annosten kuljettamisen lisäksi Aleksin tehtäviin kuuluu 
muun muassa kuljetuslaatikoiden pesu, lääkkeiden 
kerääminen osastotilauksiin, asioilla käynti ja muut 
avustavat tehtävät. 

Olemme saaneet osastoilta hyvää palautetta potilas-
kohtaisten annosten kuljetuspalvelusta palveluna ja 
myös Aleksista työntekijänä. Hiukan jo mietityttää, 
että mitä sitten kun Aleksin siviilipalvelus päättyy – 
voimmeko jatkaa kuljetuspalvelua, saammeko uutta 
siviilipalvelusmiestä ja jos, niin kuinka hän ottaa Aleksin 
paikan työyhteisössämme.

Teksti: Riikka Vänskä, proviisori
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suomalaiset hoitivat myös saksalaisia. Siinä sivussa tehtiin 
myös lääketieteen historiaa kun saksalainen kirurgi 
Gerhard Küntscher, luuydinnaulausmenetelmän keksijä 
ja kehittäjä, leikkasi myös suomalaisia potilaita.

Professori Gerhard Küntscher tuli Kemiin saksalaisten 
sotilaiden lääkäriksi 1943. Hän on tullut kuuluisaksi 
keksimästään ydinnaulauksesta, jossa luun murtuma-
kohta lukitaan paikalleen iskemällä luuydinonteloon 
murtumakohdan yli koko luun mittainen metallikisko, 
joka poistetaan murtumakohdan parannuttua. Pitkää 
vuodelepoa vetolaitteessa ja kipsausta ei silloin tarvita. 

Küntscher suoritti Suomen ensimmäiset luuydinnaula-
ukset Kemissä ja opetti menetelmän ylilääkäri Aalto-Se-
tälälle. Sodan jälkeen Aalto-Setälä valmistutti sairaalan 
konemestarilla uudet naulausvälineet päästäkseen käyt-
tämään Küntscheriltä jääneitä nauloja. Näitä Kemin 
kotitekoisia ydinnaulausvälineitä säilytetään Suomen 
lääketieteen museossa. 

Professori, kuvanveistäjä Ensio Seppänen

Kemiläinen kuvanveistäjä Ensio Seppänen on tehnyt 
sairaalalle muotokuvareliefin professori Gerhard Künt-
scheristä. Reliefi sijaitsee ortopedia-traumatologisella 
osasto 3 B:llä. 

Kuvanveistäjä, professori Ensio Seppänen syntyi Kemissä 
1924 ja hän asui täällä koko ikänsä lukuun ottamatta 
neljää opiskeluvuotta Helsingissä ja Italiassa. Hän toimi 
Kemin teatterin lavastajana vuosina 1959–1963. 

Seppänen oli erittäin tehokas ja työteliäs, hän on tehnyt 
120 muistomerkkiä eri puolille maata, myös ulkomaille. 
Hänen tekemiään patsaita Länsi-Pohjan alueella ovat 
muun muassa hotelli Merihovin edessä oleva Lohet 
-patsas, Sauvotalon (entinen työväentalo) edessä oleva 
Rakentaja -patsas, Kemin uimahallin pihassa oleva Ystä-
vyys -patsas, Kukkolankoskella oleva Tukkijätkä -patsas, 
Tornio-Haaparanta rajalla oleva Rajaleikki -patsas.

Hänen töitään ovat myös Kajaanin Jääkäripatsas, Rova-
niemellä veistos ”Maidolla elämän alku”, Aavasaksalla 
kirjailija Annikki Kariniemen patsas, Kveenipatsas 
Vesisaaren Norjassa. Ensio Seppänen sai professorin 
arvon vuonna 1978. Kemissä Seppäsellä on oma katu. 
Entinen Ellalanpolku on nykyään Ensio Seppäsen kuja, 
joka johtaa taiteilijan kodista hänen ateljeelleen. Ensio 
Seppänen on kuollut vuonna 2008.

Teksti: Tuija Nurkkala 
Kuva: Aliisa Kesti

Taidetta sairaalan 
kaunistukseksi

Länsi-Pohjan keskussairaala oli aluksi yleinen sairaala. 
Kemin yleisen sairaalan rakennustyöt aloitettiin syys-
kuussa 1938. Urakkasopimuksen mukaan sairaalan tuli 
olla valmis heinäkuun lopussa 1940. 

Rakennusmestari 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. 

Rakennustöiden etenemistä hidastivat myös välissä käyty 
talvisota ja sen myötä tarvike- ja tekijäpula. 

Rauhan tulon myötä, uuden rajan taakse jäänyt Sorta-
valan yleinen sairaala siirrettiin keväällä 1940 Kemin 
yleiseen sairaalaan. Sortavalasta ja muualta Kannakselta 
siirrettiin sairaanhoitajia, taloushenkilökuntaa ja kalus-
toa. Sortavalan sairaalan alilääkäri Eino Aalto-Setälä 
nimitettiin Kemin yleisen sairaalan vt. ylilääkäriksi. 

Sairaalan lopputarkastus tehtiin 17.12.1940, lähes puoli 
vuotta aikataulusta jäljessä. Kemin yleinen sairaala ehti 
toimia vain muutaman kuukauden, kun kesäkuussa 
1941 ylilääkäri Aalto-Setälä määrättiin perustamaan 
57. sotasairaala. 

Sotasairaalaksi

Sodan aikana suomalaisten ja saksalaisten yhteistoi-
minta on kiinteää lääkintä- ja huoltoasioissa. Saksalaiset 
sotilaslääkärit avustivat Aalto-Setälää leikkauksissa ja 
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Lapinhulluus iskee joihinkin meistä. Toisiin se iskee 
kuin salama kirkkaalta taivaalta ja toisiin salakava-
lasti pikku hiljaa. 

