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Kaamos on taitettu
Tätä lukiessasi talvipäivän seisaus on juuri edessä tai jopa 
ohitettu. Yksi kaamosaika on sivuutettu – vaikkei meillä 
virallisesti varsinaista kaamosta olekaan. Aurinko nousee 
joka päivä, näkisi vain.

Tuleva vuosi on taas kiintoisa. Synnytystoiminta jatkuu 
ainakin seuraavat kaksi vuotta. Yhdessä erva-alueella alamme 
tekemään terveydenhuollon palvelujen järjestämissopi-
musta. Järjestämissopimus tehdään nyt voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan valtuustokausittain. Eduskunnan 
käsittelyssä olevan terveydenhuoltolain muutoksen mukaan 
järjestämissopimuksella voidaan sopia, että alueella toimi-
van sairaanhoitopiirin keskussairaalan yhteydessä toimi-
valle yhteispäivystyksen yksikölle voidaan muodostaa sen 
laajuinen ja toiminnallisesti monipuolinen päivystyksen 
yksikkö, jota palvelujen saavutettavuus, päivystyspisteiden 
väliset etäisyydet ja sairaanhoitopiirin väestön kielellisten 
oikeuksien toteutuminen edellyttää. Saavutettavuus on 
asukkaiden näkökulmasta keskeinen asia ja se on yksi 
peruste ajaa alueemme oman päivystyksen turvaamista, 
myös erikoissairaanhoidon osalta.

Maakuntauudistus ja siihen kytketty sote-uudistus mah-
dollisine valinnanvapauskirjauksineen on vielä hämärän 
peitossa. Valmistelua tehdään ja olemme siinä mukana niin 
luottamushenkilöiden kuin virkahenkilöidenkin toimesta. 
Kokoustamista on paljon ja kaikki pallot ovat ilmassa.  

Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan Länsi-Pohjan sote-inte-
graation etenemisestä. Asiaa on valmisteltu yli kymmenen 

vuotta ja nyt on tarkoitus saada asia päätökseen asti! Monet, 
ellei useimmat meistä jäsenkunnissa ja sairaanhoitopiirissä 
työskentelevistä, olemme olleet Peres-projektissa, sosiaali- ja 
terveyspiiri projektissa, terveyspiiriprojektissa… Kun vajaa 
kymmenen vuotta sitten sotepiiri-esitys kaatui mm. siihen, 
että ei toisen kunnan vanhukset voi tulla meidän paikkoja 
täyttämään, tilanne näyttää nyt kääntyneen täsmälleen 
päinvastaiseksi. Nyt kuntien huoli on se, että oman paikka-
kunnan vanhusten asumisen tai terveyskeskusten paikkoja 
vähennetään. Naapurikuntalaiset ovat tervetulleita! Muutos 
on ollut nopea, toimintatavoissa ja asenteissa. Mikä lie 
viisautta tässä asiassa?

Valtuusto on 30.11. hyväksynyt meille toimintasuunnitel-
man 2017–2019 ja talousarvion vuodelle 2017. Talousarvion 
kanssa voimme elää, vaikka uusia vakansseja ei perustettu 
ensimmäistäkään, muutamia vakansseja vähennetään. Toi-
mintatavat ja hoitosuositukset ovat muuttuneet myös sai-
raanhoidossa, ei vain ikäihmisten palveluissa. Vuodelta 2016 
sairaanhoitopiirin tuloista suurempi osa tulee avohoidosta 
kuin vuodeosastohoidosta. Muutos on ollut nähtävissä, 
mutta aikataulu kuitenkin yllätti. Näinkö nopeasti tämä kävi.  
Jo vuosia avohoito on kasvanut ja vuodeosastohoito pysynyt 
ennallaan tai jopa supistunut. Haastetta riittää toiminnan 
sopeuttamisessa muuttuviin käytäntöihin. Vuodeosastojen 
resursseja on välttämätöntä arvioida uudelleen kaikkien 
erikoisalojen osalta. Osa resurssista jouduttanee siirtämään 
kasvavaan avohoitoon. Eläköityminen on sen verran suurta 
kahtena seuraavana vuotena, että vähentäminen saattaa 
onnistua ns. luonnollisen poistuman kautta. Länsi-Pohjan 
sote-integraatiohankkeen eteneminen päätöksenteossa 
tuo luonnollisesti omat, merkittävät muutoksensa koko 
palvelujärjestelmään. 

Muutosten keskellä eläminen on kuormittavaa vaikka tie-
dämme, että muutos on mahdollisuus.

Toivotan rauhoittavaa joulun aikaa ja innostusta uudelle 
vuodelle!

Riitta Luosujärvi
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Kirurgian poliklinikka 
sai uudet tilat

Kirurgian poliklinikka aloitti toimintansa täysin uusituissa 
tiloissa 7.11.2016. 

Remontti kesti puolisen vuotta ja tuon ajan olimme väistö-
tiloissa entisellä osasto 4A:lla, missä toiminta saattoi jatkua 
pattikirurgiaa lukuun ottamatta täysin ennallaan. Olosuhteet 
huomioiden vaadittiin toki kekseliäisyyttä ja luovuutta, 
mutta kaikesta selvittiin kunnialla.

Määrärahoja remonttiin odoteltiin useita vuosia ja vuo-
roamme odotellessamme suunnittelimme ja piirsimme 
useitakin erilaisia pohjakuvia toimivampien tilojen aikaan-
saamiseksi. Syksyllä 2015 alkoi näyttää siltä, että poliklinikan 
remontista tulisi todellakin totta ja arkkitehtitoimisto Luk-
karoinen Oy sai tehtäväkseen suunnitella meille uudet tilat. 

Selkeät tavoitteet

Suurin kiitos nykyisistä tyylikkäistä ja erittäin toimivista 
tiloista kuuluu arkkitehti Ulla-Maija Aarniolle, jonka käsialaa 
uudet tilat ovat. Itseämme kiitämme siitä, ettemme yrittä-
neetkään enää itse piirtää pohjakuvaa vaan luettelimme 
Ulla-Maijalle ranskalaisia viivoja apuna käyttäen millaisia 
tiloja tarvitsemme, millaisia toimintoja kussakin tilassa 
tulee olemaan, mitkä tilat pitää olla lähekkäin ja miksi, 

Hoitajan vastaanottohuone

Ilmoittautumistilassa on otettu huomioon potilaan 
yksityisyys
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Potilas halusi kuvaan, koska oli erittäin tyytyväinen sairaa-
lamme hoitotasoon ja kulkee mielellään 500 kilometrin 
välimatkan.

Entisen ison odotusaulan tilalla on nyt vastaanottotiloja.

mitkä tilat voivat olla erillään tai kauempana toisistaan, mitä 
kalusteita ja laitteita kussakin tilassa tarvitaan eli tilaa näille 
tavaroille, sekä mitä me emme tarvitse kuten esimerkiksi 
isoa odotusaulaa.

Meillä oli kolme selkeää tavoitetta ja visiota uusille tiloille: 
lääkäri – hoitaja tiimityön mahdollistavat tilat, tilaa yksityi-
syydensuojan ehdot täyttävälle potilasohjaukselle sekä se, 
että milloin tahansa työhuoneiden sisällön tulee olla muo-
kattavissa muuttuvien toimintojen myötä. Hyödynsimme 
aktiivisesti Lean-ideologiaa tilojen rakenteiden ja toiminnan 
suunnittelussa. Kaikki kolme tavoitetta ovat toteutuneet.

Remontin suunnittelussa oli koko matkan ajan koko 
henkilökunta aktiivisesti mukana ja jokaisen mielipidettä 
kysyttiin ja kuunneltiin. Virallisten remonttikokousten jäl-
keen kokoonnuimme poliklinikan henkilökunnan kanssa 
työstämään kokouksissa käsiteltyjä asioita. Arkkitehti piti 
meitä sähköpostitse ajan tasalla niin isoissa kuin pienissä 
suunnitelmissa ja toiveita saimme lähettää suoraan hänelle.

