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Länsi-Puhuri 3 /2017

Odotetut asetukset

Pitkään odotettu asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta 
ja eräiden tehtävien keskittämisestä annettiin 24.8.2017.  
Samana päivänä annettiin muutettu asetus kiireellisen 
hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista 
edellytyksistä.  Asetukset liittyvät keskeiseltä osin toisiinsa.  
Asetukset tulevat voimaan 1.1.2018, eräiltä osin 1.7.2018. 
Siis todella nopeasti.  Niin nopeasti, että lisärakentaminen 
tai muun resurssin lisääminen ei ole realismia.

Miten näiden kanssa nyt sitten eletään? Aloitetaan 
helpommasta. Kiireellisen hoidon asetus on joustavampi 
kuin nyt voimassa oleva.  Lastenlääkäreille ei tule sai-
raalapäivystysvelvoitetta. Kirurgiassa ei edellytetä sekä 
pehmyt- että kovapuolen kirurgipäivystystä. Se, mihin 
asetus velvoittaa, koskee erityisvastuualueen  yhteistyötä.  
OYS-erva-alue tarkoittaa maantieteellisesti puolta Suo-
mea: Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan 
ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirejä. Erva alueella 
tehtävään järjestämissopimukseen tulee kirjata mm.  
päivystävät yksiköt ja samalla tulee huolehtia siitä, että  
keskittämisasetuksen 7§:n edellyttämät toimenpide-
määrät voidaan yhteispäivystystä toteuttavissa keskus-
sairaaloissa toteuttaa.  

Kova vääntö on siis erva-alueella odotettavissa.  Sekä 
Kainuun, Keski-Pohjanmaan että Länsi-Pohjan osalta luku-
määrät toimenpiteiden osalta ovat alle edellytettyjen.  
Lapissakaan ei olla saletissa, vaikka laajan päivystyksen 
sairaalan status onkin terveydenhuoltolakiin kirjattu. 
Kuinka paljon uuttaa kustannusta vaatimukset tulevat 
aiheuttamaan ns. laajan päivystyksen sairaaloissa, sitä 
lienee mahdoton vielä arvioida.  Tavoitteena valtiolla 
on kuitenkin säästöt.  

Länsi-Pohjassa teemme työtä sen eteen, että sairaa-
lamme säilyy monipuolisena erikoissairaanhoidon 
yksikkönä osana erva-kokonaisuutta.  Päivystyksen 
turvaaminen on keskeinen elementti ja siinä yhteinen 
erva-näkemys on ratkaiseva.  Olemme aloittaneet 
erva-alueen neuvottelut ja valmista pitää olla niin, 
että lokakuun lopussa voimme lähettää ensimmäisen 
keskittämisasetuksen 8§:n kirjatun selvityksen siitä, millä 
tavalla valtakunnallinen ja alueellinen kokonaisuuksien 
suunnittelu ja yhteen sovittaminen, tavoitellut taloudel-
liset vaikutukset sekä sitoutuminen yhtenäisiin hoidon 
perusteisiin ovat toteutuneet.  Yliopistosairaaloiden on siis 
laadittava yhdessä perusteltu kuvaus työnjaosta ja sen 
toteutumisesta, jatkossa kaksi kertaa vuodessa.  Yliopis-
tosairaalat huomioivat selvityksessä luonnollisesti oman 
erityisvastuualueensa sairaanhoitopiirien toiminnan. 

Neljä jäsenkuntaa käsittelee marraskuussa yhteisyrityksen 
perustamista.  Mahdollinen yhteisyritys ei poista sitä, 
että erva-alueella tulee olla yhteinen kirjaus työnjaosta 
ja päivystyksistä.   Kiinnostaako muita erva-toimijoita 
huolehtia yksityisen yrityksen palvelutuotannosta?  Riski 
siihen, että ei kiinnosta, on suuri.  

Kuulaita syyspäiviä kaiken epävarmuuden keskellä 
toivottaa 

 Riitta Luosujärvi
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Virkoihin ja toimiin valitut ja siirretyt

Operatiivinen tulosalue

Osasto 4 B:n sairaanhoitajan toimeen 
on siirretty Jaana Partanen.

Kirurgian poliklinikan sairaanhoitajan toimeen  
on siirretty Sanna Viljasalo.

Kirurgian erikoislääkärin virkaan  
on valittu Johanna Rättyä 1.7.2017 alkaen.

Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue

Kuntoutusyksikön osastonsihteerin 50 %:n toimeen 
on siirretty Ansa Ranta 1.9.2017 alkaen 

Kuntoutusyksikön osastonsihteerin 50 %:n toimeen 
on siirretty Johanna Leskelä 1.10.2017 alkaen 

Proviisorin virkaan  
on valittu Varpu Vehniäinen 1.8.2017 alkaen.

Tulosalueen sihteerin/palkkasihteerin 50 % toimeen  
on siirretty Päivi Aalto.

Tukipalvelukeskuksen tulosalue

Monistajan 50 %:n toimeen  
on siirretty Tarja Koskela 1.9.2017 alkaen

Medisiininen tulosalue

Perustason ensihoitajan toimeen 
on siirretty Suvi Erkkilä

Perustason ensihoitajan toimeen 
on siirretty Silja Talvenranta

Perustason ensihoitajan toimeen 
on siirretty Johanna Kannala

Neurologian poliklinikan sairaanhoitajan toimeen 
on siirretty Helena Väätäjä 1.7.2017 alkaen.

Neurologian poliklinikan sairaanhoitajan toimeen 
on siirretty Katja Oinas 1.7.2017 alkaen.

Hallinnon tulosalue

Tietohallinnon tulosyksikön järjestelmätukihenkilön toimeen  
on siirretty Matias Laukka 1.6.2017 alkaen

Tietohallinnon tulosyksikön sovellusasiantuntijan toimeen  
on valittu Heli Talvensaari 1.12.2017 alkaen

Henkilöstöpankin sairaanhoitajan toimeen 
on siirretty Sanna Haimila 1.7.2017 alkaen

Henkilöstöhallinnon palkkasihteerin toimeen 
on siirretty Jenni Juopperi 1.9.2017 alkaen

Hoitotyönhallinnon johdon sihteerin toimeen 
on siirretty Satu Niemi 1.9.2017 alkaen
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Sairaanhoitopiirin uudet 
luottamushenkilöt

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin uusi valtuusto kokoon-
tui ensimmäisen kerran tiistaina 29.8.2017. Valtuuston 
puheenjohtajaksi toimikaudelle 2017–2021 valittiin Hannu 
Roivainen (vas.) Keminmaasta. 

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Heli Syväjärvi 
(kesk.) Ylitorniolta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Markku 
Ponkala (kesk.) Torniosta.

Valtuuston muita jäseniä ovat Lauri Vakkala (kesk.) ja 
Helvi Hamari (vas.) Simosta, Marja-Liisa Vaara (kesk.) ja 
Pertti Hemminki (vas.) Tervolasta, Marjo Petäjäniemi (vas.) 
Ylitorniolta, Timo Marttala (vas.), Sisko Korrensalo (vas.) 
ja Jaana Kotkansalo (sd.) Kemistä, Osmo Huhta (kesk.) 
ja Merja Aalto (vas.) Torniosta sekä Tuula Eilittä (kesk.) ja 
Minna Lehtoväre (KemPa.) Keminmaalta. 