Itse kuulun jälkimmäiseen ryhmään. Kun aikoinaan 
rupesin hellustamaan nykyisen mieheni kanssa, niin 
asetin seurustelun ehdoksi sen, että viikonloppuja ei 
vietetä millään erämökeillä ja hirvenlihaa ei syödä. 

Sittemmin on moinen ehtojen asetus huvittanut moneen 
otteeseen, varsinkin näin kahden erämaamökin osaomis-
tajana ja innokkaana metsässä kulkijana. Metsässä koiran 
kanssa kulkemisen olen aloittanut toistakymmentä 
vuotta sitten Savukoskella. Kuljeskelun lomassa on tullut 
monet kerrat tutustuttua Savukosken ja sen lähialueiden 
rikkaaseen historiaan. 

Savukoskella pidettiin Lapin ensimmäinen konesavotta 
1910-luvun alussa. Savotassa käytettiin kahta Ameri-
kasta tilattua telaketjuilla kulkevaa höytyveturia, jotka 
kulkivat jäädytettyä veturitietä yli 30 kilometrin matkan 
Savukosken erämaissa tukkipuuta kuljettaen.  

Savottaa johti Hugo Richard Sandberg, jonka nimi 
vääntyi kansan suussa Samperiksi ja Nuortin savotta kul-

keekin Samperin savotan nimellä. Savotassa käytetyistä 
vetureista toinen sijaitsee kunnostettuna Tulppiossa. 
Alueella on yhä paljon mielenkiintoisia jäänteitä savo-
tasta – rakennuksia, kunnostettu veturitie ja savotan 
aikaista nimistöä.

Monet meistä muistavat Kai Lehtisen upean roolityön 
elokuvasta Mosku – lajinsa viimeinen ja osa on törmännyt 
Moskun nimeen lukiessaan kotimaista eräkirjallisuutta. 
Mosku eli Aleksi Hihnavaara (1882–1938) oli savukos-
kelainen poronomistaja, jonka lukuisat edesottamukset 
ovat olleet otollista maaperää kaikenlaisille tarinoille. 

Mosku on hyvin kiistelty hahmo historiassamme. Hän 
on toiminut poropaimenena, metsätyömiehenä, kaup-
pamiehenä jopa poliisikonstaapelina. Katsontakannasta 
riippuen toiset ovat pitäneet Moskua myös pororosvona, 
koska Moskun poromerkki oli sellainen että siihen 
merkkiin pystyi merkitsemään kaikki muihin merkkeihin 
merkityt porot.

Miksi nämä pienet tarinat Savukosken historiasta hen-
kilöstölehdessämme? Minulta on pyydetty muutamaan 
kertaan pientä tarinaa lapin reissuista, mutta en ole 
nyt joutanut seikkailemaan kun mökin rakentaminen 
Karesuvannolle on vienyt kaiken ylimääräisen ajan. 
Silloin tällöin olen päässyt kuitenkin piipahtamaan 
Savukoskellakin. Kiireetön kulku Moskun ja Samperin 
kanssa historiallisten kaimojensa maisemissa tuo muka-
vaa vaihtelua arjen kiireisiin. 

Hyvää syksyä kaikille! 

t. Riikka, Mosku ja Samperi

Ukkoherra ja pororosvo

Mosku (taustalla) ja Samperi (etualalla)

Konesavotan lähimaastossa ruskaretkellä syyskuussa 2016.



Huono kunto kulkijalla

Huono kunto kulkijalla
sairaalahan saapuessa.

Huimausta hullun lailla
ylen määrin yökkäellen.
Vaivaton oli vastaanotto
hoppuisata hoitoon pääsy.
Vetaistihin verinäytteet

analyysit aikailuitta.
Tuskin tuntia kulunut
”tiaknoosi” jo tipahti
heti oikeaan osuen.

Tarvinnut ei tarkennusta.
hetimiten herätteli

toipumisest´toivehen.
Vaik´ol´olo onnetonta
mieli nousi notkelmasta
syvyyksien syövereistä

pohjan mustista murjuista.
Osastolle oikopäätä

hoitoon hellään hoitajien.
Sielläpä kunto koheni
elpyi elo ennallensa

vaappuvaisen vaelluksen
vakaannutti varmemmaksi.

Vaik´ois´ vielä viihtynytkin,
hupaisessa huoneseurass´
kohtapa jo kotiutettiin

kohtalaisess´kulkukunnoss´.
Sinitaivaan siinnellessä,
mieli korkealle kohosi
tavoitellen taivahia.

Toivoisinpa totisesti

Toivoisinpa totisesti
turvallista tulevaista
jatkuvuutta jalostavaa
henkilöstölle hyvälle

lääkäreille Länsi-Pohjan.
Ettei Soteen sotkeutuisi
hyvät hoitokäytäntönne.
Että säilyis´ synnytykset
läheisess´Länsi-Pohjass.´

Siellä olot oivalliset
tutkitusti turvalliset.
Luottamusta on lujasti
perheillä paikkakunnan
saattaa siellä sievoisesti

uudet elämät alulle
turvallisesti tuuditella

untuvaisensa unehen.
Hallituksell´kokouksiin
vielä vähän viestitellä

ettei liisisi lomista
hyvän hoitohenkilöstön.
Vaan sen sijaan siirtelisi
reilunlaisest´resursseja

sairaanhoidon saataville.
Mielelläni makselisin
vielä vähän verojakin

ettei karkais´kaikkialta
hyvät hoitohenkilömme

naapurimaan markkinoille
Ruotsin kruunun perähän

Norjan liksoil´loihakkaille

Osasto 3b toukokuu 2016
Potilas Olavi Antero