Tällaiset tilat meillä nyt on

Ilmoittautumistilassa on huomioitu potilaan intimiteettisuoja 
äänieristetyllä liukuovella. Asiakas voi keskustella tilassa 
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vastaanottavan osastonsihteerin kanssa ilman että, takana 
oleva kuulee keskustelun.

Kaikissa vastaanottohuoneissa on sähköisesti toimivat työ-
pöydät, työtuoli ja kaksi asiakastuolia. Lääkäreiden huoneissa 
on lisäksi tutkimuspöytä ja pieni lukollinen vitriinikaappi 
instrumentteja ja sidetaitoksia varten. Kaapit ovat sisäl-
löiltään identtiset. Hoitajien huoneissa on yksi lukollinen 
komero omia henkilökohtaisia tavaroita varten. Huoneiden 
kalustus on tietoisesti suunniteltu hyvin pelkistetyksi, jotta 
vältyttäisiin tarpeettomien tavaroiden kerääntymiseltä niihin. 
Uroterapeutin ja haavahoitajan huoneissa on kaapistoja ja 
laatikostoja enemmän toiminnan luonteesta johtuen.

Tiimityön mahdollistamiseksi kahden lääkärin vastaanotto-
huoneen välissä on hoitajan huone. Huoneiden välillä on 
väliovet yhteistyön helpottamiseksi ja työturvallisuuden 
parantamiseksi.

Välinehuoltotila ja kipsihuone ovat akuutin kanssa yhteis-
käytössä.

Yhtä yksittäistä odotusaulaa ei ole vaan eri vastaanottohuo-
neiden lähettyvillä on istumapaikkoja potilaille. Odotusti-
loissa on valmiudet sähköistä sisään kutsumista varten kun 
sähköiset itseilmoittautumisautomaatit tulevat käyttöön.

Tauko- ja neuvottelutilan pöydän ääreen mahtuu nyt koko 
henkilökunta yhtä aikaa, mikä aikaisemmissa tiloissa oli 
täysin mahdotonta. Taukotila onkin mielestämme ”yksi 
kylän komeimmista”. 

Olemme erittäin tyytyväisiä uusiin toimiviin ja kauniisiin 
tiloihin. Uusien tilojen myötä koko henkilökunta joutuu 
opettelemaan myös uusia toimintatapoja tiimityöskentelyn 
muodossa. Tämän mahdollistamiseksi ja ylläpitämiseksi 
olemme pitäneet moniammatillisia osastotunteja ja kou-
lutustilaisuuksia.

Avoimet ovet -tilaisuuden pidämme myöhemmin ja siitä 
ilmoitamme viikkotiedotteessa.

Teksti: Maaret Rask, osastonhoitaja 
Kuvat: Päivi Aalto

Tauko- ja neuvottelutilassa voi nyt käyttää AV-laitteita.

Fysioterapeutin työtila. Fysioterapeutti on paikalla maa-
nantaista torstaihin.
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Vihreä joululahjavinkki
Kemissä, Valtakadulla, toimii Tuunauksesta Totta –uusio-
työmyymälä. Myymälän kaikki tuotteet on tehty kierrätys-
materiaaleista.

 Länsi- Pohjan keskussairaala toimii Tuunauksesta totta 
ja paikkauksella parempaa –työllistämishankkeen yhteis-
työkumppanina. Sairaala on lahjoittanut heille käytöstä 
poistettua materiaalia kuten leikkaustekstiilejä, työasuja, 
väliverhoja ja keskusvaraston uumenista löytyneitä käytöstä 
poistettuja tuotteita.

Tähän mennessä vihreää leikkaustekstiiliä on käytetty muun 
muassa kuvan tossuissa, istuinalustoissa ja korvakoruissa 
ja tulossa on varmasti monen moista mukavaa tuotetta. 
Käykää tutustumassa, tiedä vaikka joulupukin ekologiseen 
lahjapussiin löytyisi jotain pientä kivaa!

Lisätietoja: 
www.meriva.com 
www.facebook.com/tuunauksestatotta
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Akuuttiklinikka pääsi muuttamaan uusittuihin tiloihin 
31.10.2016. Yksikön keskiosan ja Triage-huoneen remontti 
jatkui vielä joulukuulle.

Uudet remontoidut tilat ovat ajanmukaiset, sekä työnte-
kijä- että potilasystävälliset. Tilojen sairaalamaisuutta on 
lievennetty käyttämällä värejä kaakeleissa ja kalusteissa. 
Kuvassa sairaanhoitaja Ossi Saarijärvi sekä lähihoitajaksi 
opiskeleva Tuomas Tyystälä.

Haastava 
saneerauskohde

Akuuttiklinikan ja kirurgian poliklinikoiden saneeraustyö 
on loppusuoralla. Sairaalassa on toteutettu 2000-luvulla 
vuosittain ainakin yksi vastaava saneeraushanke. Tämä nyt 
tehty saneeraus oli yksi vaikeimmista. 

Akuuttiklinikan toiminta ja varsinkin yläkerrassa olevan 
teho-osaston toiminnan turvaaminen teki siitä haastavan. 
Sähkö- ja sairaalakaasukatkoksia jouduttiin tekemään useita.

Rakennustöiden lisäksi kaikki talotekniikka uusittiin koh-
teessa kokonaan. Käytävien alaslaskutiloissa oleva vanha 
tekniikka, ilmastointikanavat, sähkö- ja ATK-kaapeloinnit 
ja kaasuputkisto purettiin ja rakennettiin uudelleen. Myös 
osa sähkökeskuksista ja ilmanvaihtokoneet uusittiin koko-
naisuudessaan. 

Käyttäjät otettiin mukaan hankkeeseen heti suunnitte-
lun alkuvaiheessa ja ensimmäiset kommentit valmiista jo 
käyttöönotetuista tiloista ovat olleet positiivisia. Yhteistyö 
rakennuskohteen pääsuunnittelijan, arkkitehti Ulla-Maija 
Aarnion kanssa sujui mallikkaasti.  Lopputuloksena polik-
linikoiden toimintaa tukevat ja osin rohkeaakin värien 
käyttöä sisältävät tilat.

Hankkeen pääsuunnittelijana on ollut Arkkitehtitoimisto 
Lukkaroinen Oy, Oulusta, sähkösuunnittelijana Rajaplan 
Oy Kemistä ja LVI-suunnittelijana Kuukasjärvi Oy Kemistä. 
Suunnittelutyöt ja kohteen urakoitsijat valittiin kilpailu-
tuksen kautta. Rakennusurakoitsija; Rakennusmega Oy, 
LVI-urakoitsija; Meri-Lapin LVI-työt Oy ja sähköurakoitsija; 
Sähköpooli Oy. Kokonaiskustannukset olivat n. 1,2 miljoonaa 
euroa ja hankkeen laajuus oli noin 900 neliömetriä.

Teksti: Taisto Auvinen 
Kuvat: Päivi Aalto
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Lääkkeiden 
hankintakausi muuttuu

Lääkevalmisteiden ja niihin verrattavien valmisteiden, 
mukaan lukien käsi- ja perusvoiteet, kanyylihuuhteet, 
iholiimat, hankintakausi vaihtuu 1.1.2017 alkaen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kuuluu OYS-Erva -alueen lää-
kehankintarenkaaseen, joka kilpailuttaa lääkkeiden hinnat 
kolmen vuoden välein. Kilpailutus tehdään OYS-vetoisesti 
siten, että hankintarenkaan muita sairaanhoitopiirejä ja 
heidän asiantuntijalääkäreitään kuullaan valintoja tehdessä.

Hankintakauden vaihtumista edeltävä vuosi kuluu tiiviisti kil-
pailutuksen valmistelussa, asiantuntijalausuntoja kerätessä 
sekä hankintapäätöksen tekoon liittyvässä byrokratiassa. 
Oulussa järjestetään 1-2 farmaseuttista hankintaa valmiste-
levaa kokousta, jossa sairaala-apteekkien ja lääkekeskuksien 
farmaseutit ja proviisorit käyvät läpi tehtyjen tarjouksen 
erikoispiirteitä ja oman yksikkönsä erityistarpeita.