Hallitus ja tarkastuslautakunta

Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
edelleen Ritva Sonntag (kesk.) Kemistä. Hallituksen muita 
jäseniä ovat v Martti Ruotsalainen (kesk.) Simosta, Aaro 
Tiilikainen (vas.) Kemistä, Outi Keinänen (kesk.) Torniosta, 
Hilkka Halonen (sd.) Kemistä, Marjo Muhonen (vas.) 
Torniosta ja Eero Ylimartimo (kesk.) Tervolasta. 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuula 
Eilittä (kesk.)Keminmaasta ja varapuheenjohtajaksi Timo 
Marttala (vas.) Kemistä. Jäseniksi tarkastuslautakuntaan 
valittiin Sari Koivuniemi (vas.) Ylitorniolta, Markku Salmi 
(sd.) Torniosta ja Jouni Ollikkala (kesk.) Ylitorniolta.

Sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen kokoonpano 
vastaa jäsenkuntien valtuustoissa olevien ryhmien kunnal-
lisvaaleissa saamaa ääniosuutta. Luottamushenkilöiden 
valinnassa otetaan huomioon myös kaikkien jäsenkuntien 
edustus ja tasa-arvolain vaatimukset.

Kuva: Päivi Aalto

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin uusi valtuusto



6

Commodoresta 
kaikki alkoi

Mikko Päkkilä aloitti LPSHP:n tietohallintojohtajana maa-
liskuussa. Innostus tietotekniikkaan syttyi jo lapsena 
pelien kautta.

Edellisessä työpaikassaan Raahen kaupungin hallintopal-
velukeskuksen johtajana Mikko Päkkilällä oli vastuullaan 
tietohallinnon lisäksi myös muita tukipalveluita ravintopal-
veluista lähtien. Länskän tietohallintojohtajan pestiin veti 
halu keskittyä nimenomaan tietohallintoon – siis siihen 
mikä eniten kiinnostaa. 

”Kuulin että täällä on asiat hyvällä mallilla, tehtävä oli 
mielenkiintoinen ja sairaala tuntui sopivan kokoiselta. 
Porukkaa on sopivasti, täällä tietää aika hyvin, kuka 
vastaa mistäkin. Ihmisiin on myös helppo tutustua”, 
Päkkilä kuvailee.

Mikko Päkkilä on valmistunut vuonna 2006 Oulun yli-
opistosta, missä hän opiskeli tietojenkäsittelytiedettä. 
Potilastietojärjestelmät ovat olleet kiinnostuksen kohteena 
jo opiskeluajoista lähtien. Gradunsa hän teki PPSHP:lle 
toimikorttien käyttöönottoon liittyen. 

Aiemmin Päkkilä on työskennellyt erilaisissa tietohallinnon 
tehtävissä myös Oysissa ja Oulun kaupungilla. ”Kuntaor-
ganisaatiossa työskentely kiinnostaa, koska julkisella 
puolella tietohallinnon tehtävät ovat monipuolisia”, 
Päkkilä kertoo. 

Mikko Päkkilä on kotoisin Oulusta. Toistaiseksi koti on 
pysynyt siellä, mutta muutto Kemiin ei ole poissuljettu 
ajatus. ”Vaimon ylipuhuminen muuttoon on vielä kes-
ken”, Päkkilä kertoo. Vaimon lisäksi perheeseen kuuluu 
jo täysi-ikäinen tytär.

Päkkilä on viihtynyt uudessa työpaikassaan hyvin. 
”Positiivisesti yllätti se, kuinka hyvä työilmapiiri täällä on 
kaikista spekulaatioista huolimatta. Se on merkki siitä, 
että henkilökunta on motivoitunutta ja luottaa itseensä. 
Periksi ei ole annettu, vaikka sairaalan tulevaisuudesta 
on epävarmuutta.”

Tietokone Joulupukilta

Ensimmäisen tietokoneensa, Commodore 64:n, Mikko sai 
Joulupukilta yhdeksänvuotiaana. Se on vieläkin tallessa 
kotikellarissa, alkuperäisissä pakkauksissaan.  Kone toimii 
edelleen ja toisinaan se kaivetaan esille pelailua varten.

Kuten monilla ikätovereilla, Päkkilän kiinnostus tietotek-
niikkaan heräsi pelien kautta. Lapsuuden suosikkeja olivat 
pulmapeli Boulder Dash ja tasohyppely Super Mario Bros.

Pelien saatavuus ei 1980-luvulla ollut yhtä hyvä kuin 
nykyään, joten niiden vuoksi täytyi toisinaan ponnistella.  
”Pelejä lainattiin kavereilta. Joskus poljettiin pyörällä 
niitä hakemaan, 25 asteen pakkasessa, sormet aivan 
kohmeessa”, Päkkilä muistelee. Sormista viis, mutta peli 
suojattiin huolella takin sisään, ettei se jäätyisi.

Päkkilä on seurannut tietotekniikan kehitystä koko ikänsä 
harrastuksen, opiskelun ja sittemmin työn kautta. Vapaa-
ajalla hän kuitenkin mielellään irtautuu koneiden äärestä 
mahdollisimman kauas ja lähtee vaeltamaan luontoon – 
Suomeen tai ulkomaille. ”Älypuhelin on silti aina mukana. 
Onneksi verkko ei ihan joka paikassa toimi.” Lapin luonto 
– etenkin Saariselkä – on tärkeä latautumispaikka. 

Isoja hankkeita meneillään

Maakuntauudistus työllisti tietohallintoa paljon keväällä, 
mutta uudistukselle annetun lisäajan myötä asian suh-
teen on voitu hieman hengähtää. ICT:n osalta ehdittiin 
muun muassa kartoittaa tietojärjestelmiä ja tehdä toi-
mintasuunnitelmaa tulevalle organisaatiolle. Valtio on 
kuitenkin lisäajan myötä ottanut ICT-asioita enemmän 
ohjaukseensa. 

Siitä miten tietohallinto tulevassa maakuntaorganisaa-
tiossa järjestetään, ei vielä ole varmaa tietoa. ”Speku-
laatioita tulevan maakunnan suhteen on paljon, mutta 
varmaa tietoa toistaiseksi vähän. Nyt eletään normaalia 
sairaalan arkea, kuten tähänkin asti. Ammattitaitoisella 
ja osaavalla ICT-henkilöstöllä riittää töitä jatkossakin”, 
Päkkilä uskoo. Toiveissa on, että Länsi-Pohjan alueella 
myös kuntien välille viriäisi enemmän aitoa yhteistyötä.

Rinnan maakuntauudistuksen kanssa on meneillään 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö, 
eli UNA-hanke. Valtakunnallisen hankkeen tarkoituksena 
on luoda kansallisen sote-tietojärjestelmäekosysteemin 
ydin.  Hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä kaikkien 
sairaanhoitopiirien kanssa. LPSHP on UNA-hankkeessa 
mukana rahoittajana ja ohjausryhmässä. 

Tällä hetkellä UNA-hankkeessa on meneillään tietojär-
jestelmäytimen kilpailutus, jossa valitaan teknologian 

Tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä
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toimittaja. Käyttäjille hankkeen tuomat muutokset näky-
vät suunnitelmien mukaan vuonna 2020. Isoja mullistuksia 
tämä ei käyttäjän kannalta kuitenkaan tarkoita. Uusia 
tietojärjestelmiä hankkeessa ei rakenneta, vaan käyttä-
jälle uudistus näyttäytyy lähinnä lomakkeiden näkymien 
ja käyttötapojen muutoksena.

Kyberturvallisuus tuo haasteita tulevaisuuteen

Tietoturvallisuus- ja laajemmin kyberturvallisuusasiat ovat 
tietohallinnolle iso haaste tulevaisuudessa. Vaikka LPSHP 
on toistaiseksi säästynyt vakavilta tietoturvaloukkauksilta, 
ei asian suhteen voi koskaan huokaista helpotuksesta. 
Hakkerit ovat aina askeleen edellä. 

Päkkilä, joka on aiemmissa työpaikossaan saanut koke-
musta vakavistakin tietoturvauhista, toivoisi myös tieto-
turva- ja kyberturvallisuusasioihin enemmän kansallista 
ohjausta. ”Ennen verkkohyökkäyksien tekijät saattoivat 
olla yksittäisiä nörttejä, joiden motiiviksi saattoi riittää 
pelkkä näyttämisen halu. Nykyään taustalla on isompia, 
jopa valtiollisia intressejä”.

Käyttäjät voivat omilla toimillaan vaikuttaa tietotur-
vallisuuteen paljonkin. Työlaitteilla pitää välttää työn 
ulkopuolista käyttöä ja käyttäjätunnusten kanssa on 
oltava huolellinen. Roskapostit kannattaa tuhota heti, 
eikä missään nimessä tule avata niiden sisältämiä linkkejä. 

Sosiaalinen hakkerointi, jossa tietoja yritetään kalastella 
puhelimitse tai kasvotusten, on maailmalla yleistä. Käyt-
täjätunnuksia tai salasanoja ei koskaan pidä paljastaa. 
Muihinkin epämääräisiin kyselyihin, koskien esimerkiksi 
laitteiden määriä tai paikkoja – on suhtauduttava vara-
uksella.

Työasema, laite ja käyttäjätunnus, joista ongelmat ovat 
lähtöisin, voidaan aina jäljittää – ja jäljitetään. Tämä 
käyttäjienkin on hyvä muistaa. Oman lisänsä tietotur-
vallisuushaasteisiin tuovat etätyömahdollisuudet, äly-
puhelimet ja mobiilisovellukset. Etätöissä tai työmatkalla 
työskennellessä huolellisuus on entistä tärkeämpää.

”Jos vahingossa kuitenkin töppää, siitä on parempi ilmoit-
taa tietohallintoon heti, että haitat voidaan rajata mah-
dollisimman pieniksi. Käyttäjät ovat kyllä valveutuneita, 
mutta tämä on asia jota ei voi pitää esillä liikaa. Yksikin 
virhe voi aiheuttaa isoa vahinkoa”, Päkkilä muistuttaa.

Teksti: Jenni Vanhala 
Kuva: Päivi Aalto

Lastenosaston ja välinehuollon väliselle sisäpihalle on 
rakennettu polkupyöräparkki.

Alueella on viisi katosta, joissa kussakin on kymmenen 
pyöräpaikkaa. Lisäksi leikkurin yhdyskäytävän alle on 
sijoitettu 18 pyörän telineet. 

Sisäpiha on suljettu aidalla ja sisään pääsee Fleximillä 
liukuportin kautta. Alueella on myös kameravalvonta. 
Lisäksi valaistusta on lisätty.

Suojaisan ja turvallisen pyöräparkin toivotaan lisäävän 
työntekijöiden työmatkapyöräilyä. Tarkoitus on lisätä 
pyöräpaikkoja tarpeen niin vaatiessa. Polkupyöräparkki 
on tarkoitettu ensisijaisesti polkupyörille.

Teksti: Juhani Isoherranen 
Kuva: Päivi Aalto

Pyörille oma 
parkkipaikka
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Terveyden edistämisen YAMK-
koulutukselle laatuleima

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on 
toteuttanut Lapin ammattikorkeakoulun auditoinnin 
28.3–30.3.2017, ja antanut korkeakoululle laatuleiman, 
joka on voimassa kuusi vuotta 22.8.2017 alkaen. 

Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää 
korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset 
kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadun-
hallinnan periaatteita ja suosituksia. Auditoinnin kohteena 
oli Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä, jonka 
korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja 
tavoitteidensa mukaisesti. 

Lapin ammattikorkeakoululla on systemaattiset ja vakiin-
tuneet menettelytavat laatujärjestelmän arvioimiseen 
ja kehittämiseen. Menettelytavoilla tunnistetaan tehok-
kaasti vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Laatujärjestel-
män vastuut ovat selkeitä, ja laatutyöhön sitoutunut 
henkilöstö kokee laadunhallinnan osaksi jokapäiväistä 
työtään.

Strategialähtöisyys ilmenee selkeästi korkeakoulun laa-
tujärjestelmässä ja perustehtävissä. Strategiaan valitut 
painoalat pohjautuvat toimintaympäristön tarpeisiin ja 
ne tunnistetaan hyvin korkeakouluyhteisössä ja ulkoisten 
sidosryhmien keskuudessa. Laatujärjestelmä tuottaa 
relevanttia tietoa strategisen johtamisen ja toiminnan-
ohjauksen tarpeisiin.  Tutkintotavoitteisen koulutuksen 
sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) 
laadunhallinta toimii hyvin. Korkeakoulussa on luotu erit-
täin hyviä menettelyjä, joilla TKI-toiminnan ja opetuksen 
integroitumista (TKIO) vahvistetaan ja varmistetaan.

Laadunhallinta edistyneessä vaiheessa

Laatujärjestelmän auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskoh-
taisemmin kolmea koulutusohjelmaa, joiden laadun-
hallinnan menettelytapojen todettiin toimivan hyvin. 
Erityisesti terveyden edistämisen YAMK-koulutuksen 

laadunhallinnan menettelytavat tukevat koulutuksen 
suunnittelun ja toteutuksen laatua erinomaisella tavalla.

YAMK-toimintamallin kehittämisessä ja koulutusten profi-
loinnissa on onnistuttu itsearviointiraportin mukaan hyvin, 
ja nykyinen yksikkörakenne mahdollistaa poikkialais-
ten opintojaksojen ja yhteisen opinnäytetyöprosessin 
toteuttamisen, mikä luo mahdollisuuksia uudenlaiselle 
innovaatiotoiminnalle. 

Ulkoisten sidosryhmien, kuten työelämän edustajien, 
palautetta hyödynnetään koulutuksen ja osaamisen 
arviointikriteereiden kehittämisessä. YAMK-koulutusten 
osalta hyödynnetään opiskelijoiden työelämäkytköksiä, 
ja lisäksi YAMK-yksikkö on luonut oman YAMK-alumniver-
kostonsa, jonka kautta voidaan järjestää tapahtumia.

Arviontiraportin mukaan:”Terveyden edistämisen koulutuk-
sen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät laadunhallinnan 
menettelytavat ovat systemaattisia ja tukevat koulutuksen 
suunnittelun ja toteutuksen laatua erinomaisella tavalla. Eri 
henkilöstöryhmät ovat erittäin sitoutuneita laatutyöhön ja 
jatkuvaan kehittämiseen. 