Tämänkertaisessa lääkekilpailutuksessa saatiin 118 tarjousta. 
Tarjousten lukumäärä oli aikaisempaa pienempi ja tarjous 
jäi saamatta joistakin isoista lääkekokonaisuuksista, kuten 
osasta huumausaineista. 

Tarjouskilpailun ulkopuolelle jääneitä lääkkeitä valitaan 
kuitenkin hankintarenkaan käyttöön ns. suorahankintana, 
jolloin lääkkeestä saatava alennus on yleensä pienempi kuin 
kilpailutetulla lääkevalmisteella.

Hankintakauden vaihdos työllistää 

Hankintakauden vaihdos aiheuttaa paljon työtä sekä sairaala- 
apteekissa että osastoilla. Apteekissa kaikki uudet tuotteet 
pitää perustaa apteekin atk- ohjelmistoon ja vanhan ja 
uuden lääkevalmisteen välille luodaan ns. vaihdokaspari. 
Vaihdokasparin avulla lääkevarasto saadaan pysymään tasa-
painossa eli kun vanha lääkevalmiste kuluu varastosta, uutta 
nousee vastaava määrä tilaukseen. Tällöin varastossa olevaa 
lääkemäärä pysyy vakiona. 

Osastoilla hankintakauden vaihdos aiheuttaa ylimääräistä 
työtä siinä vaiheessa kun siirrytään vanhan valikoiman 
tuotteesta uuteen. Korvaavan tuotteen tunnistaminen ja 
hyllyttäminen vaatii huolellisuutta ja vaivannäköä lääkkeiden 
vastaanottajilta ja jakajilta. 

Valikoiman vaihtovaiheessa lääketilauksen voi tehdä 
Osti-ohjelmaan vanhalla, tutulla kauppanimellä ja apteekin 
atk-ohjelma ohjaa tilauksen automaattisesti uudelle tuot-
teelle. Lääketilauksen mukana osastolle tulevaa lääkkeiden 
toimituslistaa kannattaa lukea huolellisesti vuoden vaihteen 
jälkeen. Toimituslistassa näkyy sekä tilatun että toimitetun 
lääkkeen nimet ja jälkitoimitukseen mahdollisesti jääneet 
lääkevalmisteet.

Sairaala- apteekki julkaisee lääkehankintaan liittyvää materi-
aalia intra- ja ekstranet-sivuillaan sitä mukaa kun materiaalia 
saadaan tuotettua (vaihdokaslista, peruslääkevalikoima jne). 

Teksti ja kuva:  
Riikka Vänskä, sairaala-apteekkari

Sairaala-apteekissa lääkkeet varastoidaan ATC- koodijär-
jestyksessä (Anatomis-Terapeuttis-Kemiallinen). Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että lääkeaine on aina samassa 
varastopaikassa vaikka kauppanimi vaihtuu ”aakkosesta 
öökköseen”. ATC- koodin mukainen varastointi vähentää 
varaston järjestelemistarvetta ja helpottaa ja nopeuttaa 
lääkkeiden keräilyä.
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Taidetta sairaalan 
kaunistukseksi

Graafikko-kirjailija Taruliisa Warsta syntyi Helsingissä 1947 
ja kuoli Oulussa 2012. Vuodesta 1981 lähtien hän asui ja 
vaikutti Oulussa. Taruliisa Warsta suoritti FK-tutkinnon 
Helsingin Yliopistossa vuonna 1978 pääaineina suomen 
kieli ja kotimainen kirjallisuus. Hän työskenteli toimittajana 
vuosina 1973–1983. 

Kirjoittamisen ohessa Taruliisa alkoi kiinnostua visuaalisesta 
ilmaisusta ja opiskeli silkkipainamista. Käsityöläisyys ja 
silkkipainaminen innostivat yhä enemmän, kun perhe muutti 
Ouluun 1980-luvun alussa. Aviomies rakensi omakotitalon 
kellariin vaimolleen oman silkkipainopajan. Pöytäliinoja, 
seinävaatteita, tyynyjä, lakanoita ja mekkoja lähti myytäväksi 
eri puolille maata. Kurssien avulla hän kehitti lisää taitojaan, 
ja silkkipainaminen vaihtui serigrafiatekniikaksi. 

Taruliisa tunnettiin pikkutarkkuudesta ja kärsivällisyydestä. 
Kuvallisia taitojaan hän alkoi kehittää erilaisilla kuvataide-
kursseilla. Oman ilmaisuaan hän kehitti myös työsken-
telemällä Japanissa. Vuodesta 1997 lähtien hän osallistui 
joihinkin kotimaisiin yhteisnäyttelyihin ja piti useita yksi-
tyisnäyttelyitä.  Useimmat hänen ulkomaisista näyttelyistään 
ovat olleet Japanissa. 

Taruliisa Warstan pitkäaikainen haave kuvakirjan tekemisestä 
toteutui vuonna 1998, kun Nuppu, Waldemar ja peitto 
-kirja ilmestyi. Kirjassa on noin 30 serigrafiakuvaa.  Taruliisa 
Warstan toinen kuvakirja ”Silloin prinsessa itki” ilmestyi 
2003. Myös siinä on serigrafiakuvitus. Vuonna 2005 ilmestyi 

hänen kirjoittamansa kuvakirja ”Punainen pallo”, jonka 
kuvitti hänen tyttärensä graafikko Elina Warsta. Vuonna 
2007 ilmestyi Grimmin satu ”Ruusunen” Taruliisa Warstan 
kuvittamana (serigrafiakuvitus). 

Warsta tuli Länskään

Keväällä 2014 Kiimingin kiekkopoikien C1- pojilla oli 
myytävänä Taruliisa Warstan grafiikkalehtiä. Kiimingin 
kiekkopoikien joukkueenjohtaja oli jo aiemmin tehnyt 
yhteistyötä taiteilijan kanssa ja hänen kuoltuaan hänen 
puolisonsa tarjosi parikymmentä grafiikkalehteä myytäväksi 
jääkiekkojoukkueen nuorisotoiminnan hyväksi. Silloinen 
apteekkarimme Eija Särkkä asui Kiimingissä ja tieto myyn-
nissä olevista grafiikkalehdistä tuli sairaanhoitopiiriin hänen 
kauttaan. Sairaanhoitopiiri suhtautui hyvin myötämielisesti 
siihen, että sairaala-apteekin vasta valmistuneisiin tiloihin 
ostettaisiin taideteos. 

Sairaala-apteekin henkilökunta sai valita Taruliisa Warstan 
töistä haluamansa apteekin seinälle. Valitsimme teoksen, 
jonka nimi on ”Ilon ja lohdutuksen tuoksua”. Pidimme sen 
mielikuvituksellisuudesta ja iloisuudesta ja mielestämme 
se kävi hyvin apteekin uusiin tiloihin.

Teksti: Tuija Nurkkala ja Riikka Vänskä 
Kuva: Riikka Vänskä

”Ilon ja lohdutuksen tuoksua” - Taruliisa Warsta, 2008
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Pentti Vuolukan 
muotokuva

Lastentautien poliklinikalla paljastettiin marraskuussa yli-
lääkäri Pentti Vuolukan muotokuva. Vuolukka työskenteli 
lastenklinikalla osastonlääkärinä 1981–1994 ja ylilääkärinä 
1994–2015.

Tilaisuudessa pitämässään puheessa Vuolukka huomautti, 
että lasten sairauksien suhteen asiat ovat viime vuosina ja 
vuosikymmeninä kehittyneet suotuisasti. Lähes kaikki vaka-
vat tulehdukset ovat vähentyneet tai hävinneet rokotusten, 
yleisen elintason nousun ja terveydentilan paranemisen 
sekä monien muiden syiden vuoksi.