Ulkoisten sidostyhmien osallistuminen on systemaattista 
koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen laadunhallinnassa. 
Opiskelijoiden osallistuminen laatutyöhön on monipuolista, 
ja he ovat tietoisia laatutyöstä ja omasta roolistaan siinä. 
Koulutuksella on näyttöä laatutyön vaikuttavuudesta eri-
tyisesti siten, että kehittämistyötä tehdään jatkuvasti saa-
dun palautteen perusteella ja palautteeseen reagoidaan 
nopeasti. Opiskelijatyytyväisyys on hyvällä tasolla.”

Terveyden edistämisen koulutuksen ylempi AMK-tutkinto 
tarjoaa jatkokoulutusmahdollisuuksia pohjoisen Suomen 
alueen työssä oleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, 
fysioterapeuteille ja liikunnanohjaajille. Tutkinnon laajuus 
on 90 op ja kesto 1,5 – 2 vuotta. Koulutusta toteutetaan 



9

monimuoto-opetuksena Kemistä käsin. Opintoihin sisältyy 
lisäksi mahdollisuus valita opintoja Kemin ja Rovaniemen 
kampusten YAMK-opintojen tarjonnasta. Uusi opiske-
lijaryhmä aloittaa joka vuosi. Terveyden edistämisen 
koulutuksen keskeisissä sisällöissä painottuvat muun 
muassa työelämän monialainen kehittäminen, näyt-
töön perustuva tutkiva kehittäminen sekä terveyden 
edistämisen johtaminen.

Lähtökohtana työelämän osaamisvaatimukset

Terveyden edistämisen koulutuksen opetussuunnitelman 
perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista 
johdetut kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet. 
Nämä on kuvattu SoleOps-järjestelmässä. Auditointi-
haastattelujen perusteella terveyden edistämisen kou-
lutusohjelman opiskelijat ovat hyvin selvillä koulutuksen 
osaamistavoitteista. Koulutuksen opetussuunnitelma-
työssä noudatetaan Lapin ammattikorkeakoulun ope-
tussuunnitelmien laatimisen perusteita ja asiantuntijoiden 
ja opiskelijoiden antamia palautteita hyödynnetään 
opetussuunnitelmien laadinnassa. Opetussuunnitelmat 
katselmoidaan säännöllisin määräajoin.

Oppimisen tavoitteena on opiskelijan ammatillisen osaa-
misen kehittyminen. Koulutuksessa käytettävät oppimis- ja 
ohjausmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja aktivoivia; 
ne perustuvat tutkivaan oppimiseen, ongelmaperustai-
seen oppimiseen ja projekteina toteutettaviin opintoihin, 
joissa lähtökohtana ovat aidot työelämän ongelmat. 
Tätä auditointiryhmä piti hyvänä käytänteenä. 

TKI-toiminta kytkeytyy koulutukseen erityisesti työelämä-
lähtöisten opinnäytetöiden kautta sekä TKI-hankkeissa. 
Opinnäytetyöt suuntautuvat pääosin opiskelijoiden taus-
taorganisaatioihin, ja työelämän mentorit ovat mukana 
opinnäytetöinä tehtävissä kehittämisprojekteissa. Tämä 
on auditointiryhmän mielestä koulutuksen vahvuus.

Tutkinto-opiskelijaksi terveyden edistämisen koulutukseen 
voi päästä myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta 
suorittamalla 15 opintopistettä, ja tämä joustava väylä 
kasvattaakin suosiotaan koko ajan. Tutkintojen työelämä-
relevanssin kehittämisessä hyödynnetään monipuolista 
ennakointitietoa. Tavoitteena on, että opiskelijat pystyvät 
toimimaan esimies- ja kehittämistehtävissä niin julkisella 
tai yksityisellä sektorilla kuin järjestösektorillakin. 

Lisäksi koulutus tarjoaa yrittäjyysvalmiuksia. Työelämä-
relevanssia vahvistavat myös henkilöstön kuuluminen 
sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon yksikköjen 
ohjausryhmiin sekä muut työelämän edustajien tapaa-
miset. Itsearviointiraportin mukaan opiskelijatyytyväisyys 
on hyvällä tasolla. Auditointihaastattelut vahvistavat 
tätä näkemystä.

Teksti: Airi Paloste KT, Lapin AMK:n Terveyden edistämi-
sen Kemin YAMK-koulutuksesta vastaava yliopettaja.

Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulu-
tuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla osoitteessa: 
https://karvi.fi/publication/lapin-ammattikorkea-
koulun-auditointi-2017/
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– Miten laitoshuoltajien työ on muuttunut?

Laitoshuoltajat Eine Hekkanen, Helena Sorvoja ja Anneli 
Kuosmanen ovat tehneet pitkän työrupeaman L-PKS:ssä. 
Lähestyvien eläkepäivien kunniaksi kokoonnuttiin muis-
telemaan, miten laitoshuoltajien työ on muuttunut noin 
kolmenkymmenen vuoden aikana.

Vuoteen 2003 saakka nykyisten laitoshuoltajien ammat-
tinimikkeenä oli sairaala-apulainen. Nimike korjattiin 
sitten vastaamaan paremmin ammatin sisältöä ja sen 
vaatimaa koulutusta. Laitoshuoltajien työ on vuosien 
saatossa tullut monipuolisemmaksi – ja kiireisemmäksi.

Ymmärrys hygieniasta kasvanut

Laitoshuoltajien työvälineet ovat kehittyneet kolmessa-
kymmenessä vuodessa melkoisesti – työvaatetuksesta 
lähtien. Vielä 1990-luvulla siivottiin mekoissa. ”Ihan hirvitti, 
kun lyhyt mekko päällä piti kyykkiä ja kumarrella. Suk-
kahousujen täytyi olla aina ehjät” Mekkojen vaihduttua 
housuasuun liikkuminen helpottui.

Siivouskeskuksen tilat sijaitsivat ennen sairaalan kellariker-
roksessa, kuten osa tiloista edelleen. Painavat siivouskärryt 
kuljetettiin sinne työvuoron päätteeksi parkkiin. Kella-
rissa sijaitsi myös välineiden pesupaikka, jossa jynssättiin 
puhtaaksi muun muassa lattioiden pesuun käytetyt 
sideharsot. Pyykkipäiviä oli kolme kertaa viikossa. 

Pesupaikka tunnettiin sairaalassa paremmin nimellä ”pas-
kanurkka”. Entisiin aikoihin verrattuna nykyään käytetään 
enemmän kertakäyttöisiä välineitä. Nykyiset työkalut on 
myös helpompi puhdistaa. Paskanurkka onkin jäänyt 
välineiden kehityksen myötä pois käytöstä. 

Ymmärrys hygieniasta on kasvanut edelleen vuosikym-
menten mittaan. Se on vaikuttanut myös siihen, mitä 
siivotaan ja miten. Aikaisemmin keskityttiin lattioiden 

pesuun ja siihen käytettiin runsaasti vettä. Nykyään 
tarkimmin siivotaan ovenkahvat, hanat ja muut sellaiset 
pinnat, joihin kosketaan käsin. Vedelläkään ei lotrata 
entiseen malliin, vaan tilalle on tullut nihkeäpyyhintä ja 
mikrokuitupyyhkeet. 

Siivoukseen käytettävät kemikaalit ovat nykyisin ihmi-
systävällisempiä ja vähemmän haisevia. Muun muassa 
lattioiden vahaus on jäänyt pois lattiamateriaalien 
kehityksen myötä osassa tiloista. Enää ei tarvitse kärsiä 
ainakaan lattioiden vahauksesta syntyvistä hajuhaitoista, 
jotka pahimmillaan olivat melkoiset.