”Kolme-neljäkymmentä vuotta sitten tutkin ja hoidin päivit-
täin märkäisiä aivokalvon tulehduksia tai märkäisiä nivel- ja 
luutulehduksia tai rajuja keuhkokuumeita. Nyt niistä kaikista 
on jäljellä vain muisto.”

Myös syöpien ennuste on parantunut oleellisesti ja pääsään-
töisesti Suomessa selvitään kaikista lasten syöpätyypeistä. 
Vakavat onnettomuudet ja varsinkin kotitapaturmat ovat 
vähentyneet murto-osaan, vaikka tilalle on toki tullut tram-
poliini-, mopo- ja erilaiset lasketteluvammat.

Suurista lastentauti-ryhmistä lopullista ratkaisua odottaa 
oikeastaan enää lasten diabetes eli ykköstyypin diabetes. 
Tämäkin ongelman Vuolukka uskoo ratkeavan jo lähivuosina 
joko kantasolusiirroilla, keinohaimalla tai muuten.

Allergiset sairaudet ovat lisääntyneet viime vuosiin saakka 
mutta vakavuudeltaan ne ovat jatkuvasti lieventyneet paran-
tuneen lääkityksen, parantuneen seurannan ja monien 
muiden syiden vuoksi. Esimerkiksi vaikeat keuhko-astmat 
ovat kadonneet lähes kokonaan, vaikka astmadiagnooseja 
asetetaan päivittäin.

Tulevaisuuden haasteena Pentti Vuolukka näkee etenkin 
lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn. ”Kun monet 
somaattiset lastentaudit ovat vähentyneet, pitäisi mielestäni 
tulevia lisäresursseja suunnata lasten ja nuorisopsykiatriseen 
hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.”

Kuva: Päivi Aalto

TOIMEEN  
VALITUT/SIIRRETYT

JONI GRANLUND
Röntgenhoitaja

Radiologia
1.12.2016 alkaen

MARIA ROSSI
Sairaanhoitaja

Radiologia
1.10.2016 alkaen

MARJA LANTTO
Kuntoutusohjaaja

Silmätautien yksikkö
1.11.2016 alkaen

KYAN LAKE
Lähihoitaja/potilaskuljettaja

Radiologia
1.10.2016 alkaen

KRISTIINA RANTAMÖLÖ
Sairaanhoitaja

Silmätautien yksikkö
1.11.2016 alkaen

KRISTA KUNNARI
Sairaanhoitaja

Akuuttiklinikka
1.12.2016 alkaen

TERTTU RAAPPANA
Sairaanhoitaja

Akuuttiklinikka
1.12.2016

Edellisessä numerossa, toimeen vali-
tuissa, oli Annina Lääkkölän nimen yhtey-
dessä ensihoitaja Minna Kauhasen kuva.  

Pahoittelemme virhettä.

Muotokuvan maalannut Sari Geagea ja ylilääkäri Pentti 
Vuolukka
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ja saivat sosiaalisia kokemuksia sekä tietoa ja tukea hyvin-
vointinsa lisäämiseksi. 

Mittaustapahtumien toivottiin toistuvan vuosittain samoissa 
paikoissa, jolloin seuranta olisi mahdollista. ONNIn palve-
luille olisi alueella pysyvää tarvetta ja kysyntää sekä hyväksi 
todettu toimintamalli, joten sen soisi jatkuvan. 

Terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin ja ravitse-
mustiedon jalkauttaminen oli hankkeen yksi tärkeä tavoite. 
Tutkitun ja luotettavan ravitsemustiedon esillä pitäminen 
ja ravitsemusneuvonta koettiin tärkeäksi sekä ammattilais-
ten parissa että kohderyhmässä ja toiminnalle toivottiin 
pysyvyyttä.  Ravitsemustiedon äärelle tavoitettiin yhteensä 
noin 4000 merilappilaista hankkeen eri toimintamuodoissa.  
Ravinnon terveysvaikutukset kiinnostivat erityisen paljon 
yli 60-vuotiasta väestöä ja erityisesti aivoterveyden edis-
täminen herätti paljon keskustelua ravitsemusterapeutin 
luentotilaisuuksissa, ryhmissä, yksilövastaanotolla sekä 
erilaisissa tapahtumissa.

Julkaistu kaksi opasta

Miesryhmäohjaajan pedagogiset menetelmät ryhmätyös-
kentelyssä -oppaan on tarkoitus tukea ohjaustyössä toimivia 
sukupuolisensitiivisempään työotteeseen ja miestyön näky-
miseen ohjauksessa. Opas on tehty hankkeessa toimineiden 
miesten haastatteluiden pohjalta. Voimavaraskeskeisyys 
näkyy toimintana, joka vahvistaa ja tukee toimijoiden 
minäkäsitystä ja toimijuutta. Ratkaisukeskeisyys näkyy 
menetelmävalinnoissa, joissa lähtökohtana on ryhmässä 
toimiminen, yhteisöllisyys ja toiminta yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Miehinen juttu –opas on artikkelikokoelma, joka on koottu 
hankkeessa toimineiden asiantuntijoiden kirjoituksista. 

Hankkeen toiminnoista on kuvattu videoita, jotka löyty-
vät hankkeen nettisivuilta.

Miehinen juttu- hanke 
päätökseen

Miehinen juttu -hankkeen tarkoituksena oli edistää nuorten 
miesten ja aikamiesten (16–29 ja 60+ - vuotiaat) osallisuutta 
oman hyvinvointinsa lisäämiseksi ja ehkäistä syrjäytymistä 
kehittämällä alueellista yhteistyötä vahvistamalla ennalta-
ehkäisevää toimintaa ja saattamalla varhaisen puuttumisen 
ja tuen menetelmät yhteiseen käyttöön sekä vahvistaa 
terveyden edistämistyötä.

Hankkeen toiminnat suunniteltiin yksilön hyvinvoinnin 
edistämiseksi huomioiden kuntalaisten osallistuminen 
ja osallisuus, henkilöstön osaaminen, palveluprosessien 
toimivuus ja kuntien hyvinvointikertomusten tuottama tieto.

Toteutetut tapahtumat ovat tukeneet kuntalaisten osalli-
suutta ja omatoimisuutta itsestään huolehtimisessa. Miehille 
on järjestetty ryhmätoimintaa, kuten ruokaryhmiä, hyvän 
mielen porinaryhmiä ja liikuntaryhmiä. Erilaiset miesten 
hyvinvointitapahtumat ovat vieneet terveyden edistämisen 
sinne, missä miehet liikkuvat esim. yhdistystoimintaan, 
kirjastoihin ja messuille. 

ONNI tavoitti miehet hyvin

Kaikissa kunnissa toteutetut ”Miesten huoltopäivät” oli-
vat loistava esimerkki terveysyhteistyöstä eri toimijoiden 
kesken. Lapin AMK:n Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI oli 
keskeisessä roolissa näissä päivissä.  ONNIn tarjoamia lähi-
palveluja eli terveys- ja kuntomittauksia pääsi kokeilemaan 
noin 750 merilappilaista hankkeen aikana. Yhteistyössä 
kuntien eri toimialojen, työttömien palvelujen, järjestöjen, 
yritysten, toisten hankkeiden ja vapaaehtoistyötä tekevien 
kanssa saatiin aikaan tilaisuuksia, joissa asiakkaat viihtyivät 
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Miesten liikuntaryhmä Torniossa

täväksi yksilö- ja ryhmätoiminnassa sekä koulutuksessa. 
Oppaan tarkoituksena on tuoda sukupuolisensitiivinen 
työote, miestyö ja sosiaalinen innostaminen, elintapamuu-
tos sekä sitoutuminen muutokseen, miesten terveyden ja 
hyvinvoinnin keskustelun keskiöön. 

Yksi hankkeessa sovellettu menetelmä on Miehen huolto-
kirja, joka löytyy oppaan liitteestä. Oppaaseen on koottu 
asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita koskien miesten 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Artikkelien 
loppuun on koottu kysymyksiä keskusteltavaksi ja pohdit-
tavaksi joko yksilö- tai ryhmäohjauksessa. 

Miehinen juttu -opas toimitetaan myös sähköisenä julkai-
suna (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-138-2), julkaisuun 
on koottu loppuun asiantuntijoiden ja miesten videohaas-
tatteluja, asiantuntijoiden luentomateriaalia sekä muuta 
miesten terveyden edistämiseen liittyvää www- aineistoa, 
kuten esim. itsehoito-ohjeita ja testejä. Nidottu julkaisu 
on saatavissa Lapin AMK:n julkaisusarja C. Oppimateriaalit 
4/2016, ISBN 978-952-316-137-5, Airi Paloste (toim.) Miehinen 
juttu-Opas miesten terveyden edistämiseen

 Kirjoittaja Airi Paloste, KT, yliopettaja, Lapin AMK

Miehinen juttu- opas 
miesten terveyden 
edistämiseen

Miehinen juttu-opas on artikkelikokoelma, joka on koottu 
Miehinen juttu-hankkeessa toimineiden asiantuntijoiden 
kirjoituksista. Oppaan sisältöalueet ovat muodostuneet 
hankkeen aikana toteutettujen koulutusten sisällöistä ja 
teemoista, koskien miesten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia.

Hankkeessa tuotettiin toimijoiden käyttöön Miehinen 
juttu-opas ja nettisivut (http://www.lpshp.fi/fi/palvelut/
terveyden-edistaminen/miehinen-juttu/tapahtumia.html).

Hyödynsaajina miesten ja aikamiesten lisäksi ovat myös kun-
tien terveyden edistämisen työryhmät ja viranhaltijat sekä 
alueen koulutusorganisaatiot, järjestöt ja yritykset, joiden 
osaaminen ja osallisuus miesten terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen työssä vahvistuivat.

Miehinen juttu-opas tarjoaa tietoa ja ideoita miesten oman 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sopii käytet-

Oppaan sisältöalueet ovat muodostuneet hankkeen aikana 
toteutettujen koulutusten sisällöistä ja painoaloista kos-
kien miesten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 
Molemmat oppaat ovat sähköisessä muodossa hankkeen 
nettisivuilla. 

Miestyön koulutukset ovat luoneet yhä vahvempaa pohjaa 
sukupuolisensitiiviselle työlle alueellamme.  Hankkeen 
päättyessä toiminta jatkuu: koulutusten, erilaisten ryhmien, 
hyvinvointitapahtumien ja verkostoitumisen kautta kentälle 
jää tietoa, osaamista ja muutoksen siemeniä terveyden 
edistämiseen sekä sukupuolisensitiivisempään työhön. 

On myös ilo huomata, että muutama ryhmä jää kentälle 
toimimaan vapaaehtoisten voimin.  

Miehinen juttu -hanke kiittää kaikkia mukana olleita!

Teksti: Projektityöntekijä Sari Alakärppä 
Projektipäällikkö Lea Leminaho
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Tuloksiin tehokkaasti
Länsi-Pohjan sote-projekti on lähtenyt vauhdikkaasti käyn-
tiin

Länsi-Pohjan sote-projektiin työntekijät aloittivat työnsä 
marraskuun alussa, kuukautta suunniteltua myöhemmin, 
ja työryhmien työskentely päättyy maaliskuun loppuun 
mennessä. 

”Aikataulu on tiukka, muttei mahdoton”, toteaa projekti-
johtaja Seija Parviainen, joka on virkavapaalla Keminmaan 
perusturvajohtajan tehtävästä kesäkuun loppuun saakka.

Hänen johdollaan työstetään Länsi-Pohjan sote-palvelujen 
järjestämissuunnitelma, joka menee kevään kuluessa kun-
tien valtuustojen päätöksentekoon. Oman osansa tekevät 
alatyöryhmät ryhmänvetäjien ja koordinaattoreiden avus-
tuksella. 

Parviainen iloitsee hyvin liikkeelle lähteneestä projektista ja 
siitä, että henkilöstöllä riittää innokkuutta ja halua osallistua 
valmistelutyöhön, vaikka sote-suunnittelutyötä on tehty 
alueella jo pitkään. Työryhmiin ilmoittautui kaikkiaan 120 
henkilöä. Kaikkia halukkaita ei valitettavasti voitu tässä 
vaiheessa kutsua mukaan työryhmien työskentelyyn, koska 
näin suurissa ryhmissä työskentelyä ei nähty tarkoituksen-
mukaisena.

 ”Ryhmien ulkopuolelle jääneitä ja muita asiantuntijoita 
voidaan kutsua valmistelutyöhön tarpeen mukaan myö-
hemminkin, jotta valmistelusta saadaan laaja-alainen ja 
moniammatillinen”, projektijohtaja toteaa. 

Länsi-Pohjan sote-projekti ei ole aloittanut tyhjästä.  Suun-
nittelutyötä Länsi-Pohjan sote-integraation toteuttamiseksi 
on tehty vuodesta 2014 lähtien. Kaikki aikaisemmat selvi-
tykset, ydinprosessien valmistelutyö ja Lapin Sote Savotta 
-hankkeessa tehdyt konsulttiselvitykset ovat pohjana pro-
jektin alatyöryhmien työlle. Silti aito erikoissairaanhoidon, 
perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen integraatio 
on iso haaste.

Lapin maakunnan sote-valmistelutyö on myös alkanut, ja 
seutukunnasta on nimetty hyvä edustus sen työryhmiin. 
Lapin maakunnan sote-valmistelutyö suuntaa Länsi-Pohjan 
alueella tehtävää työtä.

Uutta tekemässä

”Tulevaisuuteen suuntautuminen ja kehittäminen, ne ovat 
parasta tässä projektissa”, perhe- ja sosiaalipalveluita suun-
nittelevan alatyöryhmän koordinaattori Katriina Virta kertoo.

”Ja se poikkeaa perustyöstä”, psykiatrian sosiaalityöntekijä 
naurahtaa.

Puolet työajastaan projektiin käyttävä Virta kertoo haasteelli-
sinta olevan omien töiden ja projektin töiden yhdistämisen.

”Aikatauluissa on soviteltavaa”, hän toteaa.

Kuntoutuksen toimialan koordinaattori Marja-Leena Viina-
mäki hakeutui tehtävään, koska hänellä kokemusta saman-
kaltaisesta, mutta vähän pienemmästä ”sotesta”. Hän oli 
toistakymmentä vuotta sitten mukana perustamassa alueelle 
apuvälinekeskusta, ensimmäistä Suomessa. Viinamäellä on 
myös pitkä kokemus kuntoutuksen työtehtävistä. 

Kuntoutuksen toimialan koordinaattori Marja-Leena Viinamäki (vas.), ryhmän vetäjä Tuomo Hokkinen ja jäsen Outi 
Rämö.
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Päättäjä puolustaa 
palveluja

Palvelujen pitäminen alueella on sydämen asia Länsi-Pohjan 
sote-projektin poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja 
Ritva Sonntagille. 

”Näen Länsi-Pohjan sote-uudistuksen mahdollisuutena”, 
hän sanoo.

Hallintomallit ovat Sonntagin mukaan sivuroolissa ja myö-
hemmin ratkaistavissa kun nyt on tärkeintä ratkaista miten 
saadaan palvelut tuotettua hyvin asukkaita palvellen, vir-
taviivaisesti ja taloudellisesti. Hän uskoo, että integraatio 
saadaan toimimaan aikataulussa.

”Työtä on tehty jo kymmenen vuotta, ja käytännön tasolla työ 
toimii, ilman kuntarajoja”, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 
hallituksen puheenjohtaja Sonntag tietää.

Valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyvät lakiesitykset 
ovat tulossa, mutta näyttää siltä, että Lappiin jää yksi laa-
jan päivystyksen sairaala, ja Länsi-Pohja on jäämässä pois. 
Alueella on kuitenkin tiivis väestökeskittymä, isoja teolli-
suuslaitoksia ja liikennekeskittymä, jotka kaikki osaltaan 
perustelevat lähellä sijaitsevaa päivystystä. 

”Katsotaan mitä voidaan tehdä alueella yhdessä, ettei kaikki 
menisi Rovaniemelle. Ja ylipäätään, miten palvelut hoidetaan, 
jotta ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut”, hän kiteyttää.

Terveydenhoitajan koulutuksen omaavalla Sonntagilla 
on ammatillista ja koulutustaustan tuomaa ymmärrystä 
ja kiinnostusta sote-asioihin. Työssään Kemin kaupungin 
terveyden ja hyvinvoinnin suunnittelijana Ritva Sonntag 
näkee sotea läheltä.

”Luottamustehtävissä näkökulma on laajempi”, hän kertoo.

Pitkään Kemin ja maakunnan politiikassa mukana ollut Son-
ntag kertoo tuoneensa esille muun muassa Lapin Sote-Sa-
votassa alueiden Lappia palvelujen tuottajina maakunnan 
ollessa palvelujen järjestäjä.

”Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue olisi yksi alue, Tuntu-
ri-Lappi omansa, samoin Itä- ja Pohjois-Lappi. Rovaniemen 
seudulla on vastaava väestömäärä kuin täällä.”

”Haluan kehittää työtä ruohonjuuritasolla eli käytännön 
työtä tekevien henkilöiden kanssa ja tuoda tähän uutta 
käytännön tuoman kokemuksen kautta”, hän perustelee.

Kuntoutuksen ympärillä alueella on yhteistyötä tehty 
vuosikaudet ja integraatiotakin valmisteltu, eli nollasta ei 
työryhmän tarvitse työtään aloittaa.

Kuntoutuksen toimialan ydintyöryhmä valmistelee osuut-
taan neljän eri teeman kautta.

”Työryhmän jäsenet ja kunkin teeman asiantuntijat pohtivat 
teemaa etukäteen ennen kokoontumista yleisluonteisten ja 
kohdennettujen kysymysten avulla, jotta kaikki pystyisivät 
valmistautumaan mahdollisimman hyvin, ja esimerkiksi 
saamaan viestejä kentältä”, koordinaattori Viinamäki kuvailee 
ryhmän työtapaa.  

Nimikilpailulla ja netillä näkyvyyttä

Avoimen nimikilpailun kautta haetaan uutta, nasevaa nimeä 
Länsi-Pohjan sote-projektille. Nimeä voidaan käyttää myös 
uuden toimijan nimenä. Vastausaikaa nettikyselynä toteu-
tettavaan nimikilpailuun on 11.12. saakka. Kilpailu löytyy 
sairaanhoitopiirin nettisivuilta. Nimestä päätetään projektin 
johtoryhmän kokouksessa 14.12.

Projektin nettisivut perustetaan Länsi-Pohjan sairaanhoito-
piirin sivuston alle, ja ne ovat parhaillaan rakenteilla. Sivut 
avataan nimivalinnan jälkeen. 

Teksti ja kuvat: Tuula Leskinen

Länsi-Pohjan sote-projektin poliittisen ohjausryhmän 
puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjoh-
taja Ritva Sonntag.

 Projektijohtaja Seija Parviainen pitämässä tilannekatsa-
usta projektin ohjausryhmälle. 
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”Korjattavaa riittää aina”

Teknisen johtajan työssä tulevaisuuden haasteita tarjoavat 
erilaiset korjausrakentamiseen liittyvät hankkeet. ”Tämän 
ikäisessä ja kokoisessa rakennuksessa korjattavaa riittää 
aina”, Isoherranen huomauttaa.  Ensi vuonna suurimpia 
investointeja ovat sisätautien poliklinikan remontti ja toi-
menpideosan vesikaton uusiminen.

Meneillään oleva Sote-uudistus ja sen mukanaan tuomat 
organisaatiomuutokset mietityttävät myös teknisellä osas-
tolla. Toistaiseksi on vielä epäselvää, miten tukipalvelut 
jatkossa organisoidaan. ”Sote-uudistus ei kuitenkaan 
suuremmin huolestuta, vaan näen sen enemmän mahdol-
lisuutena.”

Juhani Isoherrasen vapaa-aika kuluu muun muassa liikun-
taharrastuksissa. Sydäntä lähellä on etenkin pitkän matkan 
juoksu – juostuna on jo 19 maratonia ja paljon kilometrejä 
toivottavasti myös edessä. Harrastuksiin kuuluu myös 
veneily, hiihto ja mökkeily perheen mökillä Selkäsaaressa. 

Uuden työn ohella mullistuksia on tapahtunut myös 
siviilielämässä. ”Kokonaan uusi ulottuvuus elämään tuli 
elokuussa, kun meistä Eevan kanssa tuli isovanhemmat”, 
Juhani paljastaa.

Teksti: Jenni Vanhala 
Kuvat: Päivi Aalto

Uusi tekninen johtaja 
Juhani Isoherranen

Teknisenä johtajana aloitti elokuun alussa DI Juhani Isoher-
ranen. Tehtävään häntä houkutti mahdollisuus hyödyntää 
laajaa rakennusalan kokemusta. Siinä sivussa työmatka 
lyheni 700 kilometriä.

Isoherranen on valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun 
yliopiston rakennustekniseltä osastolta vuonna 1987. 
Työura alkoi jo opiskeluaikana Veitsiluoto Oy:n talotehtaalla 
Kemissä. Sittemmin työkokemusta on karttunut monipuo-
lisesti etenkin kiinteistöjen korjausrakentamisesta ja hal-
linnoinnista, muun muassa Veitsiluoto Oy:n, YH-isännöinti 
Oy:n, Ovenia Isännöinti Oy:n ja FCG:n leivissä. 

Teknisen johtajan virkaan Isoherrasta houkutteli etenkin 
se, että tehtävään haettiin henkilöä, jolla on rakennustek-
nistä osaamista sekä kokemusta kiinteistöjohtamisesta ja 
rakennuttajatehtävistä. Aiempi työhistoria ja osaaminen 
vastasivat hyvin näihin vaatimuksiin. Pienenä etuna oli 
myös työmatkan lyheneminen 700 kilometrillä – edellinen 
työpaikka kun oli Helsingissä.

Sairaala-maailmasta Isoherrasella ei ole aiempaa työkoke-
musta, mutta Länsi-Pohjan keskussairaala on tullut muuten 
tutuksi jo pitkältä ajalta. Ensimmäinen kosketus sairaalaan 
tuli jo varhain, sillä paljasjalkaisena kemiläisenä Isoherranen 
on syntynyt Länskässä. Nykyään talossa on paljon tuttuja 
töissä ja vaimokin työskentelee L-PKS:n laboratoriossa.

Isoherranen on kotiutunut uuteen tehtäväänsä hyvin, mihin 
osaltaan on vaikuttanut hyvä ja ammattitaitoinen työporukka.  
”Vastaanotto on ollut hyvä ja olen viihtynyt töissä nämä 
ensimmäiset kuukaudet erittäin hyvin”.

Uusi tekninen johtaja laboratorion remontin keskellä ja 
välinehuollon lattian kuivaustöissä.
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Lesusta asiaa
Leikkaus – ja anestesiaosastolla ei ole ennen Lesua ollut 
käytössä varsinaista toiminnan ohjaus- ja suunnittelujärjes-
telmää, vaan leikkauksen aikaiset tiedot kirjattiin WinLTP-oh-
jelmaan, joka on pääasiassa tilastointiin ja laskutukseen 
soveltuva ohjelma.

Vuoden 2015 marraskuussa tehtiin päätös hankkia PPSHP:n 
leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä Lesu.