Entistä monipuolisempaa työtä

Välineet ovat kehittyneet kevyemmiksi ja helpommin 
käsiteltäviksi, mutta samaan aikaan työn tahti on kiris-
tynyt. Työtä tehdään aiempaa pienemmällä porukalla 
ja siivoustyön mitoituksen myötä kuhunkin siivottavaan 
kohteeseen käytettävä aika on tarkkaan laskettu ja 
rajattu. ”Ja tahdin pitäisi olla sama koko työpäivän ajan”. 
Monessako muussa ammatissa pystyttäisiin samaan? Toki 
laitoshuoltajan työ on edelleen myös fyysisesti raskasta.

Laitoshuoltajien työ on toisaalta vuosikymmenien aikana 
monipuolistunut. Työssä saa ja pitää käyttää myös pää-
tään. Samalla kun joitakin entisiä lääkäreiden tehtäviä on 
siirtynyt hoitajille, ja hoitajien töitä perus- tai lähihoitajille, 
laitoshuoltajat ovat saaneet tehtäväkseen aiemmin 
perushoitajille kuuluneita töitä. Yhtenä esimerkkinä 
ruokahuoltoon liittyvät tehtävät: ruokatilaukset, annos-
ten jakelu sekä tiskaus. Työn sisältö tietysti jonkin verran 
vaihtelee sen mukaan, missä yksikössä työskennellään.

Koulutus on tärkeää

Vastaus siihen, mikä on laitoshuoltajan työssä parasta, 
tulee kuin apteekin hyllyltä. Ja vastaus ei suinkaan ole 
tilipäivä tai vapaapäivät. ”Työkaverit ja potilaat ovat 
työssä parasta. Tärkeää on myös tunne siitä, että saa 
olla osa jotakin, kuulua jonnekin.” 

Ammatin arvostuksen laitoshuoltajat kokevat melko 
hyväksi. Varsinkin potilaat osaavat antaa arvoa laitos-
huoltajien työlle. ”Potilailta tulee paljon kiitosta, että 
teette hyvää työtä. Joskus kyllä myös kauhistellaan 
työmäärää.” 

Laitoshuoltajat ovat luotettavia ammattilaisia. Kommel-
luksia ja sattumuksia on tullut vuosien saatossa vastaan, 
mutta niitä ei haluta lehdessä kertoa – ei edes nimiä tai 
muita yksityiskohtia mainitsematta.

Paikkaansa ei pidä se luulo, että kuka tahansa osaisi 
siivota. ”Koulutus on tärkeää. Näihin hommiin ei voi tulla 
mistä tahansa pystymetsästä.” Koneet, välineet ja aineet 
pitää tuntea, ja työssä täytyy olla tarkka.  Osaamista on 
myös pidettävä jatkuvasti yllä.

Sosiaalisten taitojen merkitystä ei saa unohtaa, sillä 
laitoshuoltajan työ ei ole yksinäistä puurtamista. Työssä 
on osattava kohdata potilaita ja toimia muiden ammat-
tilaisten kanssa. Ihan tuppisuuna ei pärjää. ”Työn ohessa 
potilaiden kanssa jutellaan ja heitä tarvittaessa autetaan 
siinä missä pystytään.” 

Teksti: Jenni Vanhala

”Kevyempää 
mutta 
kiireisempää”
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Valoisampi, hiljaisempi, viihtyisämpi

Henkilöstöravintola Meri remontoitiin kesän aikana. Ruo-
kasali sai remontissa uuden linjaston, lisäksi kunnostettiin 
sisäkattoa ja ilmastointia. 

Keittiöhenkilökunnan työhön remontissa on vaikuttanut 
eniten linjaston uusiminen - edellinen olikin jo parikym-
mentä vuotta vanha. ”Uusi linjasto helpottaa ruokien 
esille laittamista ja linjaston täydentämistä”, kertoo 
ravitsemistyönjohtaja Tuovi Hätelä Meri-Lapin kunta-
palveluista.

Muutokseen ollaan keittiöllä tyytyväisiä, vaikkakin uusien 
laitteiden käyttöön on vielä totuttelemista. Ruokailijoi-
den kannalta miellyttävä muutos on äänimaailman 
rauhoittuminen. Esimerkiksi astioiden palautuspiste on 
nyt erotettu äänieristysseinällä, joten keittiön meteli 
ei enää kuulu ruokailijoille entiseen tapaan. ”Kilinä ja 
kolina ruokasalin puolella on hiljentynyt merkittävästi”, 
Tuovi Hätelä kertoo. 

Ruokasalin kalusteet ovat pysyneet pääosin samoina, 
vaikka ruokailijoita mahtuu nyt järjestelyjen myötä jonkin 
verran enemmän.

Ruokasalin kabinetin erottava tilanjakaja saapuu loka-
kuussa. Sen jälkeen tilaa voi taas varata esimerkiksi 
kokouskäyttöön.

Teksti: Jenni Vanhala 
Kuvat: Päivi Aalto

Henkilöstöravintola on remontin jälkeen 
valoisa ja rauhallinen ruokailupaikka. 

Liisa Rautiaisen teos Idealuonnos sai entistä edustavamman 
ja turvallisemman paikan salin perältä. Aikaisemmin se sijaitsi 
linjaston takana, keittiöhenkilökunnan kulkureitillä.
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Lääkkeiden säilytystilojen 
lämpötilaseurannasta

Sairaala-apteekissa ja osalla osastoja ja poliklinikoita 
on otettu käyttöön lääkkeiden säilytysolosuhteiden 
seurantajärjestelmä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus eli Fimea vaatii 
määräyksessään, että lääkkeiden oikeisiin säilytysolosuh-
teisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja säilytysolosuh-
teita kuten lämpötilaa tulee seurata dokumentoidusti.

Säilytysolosuhteiden seuranta koskee sekä sairaala-ap-
teekkia että sairaalamme kaikkia osastoja ja poliklinikoita. 
Valvonta tulee tehdä luotettavilla mittareilla ja se tulee 
dokumentoida siten, että tieto ei ole muunneltavissa. 
Valvonta tulee toteuttaa kaikissa niissä tiloissa ja lämpö-
tiloissa, joissa lääkkeitä säilytetään eli huoneenlämmöstä 
sekä, lääkejääkaapeista ja -pakastimista.

Hälytyksiin reagoidaan ripeästi

Sairaala- apteekki on siirtynyt automaattiseen lämpö-
tilaseurantaan vuonna 2015 ja kesän 2017 aikana osa 
osastoista ja poliklinikoista on siirtynyt automaattisen 
seurantajärjestelmän piiriin. Kilpailutuksen jälkeen sai-
raalan käyttöön valittiin Kontiolahtelaisen Sensire Oy:n 
TempNet-järjestelmä. Se on ns. pilvipalvelu, jossa osastolle 
asennettu patterikäyttöinen sensori mittaa lämpötilan 
ja ilmankosteuden ja siirtää kerätyt tiedot tukiaseman 
kautta pilvipalveluun, josta tieto on luettavissa ja rapor-

toitavissa, mutta ei muokattavissa. 

TempNet-palveluun asetetaan jokaisen mittauspisteen 
kohdalle raja-arvot, joiden ylittyessä järjestelmä hälyttää. 
Osastojen olosuhdehälytykset tulevat osaston vastuu-
henkilöiden lisäksi sairaala-apteekkiin apteekkarille ja 
proviisorille. 

Hälytykseen reagoidaan heti eli hälytys tarkastetaan 
välittömästi ja varsinkin lääkejääkaappien kohdalla 
tilanteeseen reagoidaan mahdollisimman ripeästi. Jää-
kaapissa säilytettävät lääkkeet ovat herkkiä lämpötila-
vaihteluille ja ne tulee evakuoida mahdollisimman pian 
pois väärästä säilytyslämpötilasta. 

Automaattisen lämpötilaseurannan käyttöönotto osas-
toilla on otettu hyvin vastaan. TempNet-järjestelmä valvoo 
lämpötilaa väsymättä vuorokauden ympäri jokaisena 
päivänä vuodessa. Aiemmin lämpötilaseuranta piti tehdä 
minimimaksimi-lämpömittareilla ja merkitsemällä arvot 
käsin taulukkoon. Seuranta vaati osastoilta sinnikkyyttä 
ja asiaan paneutumista, hyvin usein se koettiin vaikeana 
muistaa ja ”tylsänä” toteuttaa, vaikka sen merkitys toki 
ymmärrettiinkin. Lisäksi reagointi raja-arvojen ylityksiin 
oli puutteellista ja raportointimahdollisuudet olivat ole-
mattomat.

Olosuhdeseurantajärjestelmän sensorit ja tukiasema. 
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Laajennetaan edelleen

Sairaala- apteekin näkökulmasta TempNet-olosuhdeseu-
rantajärjestelmän käyttö ja käyttöönotto ovat sujuneet 
vaivattomasti ja ohjelman raportointi- ja seurantatyökalut 
ovat helppoja käyttää ja ohjelma toimii luotettavasti. 
Koen, että olemme pystyneet parantamaan lääke- ja 
potilasturvallisuutta sekä auttaneet osastoja toteutta-
maan vaatimusten mukaista lämpötilaseurantaa.

Tavoitteena on ensi vuoden aikana saada loputkin 
osastot ja poliklinikat automaattisen olosuhdeseurannan 
piiriin. Tulevaisuudessa toivon, että pystymme jatkossa 
laajentamaan lämpötilaseurannan sekä ambulansseihin 
että sairaala-apteekin omiin lääkekuljetuksiin. 

Tässä yhteydessä haluan lämpimästi kiittää kaikkien 
osastojen vastuuhenkilöitä sekä teknisen osaston hen-
kilökuntaa jääkaappien säätämisistä ja huolloista!

Teksti: Riikka Vänskä, sairaala- apteekkari
Sensiren TempNet- ohjelmasta voidaan seurata mittauspisteiden 
lämpötiloja sekä graafeina että mittareiden avulla.

Graafi silmäpoliklinikan leikkaussalin jääkaapin lämpötilamuutoksesta 28.8.2017. Nopean toiminnan ansioista jääkaapissa 
olleet lääkkeet evakuoitiin ripeästi ja ne säilyivät käyttökelpoisina. Säästö noin 1000 euroa.
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Välinehuollon remontti valmis
Välinehuollossa lattiat on uusittu. Myös alakatot valaistuksineen ja ilmastointineen on uudistettu. Lattian 
rakentamisen yhteydessä vaihdettiin myös osa vanhaa pohjaviemäriä.

Kuvat: Päivi Aalto



15

Noin 35 vuotta sitten
Mauri-myrsky riehui Pohjois-Suomessa 21.–22. syyskuuta 1982. Myrsky aiheutti mittavia vauriota ja korkealle 
noussut merivesi tuhosi Kemin ja Tornion venesatamat. Kuva otettu L-PKS:n parkkipaikalla. 

Kuva: Henkilöstölehden arkistosta

Kansanedustajat vierailulla
Lappilaiset kansanedustajat Johanna Ojala-Nimelä (sd.), Markus Lohi (kesk.) ja Katri Kulmuni (kesk.) vierailivat 
L-PKS:ssa elokuun alussa. Vierailijoille esiteltiin muun muassa akuuttiklinikan, synnytys- ja naistentautien osaston 
sekä kirurgian poliklinikan toimintaa.

Kuva: Päivi Aalto
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Hoitotyön 
kehittäminen 
Rafaela-
järjestelmällä

Hoitotyössä ja sen johtamisessa tarvitaan tietoa potilai-
den hoitoisuudesta, optimaalisesta hoitoisuuden tasosta, 
työn kuormittavuudesta ja kustannuksista. 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa alettiin kehittää uutta 
hoitoisuusluokitusmenetelmää, jota kutsuttiin OPC:ksi 
(Oulu Patient Classification).  Samanaikaisesti tapahtui 
sen jatkokäsittelyä ja alkoi uuden vaihtoehtoisen henki-
löstöarvioinnin menetelmän kehittäminen: PAONCIL-jär-
jestelmä (Professional Assessment of Optimal Nursing 
Care Intensity Level). 

Taustaa

Sekä OPC-menetelmä että PAONCIL-järjestelmä levisivät 
Suomessa 1990-luvun lopulla moniin sairaaloihin. Samalla 
syntyi uuden hoitoisuusluokituksen ympärille epävirallinen 
verkosto, jota vuodesta 1999 alkaen kutsuttiin RAFAE-
LA-järjestelmäksi. Verkoston sisällä syntyi vahva tarve 
verrata tietoa ja tuloksia eri sairaaloihin rakennetuista 
hoitoisuusluokitusjärjestelmistä ja harmonisoida hoitoisuus-
luokitusta OPC-menetelmän ja RAFAELA- järjestelmän 
avulla. 

Suomen Kuntaliitto käynnisti vuonna 2000 Finnhoitoi-
suus-tutkimusprojektin, jonka tavoitteena oli standar-
disoida OPC-mittarin ja RAFAELA-järjestelmän käyttöä eri 
sairaaloissa ja arvioida RAFAELA-hoitoisuusluokitusjärjestel-
män soveltuvuus henkilöstöhallinnollisena menetelmänä 
suomalaiseen erikoissairaanhoitoon sekä käynnistää 

erikoissairaanhoidon hoitoisuuden benchmarking-toi-
minta Suomessa. 

Loppuraportti saatiin vuonna 2002, tutkijat olivat Lisbeth 
Fagerström ja Auvo Rauhala. Projektin tulosten perus-
teella voitiin todeta, että OPC-mittari ja RAFAELA-järjes-
telmä muodostavat toimivan ja luotettavan järjestelmän 
erikoissairaanhoidon hoitoisuusluokituksessa ja se antaa 
monia mahdollisuuksia suorittaa eri analyysejä hoitotyön 
kustannuksista. 

Hoitoisuusluokitus Länsi-Pohjan keskussairaalassa

Ennen vuotta 2000 sairaanhoitopiirissä oli käytössä vuo-
rokausitiedote ylihoitajalle -lomake, jolla osastot ilmoitti-
vat potilastilanteesta aamuisin klo 7.00. Siinä käytettiin 
viisiluokkaista hoitoisuusluokitusta, joka vastasi potilaan 
sairaalasta poistumisen yhteydessä (Hilmo) tehtävää 
luokittelua. Kunkin luokan sisällöt olivat määritelty melko 
ylimalkaisesti ja tästä johtuen mittari ei ollut täysin luo-
tettava. 