Lesu-sovellusta käytetään leikkausyksiköiden toiminnan 
suunnitteluun ja resurssien hallintaan. Järjestelmä inte-
groituu hyvin Oberon-potilashallintajärjestelmään, Esko 
-potilas- ja Antti -anestesiakertomukseen. Kirjattu tieto 
liikkuu näiden ohjelmien välillä ja näin vältytään päällek-
käiseltä kirjaamiselta.

Mallikas käyttöönotto

Lesu projekti käynnistettiin LPKS:ssa vuoden 2016 alkupuo-
lella ja ohjelma otettiin käyttöön 1.6.2016. Lesu räätälöitiin 
meille toimivaksi ohjelmaksi.  Projektissa oli mukana asian-
tuntijoita leikkaus- ja anestesiatoiminnasta, kirurgialta, 
leikkaushoidon suunnittelusta ja tietohallinnosta ja tietenkin 
PPSHP järjestelmän tuottajana oli mukana koko projektin 
ajan. Ja yhteistyö jatkuu edelleen.

Lesu otettiin käyttöön leikkaus- ja anestesiayksikössä, ja 
yksiköissä jonne leikkaus- ja anestesiapalveluja annetaan.  
Näitä yksiköitä ovat mm. sectiosali, radiologia ja teho-osasto.

Projektin suunnittelu, koulutukset ja ohjelman käyttöönotto 
sujuivat aikataulussa ja niin mallikkaasti, että päällekkäistä 
kirjaamista entisen ohjelman kanssa tehtiin vain kaksi päivää.

Lesu on selainpohjainen ohjelma, johon kirjautuminen 
tapahtuu Esko-tunnuksilla ja näkymä Lesulla on rajattu 
erikseen käyttäjän oikeuksien mukaan.  Tämä mahdollis-
taa leikkaustoiminnan seuraamisen kaikkialla, missä on 
intranet-yhteys.  Lesun salitilannetta pääsevät seuraamaan 
myös laitoshuoltajat ja välinehuoltajat omilla tunnuksillaan.

Varsinainen leikkaushoidon suunnittelutyö tapahtuu 
Oberon- potilashallintajärjestelmän kautta, jossa saliva-
raukset tehdään elektiivisille potilaille. Päivystyspotilaat 
lisätään suoraan Lesulle. 

Tieto Oberonista päivittyy Lesulle suunnitelmana ja toteu-
tunut toimenpidetieto siirtyy Esko-sairauskertomukseen ja 

Oberoniin.  Lesulle kirjatut toimenpide- ja henkilöstötiedot 
siirtyvät myös Antti- anestesiakertomukseen. Näin yhtä 
kirjattua tietoa voidaan käyttää näissä kaikissa ohjelmissa 
hyväksi ja virhekirjauksia ei pääse syntymään. Toteutunut 
tieto siirtyy myös Exreport-johdon tietojärjestelmään ja sitä 
kautta saadaan yksityiskohtaisia raportteja tarpeen mukaan.

Kehittämistyö jatkuu

Ohjelmaan kirjataan kaikki leikkauksenaikainen tieto: 
toimenpidetiedot, anestesiatiedot, henkilöstö ja tarkat 
vaihetiedot.  Myös salien sulut kirjataan ohjelmaan.  Tämä 
kirjattu tieto mahdollistaa mm. paremman prosessiseuran-
nan ja salien käytön mittaamisen.

Ohjelman kautta voi seurata salitilannetta myös leikkaus- ja 
anestesiayksikön ulkopuolelta. Esimerkiksi operatööri tai 
anestesiologi pystyvät seuraamaan tilannetta tarkasti vaihe-
tietojen avulla ja suunnittelemaan omaa muuta tekemistä sen 
mukaan. Osastot pääsevät seuraamaan omien potilaidensa 
vaiheita leikkaussalissa.

Ohjelma on myös mainio informaatiokanava. Käyttöön 
oton myötä Lesua on uskallettu käyttää informaatioon 
mm. välineistä ja leikkausasennosta.  Lesulta löytyvät linkit 
kirurgien, gynekologien ja anestesiologien sijoituslistaan 
ja sitä kautta pääsee helposti tarkistamaan lääkäritilanteen. 
Leikkaussali voi katsoa tulevaa ja varata/tilata välineet sen 
mukaan.

Ohjelma ei ole monimutkainen käyttää, vaan se on selkeä 
niin luettavuudeltaan kuin käytettävyydeltään, minkä mah-
dollistavat mm. värikoodatut vaihetietopalkit.

Lesun kehittämis- ja kouluttamistyö jatkuvat edelleen. Myö-
hemmässä vaiheessa Lesuun tullaan lisäämään sähköinen 
tarkistuslista ja leikkaushoidon kaavake, johon kirjataan 
mm. leikkauksen aikaiset sidetarvikkeet, välineet ja laitteet.

Lesuun on oltu hyvin tyytyväisiä ja se on toiminut moitteet-
tomasti, kiitos tietohallinnon!  

Teksti: Tarja Arponen, sairaanhoitaja, Leikkaus – ja 
anestesiaosasto
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Kaunis joululahja
Keskussairaalassa työskenteli alkuvuodesta erikoistuva 
hammaslääkäri Anu Marttala, jonka erikoishammaslääkärin 
opintoihin kuuluu implantin asentaminen. Hoitokäynnilläni 
hammaspolilla ylilääkäri Erkki Sihvonen tiedusteli, alkaisinko 
toimenpiteeseen koekaniiniksi. 

Yksi hampaistani oli haljennut vuosia sitten, minkä vuoksi 
se oli jouduttu poistamaan kokonaan. Erkki kertoi implantin 
laiton prosessista. Lupasin nukkua yön yli ja miettiä asiaa. 

Kyselin asiasta tutuilta, joille oli implantti laitettu, että min-
kälainen homma se on ja miten on mennyt sen jälkeen. 
Sain positiivista palautetta. Päätin lähteä mukaan implantin 
laittoon. Opettajaksi toimenpiteeseen tuli parodontologian 
professori Tellervo Tervonen Oulun yliopistolta.

Toukokuussa 2016 tehtiin suun kliininen ja röntgenologinen 
tutkimus ja niihin pohjautuva hoidon suunnittelu.  Sain 
ajan toimenpiteeseen 20. toukokuuta. Asia alkoi jännittää. 

Työn aloitus loppukeväästä

Odotettu päivä saapui. Saapuessani hammaspolille minua 
oli odottamassa professori Tellervo Tervonen, erikoistuva 
hammaslääkäri Anu Marttala, ylilääkäri Erkki Sihvonen, 
hammashuoltaja Tarja Kunnari sekä implantin toimittajan 
edustaja Terhi Alho.  Tunnelma oli rauhallinen ja olin luot-
tavaisella mielellä. 

Minulle kerrottiin tehtävästä toimenpiteestä eli titaanijuu-
ren kiinnittämisestä leukaluuhun ja sen jälkeen aloitettiin 
valmistelut. En ole ennen ollut leikkauksessa, joten kaikki 
oli ihan uutta. 

Erikoistuva hammaslääkäri Anu Marttala ja potilas Tuija 
Maunu. Uusi hammasimplantti kuvasta katsottuna 
oikealla yläleuassa. Se ei erotu hammasrivistöstä miten-
kään.

Professori Tellervo Tervonen

Valmisteluja ennen suu puudutettiin, joten kipua en tun-
tenut missään vaiheessa. Koko ajan oli tunne, että opetus 
ja tekeminen sujui rauhallisesti ja varmasti. Toimenpide 
kesti kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia. Sain lopuksi 
lääkekuurin ja kipulääkettä sekä hoito-ohjeet. Juuren para-
nemisvaihe kestää 2-6 kuukautta.  