Vuosille 2000–2001 toiminta ja -taloussuunnitelmaan 
otettiin yhdeksi tavoitteeksi Oulun yliopistollisessa kes-
kussairaalassa kehitetty hoitoisuusluokituksen (OHL ja 
myöhemmin OPCq-mittari) käyttöönotto. Toiminnan 
kehittämistä varten perustettiin hoitoisuusluokitusprojekti 
ajalle 1.3.2000-31.5.2002. Projektin tarkoituksena oli ottaa 
käyttöön OHL- mittari kaikilla osastoilla ja tätä kautta 
saada henkilöstömitoitus tarkoituksenmukaiseksi. Pitkän 
aikavälin tavoitteena oli oppia reagoimaan nopeasti 
hoitotyön resurssitarpeeseen ja sitä kautta parantamaan 
hoitotyön laatua ja hyvän kirjaamisen avulla hoitotyön 
jatkuvuutta. 

Projektin pilottiyksiköiksi valittiin osastot 2 A ja 3 B. Kir-
jaamisen koulutukset toteutettiin vuosien 2000–2001 
aikana yhteistyössä Ammattikorkeakoulun kanssa ja 
OHL -käyttökoulutusta saatiin OYS:sta.  Atk-pohjainen 
luokittelu aloitettiin pilottiosastoilla ja vähitellen kaikki 
osastot ottivat luokituksen käyttöön. 

Tärkeä hoitotyön mittari

RAFAELA- hoitoisuusluokitusjärjestelmän systemaattinen 
käyttöönotto aloitettiin vuonna 2005. Järjestelmä on Suo-
men Kuntaliiton omistama hoitoisuusluokitusjärjestelmä.  

Hoitoisuusluokitusjärjestelmä on yksi keskeisimmistä hoi-
totyön mittareista, joka tuottaa tietoa optimaalisesta 
henkilöresurssista yksikkö- ja organisaatiotasolla sekä 
tukee näyttöön perustuvaa johtamista ja oikeudenmu-
kaista päätöksentekoa. 

Hoitoisuusluokitustietojen raportointijärjestelmä on 
kehittynyt matkan varrella manuaalisesta luokituksesta 
sähköiseen järjestelmään, joka on helpottanut hoitajien 
ja esimiesten työtä.  Tällä hetkellä luokitukset tehdään 
Esko-sairaskertomusjärjestelmään ja raportit saadaan 
RAFAELA-järjestelmästä. 

Päivittäin hoitohenkilökunta määrittää kunkin potilaan 
hoitoisuuden asteen hoitoisuusmittarin avulla kuudelta eri 
osa-alueelta ja lisäksi ohjelmaan syötetään työvuorossa 
olevat resurssit. Luokittelu luo perustan järjestelmästä 
saatavalle hoitoisuustiedolle.  Keskeisin tieto on hoitoisuus/
hoitaja/optimi eli tämä kertoo ko. päivän potilaiden 
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hoitoisuudesta suhteessa hoitajien määrään, jota on 
verrattu yksikössä laskettuun optimiin eli hyvän hoidon 
tasoon.  

Sovelluksen tuottaman tiedon avulla hoitotyön resurssit 
voitaisiin kohdentaa oikeaan aikaan oikeaan paikkaan 
potilaiden tarpeiden mukaisesti, mutta tämän esteenä 
on edelleen reaaliaikaisen tiedon saanti eli tieto saadaan 
edellisen päivän tilanteesta.  

Työvuorosuunnittelussa olisi hyvä pystyä enemmän huo-
mioimaan hoitajatarve potilaan hoitoisuutta vastaavaksi, 
mutta tällä hetkellä hoitoisuustieto ei nouse suoraan 
hyödynnettäväksi työvuorosuunnittelujärjestelmään. 
Lisäksi nopeasti muuttuvat tilanteet päivystysluonteisissa 
yksiköissä tekevät optimaalisen henkilöiden sijoittelun 
haasteelliseksi.  Hoitajamäärän tasaamiseksi akuutteihin 
tilanteisiin keskussairaalassa kehitettiin lainahoitajajär-
jestelmä.  

Hoitoisuusluokitusjärjestelmästä saatuja tietoja on voitu 
hyödyntää pitemmän aikavälin seurannasta saaduilla 
tiedoilla.  Yksiköissä on löydetty viikon hoitoisimmat päivät 
ja vuoden hoitoisimmat kuukaudet ja tätä tietoa on 
hyödynnetty työvuorosuunnittelussa, sijaistarpeen arvi-
oinnissa sekä muun toiminnan suunnittelussa ja hoitotyön 
kehittämisessä. 

Säännöllistä arviointia

Mittarin luotettavuutta tarkastetaan vuosittain yksiköissä 
tehtävillä rinnakkaisluokituksilla ja kahden vuoden välein 
tehtävällä PAONCIL (hyvän hoidon taso) mittauksella. 
Osastonhoitajat tuottavat hoitoisuusraportit kuukausittain 
analysoituna ylihoitajille ja osavuosiraportit tulosalueen 
johtajille hyödynnettäväksi. Ulkoinen auditointi tehdään 
kolmen vuoden välein eli vuodenvaihteessa 2017 on 
uuden auditoinnin aika.   FCG (Finnish Consulting Group) 
tuottaa vuosittain vertailutietoa valtakunnantasolta. 

Hoitoisuusluokitusjärjestelmä on otettu hyvin käyttöön 
yksiköissä ja luokituksia tehdään tunnollisesti. Järjestelmää 
arvioidaan säännöllisesti ja tietoja on hyödynnetty ja 
hyödynnetään tulevissakin hoitotyön kehittämishank-
keissa. Kaikkea saatavaa tietoa ei ole kuitenkaan otettu 
käyttöön ja hyödynnetty riittävästi valtakunnallisellakaan 
tasolla. 

Jatkossakin uskomme järjestelmästä saatavan luotet-
tavan tiedon hyödyntämiseen, vaikka luottamus välillä 
hieman horjuukin.

Lämpimät kiitokset kaikille hoitoisuusluokituksen kehit-
tämistyössä mukana olleille ja järjestelmää käyttäville.  

Teksti: Sirkka Tuunainen, ylihoitaja, RAFAELA - yhteyshenkilö

Taidetta sairaalan 
kaunistukseksi

Tekstiilitaide on erilaisten tekstiilimateriaalien ja -teknii-
koiden yhdistämistä. Se on käsityönä syntyvää perinteistä 
tai uutta luovaa taidetta. Pääasiassa käytetään kangas- 
ja lankamateriaaleja, mutta taiteellisiin käsitöihin ja 
taideteoksiin voidaan yhdistää melkein mitä tahansa; 
paperimassaa, paperinarua, kiviä, metallia jne. kuten 
yleensäkin taideteoksissa. 

Tekstiilitaideteokset voivat olla muun muassa tilkkutöitä, 
vaatteita, ryijyjä, kirkkotekstiilejä. Ne voivat olla valmis-
tettu punomalla, solmimalla, ompelemalla, kutomalla, 
virkkaamalla, liimaamalla, niittaamalla tai neulomalla. 

Tekstiilitaiteilijat ovat usein naisia. Tekstiilitaiteilijoita on 
koulutettu Suomessa lähes koko Suomen itsenäisyyden 
ajan. 

Esittelen keuhkopoliklinikan käytävällä olevan raikkaan 
ja värikkään tekstiilitaideteoksen, tilkkutyön, joka kuvaa 
puita ja lintuja.

 Kuka taulun on tehnyt ja milloin? Jos jollakin on tästä 
tietoa, otan mielelläni tiedon vastaan. Tieto voidaan 
kirjata ylös taulun taakse ja siten se säilyy ja välittyy uusille 
polville, sairaalan tulevien vuosien työntekijöille. 

Teksti: Tuija Nurkkala 
Kuva: Aliisa Kesti
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Ympäristöryhmän toiminnasta

Länsi- Pohjan keskussairaalassa toimii ympäristötyö-
ryhmä, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa sairaalan 
jätteiden lajitteluoppaan ja ympäristöohjelman laati-
minen ja sen ylläpitäminen. Lisäksi työryhmä seuraa 
Meri-Lapin alueen ympäristöön ja jätteisiin liittyviä asioita.

Ympäristötyöryhmän jäsenet edustavat mahdollisimman 
laajasti sellaisia ammattiryhmiä, jotka ovat tekemisissä 
sairaalan jätehuollon ja niiden kuljetuksen kanssa. Lisäksi 
kokoonpanossa on huomioitu erityisesti vaarallisen jät-
teenkäsittely (kemikaali- ja lääkejäte yms) sekä työtur-
vallisuus- ja hygienianäkökulmat. 

Työryhmään kuuluu lisäksi NordLabin edustaja ja tarvit-
taessa yhteistyötä tehdään myös Meri- Lapin kuntapal-
veluiden kanssa.

Ympäristötyöryhmä tiedottaa

Vuosi 2017 on jo tähän mennessä ollut ympäristötyöryh-
män toiminnalle aktiivinen vuosi.

Näkyvyyden lisäämiseksi ja tiedottamisen parantami-
seksi ympäristötyöryhmälle perustettiin omat intrasivut 
(Intran etusivu -> Toimintaohjeet -> Ympäristötyöryhmä). 
Kotisivuiltamme löytyy kokousmuistioiden lisäksi muun 
muassa jätteiden lajitteluopas, ympäristö- ja energian-
säästöohjeet sekä kampanjatietoutta. 

Ympäristöohjelmaa valmisteltiin pitkään ja toukokuussa 
se esiteltiin yhtymähallitukselle ja sille saatiin virallinen 
hyväksyntä. Ympäristöohjelma toimii runkona sairaa-
lamme ympäristö”politiikalle” ja siihen on kirjattu ympäris-
töarvomme. Ympäristöohjelmaa päivitetään vuosittain.

Sairaalamme Jätteiden lajitteluopas päivitettiin myös 
tämän vuoden keväällä. Lajitteluopas saatettiin ajan 

tasalle ja sen ulkoasua muutettiin selkeämmäksi ja hel-
pommin luettavaksi. 

Teemapäiviä ja kampanjoita

Toukokuussa pidettiin toisen kerran ympäristöteemapäivä 
(aiemmin jäteteemapäivän nimellä). Teemapäivän tar-
koituksena oli kerrata jätteiden lajitteluun liittyviä asioita 
ja esitellä päivitetty lajitteluopas. Lisäksi teemapäivässä 
esiteltiin uusi ympäristöohjelmamme sekä keväällä käyt-
töön otettu kemikaalirekisteri, EcoOnline.

Ympäristötyöryhmä on tehnyt yhteistyötä teemapäi-
vien yhteydessä muun muassa Perämeren Jätehuollon, 
Fortum Waste Solutionsin (entinen Ekokem) kanssa ja Ipi 
Medicine Technologiesin (lääkejätteen käsittelylaite) 
kanssa . Sairaalan ylijäämämateriaalia on hyödynnetty 
Merivan Tuunauksesta Totta- projektin töissä. Esittely 
uuden elämän saaneista leikkaustekstiileistä, potilashuo-
neiden väliverhoista ja esim. katetreista löytyy ympäris-
tötyöryhmän intranet- sivuilta.  

Arjen pieniä ekotekoja voi tehdä kodin lisäksi myös täällä 
työpaikalla. Sairaalassa on ollut pieniä kampanjoita hissin, 
energian ja kopiopaperin käytön vähentämiseksi. Lisäksi 
on perustettu Tavarapörssi käyttökelpoisten tavaroiden 
kierrättämiseksi sekä kansioiden kierrätyspiste. Tarkoituk-
sena on vähentää turhaa uusien tavaroiden tilaamista 
ja säästää siten sekä rahaa että luonnonvaroja. 

EcoOnline- kemikaalirekisteri

EcoOnline- kemikaalirekisteri sisältää kaikkien sairaalas-
samme käytössä olevien kemikaalien, pesu- ja puhdis-
tusaineiden, alkoholien ja esimerkiksi desinfektioaineiden 
käyttöturvallisuustiedotteet. 

Jätteiden lajitteluopas päivitettiin keväällä.
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Pesu- ja puhdistusaineista löytyy myös niiden tuotekortit, 
joissa kerrotaan mm. tuotteen oikeasta käytöstä, käyttö-
kohteista, laimentamisesta. EcoOnline- ohjelman kautta 
voidaan myös tulostaa etikettejä kemikaalipakkauksiin. 

Kemikaalirekisteri on kaikkien käytettävissä eikä se vaadi 
erillisiä käyttäjätunnuksia. Linkki EcoOnline- ohjelmaan 
löytyy intranet- sivulta. Rekisterin ylläpitäminen on meidän 
kaikkien työntekijöiden vastuulla. Jos osastolla otetaan 
käyttöön uusi kemikaali tai muu sellainen tuote, jolle 
on olemassa käyttöturvallisuustiedote, tulisi se ilmoittaa 
kemikaalirekisterin pääkäyttäjille (Heikki Parviainen, Riikka 
Vänskä) tietokannan päivittämiseksi. Samoin tulee ilmoit-
taa jos jonkin tuotteen käyttö loppuu kokonaan.

Katse tulevaisuuteen

Ympäristötyöryhmäkin on ollut nyt kesätauolla, joten 
mitään tarkkaa suunnitelmaa ei vielä tämän lehden 
ilmestymispäivään mennessä ole tiedossa. 

Sairaalan uusi polkupyöräparkki on valmistumassa piak-
koin, ehkä keväällä vietämmekin työmatkaliikuntaan 
liittyvää teemapäivää? Otamme ilolla vastaan ideoi-
tanne teemapäivistä ja kampanjoista!

Teksti: Riikka Vänskä 
Kuvat: Riikka Vänskä ja Päivi Aalto

Merivan Tuunauksesta totta -hankkeen tuotteita, jotka 
on tehty osin sairaalan ylijäämä-/poistomateriaalista

Heikki Parviainen neuvomassa EcoOnline- kemi-
kaalirekisterin käyttöä Ympäristöteemapäivässä.

 Ympäristötyöryhmään kuuluvat:  
Juhani Isoherranen (tekninen johtaja, puheenjohtaja), 
Tuija Nurkkala (hygieniahoitaja, sihteeri), Mirja Kunnari 

(laboratoriohoitaja, Nordlab), Pentti Miettinen 
(huoltomestari), Heikki Parviainen (huoltomestari, 

turvallisuuspäällikkö), Iiris Tenno (siivoustyönjohtaja), 
Riikka Vänskä (sairaala-apteekkari) ja Kirsti Ylimäinen 

(varastopäällikkö)
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