Toukokuun lopulla tikit poistettiin. Erikoistuva lääkäri siirtyi 
syksyllä suorittamaan opintoja Oulun yliopistolliseen sai-
raalaan, minkä vuoksi jatkotoimenpiteet sovittiin tehtäväksi 
siellä.
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Implantin poikkileikkaus

Syksyn koittaessa

Kesä meni ja syksy teki tuloaan. Ouluun sain sitten kutsun 
hammaspolille lokakuun lopulle ja marraskuun alkuun. 
Vastassa olivat tutut hammaslääkärit. Suu puudutettiin ja 
juureen laitettiin limakalvon läpäisevä paranemisjatke. 

Hampaistani otettiin tarvittavat jäljennökset kruunun val-
mistusta varten. Myös kruunun väri valittiin. 

Hieno lopputulos

Kruunun asennus tehtiin marraskuun lopulla. Se kävi hel-
posti, ei edes puudutusta tarvittu. Lopputulos oli parempi 
kuin osasin odottaa. Implantin jälkihoidossa on tärkeintä 
pitää suu puhtaana ja tutkituttaa implantin tilanne kerran 
vuodessa.

Olen todella tyytyväinen kun uskalsin lähteä tähän mukaan. 
Toimenpiteet menivät hyvin, opettaja oli ammattitaitoinen, 
opetettava oli tarkka ja rauhallinen ja kaikki olivat ystävällisiä 
ja potilaan huomioon ottavia. 

Kiitän ylilääkäri Erkki Sihvosta kun hän kysyi minua koeka-
niiniksi sekä Länskän ja Oys:n hammaspolin työntekijöitä 
sekä opettajaa.

Sain kauniin joululahjan.

Teksti: Tuija Maunu

RESEPTIHAASTE
TIKUN JA TAKUN PÄHKINÄKAKKU

150 g sulatettua margariinia (1 ½ dl)
2-3 dl omenasosetta
2 tl kanelia
½ dl rouhittua hasselpähkinää (30 g)
½ dl rusinoita
3 munaa
2 dl sokeria
3 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
(1/2 tl suolaa)
koristeluun:
½ pakettia tomusokeria (110 g) 
¾ rkl vahvaa kahvia, esimerkiksi pikakahvia 
erilaisia pähkinöitä (hassel-, saksan-, pekaani- ja maapäh-
könöitä)
1. Sulata margariini ja sekoita omenasoseen kanssa. 

Mausta seos kanelilla, pähkinärouheella ja rusinoilla.
2. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Sekoita vaahto 

jäähtyneeseen soseeseen.
3. Sekoita jauhot, leivinjauhe ja suola keskenään ja lisää 

seos taikinaan varovasti käännellen.
4. Kypsennä kakku rengasvuoassa (vetoisuus 2 l) 175 

asteessa tunnin ajan. 
5. Koristele jäähtynyt kakku. Sekoita tomusokeriin sen 

verran kahvia, että kuorrutuksen voi valuttaa kakun 
päälle. Koristele runsain käsin pähkinöillä.

Olen tällä ohjeella leiponut kakun joka joulu jo 16 vuoden 
ajan.  Ilman tätä kakkua joulu ei tunnu samalta ja sen leipo-
misesta alkavat jouluvalmisteluni. Hyvää joulua kaikille!
Lähetän haasteen seuraavaksi sairaanhoitaja Anne Menti-
lälle.

Terveisin Paula Puolakka
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”Tää on meijän juttu” 
Työyhteisötaitojen 
kymmenen pelisääntöä

Työhyvinvoinnin ja työyhteisötaitojen kehittämisprojekti 
Länsi-Pohjan keskussairaalan teho-osastolla

Työhyvinvointi muodostuu työstä ja sen mielekkyydestä, 
terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 

Yksinkertaisuudessaan se on hyvinvoinnin kokemusta, 
joka kohdistuu työhön. Työhyvinvointi vaikuttaa työssä 
jaksamiseen ja työhön sitoutumiseen ja työn tuottavuuteen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta työ-
hyvinvoinnin kehittämiseen tarvitaan sekä työnantajan että 
työntekijöiden osallistuvaa toimintaa. Terveyttä edistävä 
työyhteisö on motivoitunut kehittämään työtään ja työ-
yhteisöään ja se kannustaa ja rohkaisee työntekijöitään 
aktiiviseen työhyvinvoinnin kehittämiseen. 

Työhyvinvointia kannattaa tukea ja kehittää, sillä hyvinvoivat 
työntekijät ovat työnantajan voimavara ja pääoma. Organi-
saation toiminnassa työhyvinvointi näkyy työnilona, työn 
imuna, luovuutena ja tuloksellisena työnä. Työyhteisötai-
dot ovat tärkeä osa työelämän taitoja. Työyhteisötaitojen 
kehittäminen on jokaisen työyhteisön jäsenen velvollisuus. 
Työyhteisötaitoja voidaan kehittää kiinnittämällä huomiota 
omiin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin. 

Opinnäytetyönä pelisääntökirja

Aila Pyynyn ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäy-
tetyönä toteuttaman (v. 2015–2016) työhyvinvoinnin ja 
työyhteisötaitojen kehittämisprojektin tarkoituksena oli 
luoda Länsi-Pohjan keskussairaalan teho-osastolle kirjatut 
työyhteisötaitojen pelisäännöt. Projektin tavoitteena oli 
parantaa työhyvinvointia L-PKS:n teho-osastolla kehittämällä 
työyhteisötaitoja. Pelisäännöistä rakentui osastolle peli-
sääntökirja. Pelisääntökirja ohjaa työyhteisöä pelisääntöjen 
noudattamisessa sekä työyhteisötaitojen kehittämisessä.

Kehittämisprojektiin osallistui Länsi-Pohjan keskussairaalan 
teho-osaston henkilökunta. Projektityö tehtiin työyhteisössä 
työryhmissä ja jokainen ryhmä laati kaksi työyhteisötaidon 
pelisääntöä osastolle. Pelisääntökirjan kokosi projektityön 
vetäjä, apulaisosatonhoitaja Aila Pyyny. Pelisääntökirja on 
otettu käyttöön L-PKS:n teho-osastolla ja se on liitetty uuden 
työntekijän perehdyttämiseen. 

Työyhteisötaitojen pelisääntöjen tarkoituksena on myös 
luoda hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä työyhteisöön. 
Yhteiset pelisäännöt toimivat punaisena lankana työyhteisön 
jokapäiväisessä toiminnassa. Työpaikan pelisäännöt luovat 
hyvän vuorovaikutuksen ja reilun yhteistyön työyhteisöön. 
Työyhteisön pelisäännöt ovat yhdessä sovittuja toimintata-
poja ja periaatteita, jotka ohjaavat työyhteisön toimintaa. 

Ilmapiiri raikkaammaksi

Yhteistyökykyinen, avoin ja luottamuksellinen työyhteisö 
pyrkii yhteisiin päämääriin. Tämä kasvattaa yhteisöllisyyttä, 
sillä ihminen on kokonaisvaltainen, psykofyysinen olento. 
Hyvät ihmissuhteet työssä puolestaan lisäävät työmotivaa-
tiota. Työntekijä, joka lähtee töihin iloisin mielin ja kokee 
työnsä mielekkääksi tuntee työn imua. Työn imua kokevat 
työntekijät ovat sitoutuneita, tyytyväisiä, motivoituneita ja 
ovat kaiken kaikkiaan onnellisia työntekijöitä. 

Hyvä ilmapiiri rakentuu työyhteisön sisäisistä toiminta-
tavoista ja yhteistyökäytänteistä. Erilaiset myönteiset ja 
kielteiset tunteet elävät aina työyhteisössä. Työilmapiiriä 
voidaan kehittää ja muuttaa kehittämällä työyhteisön sisäisiä 
toimintoja. Muutos lähtee jokaisesta työyhteisön jäsenestä, 
päätös oman käyttäytymisen muuttamisesta edistää työyh-
teisön ilmapiirin kehitystä. 

Hyvät työyhteisötaidot tukevat työyhteisöä ja raikastavat 
ilmapiiriä. Yhteisen hyvän luominen, avoin kommunikaatio, 
palautteen antaminen ja vastaanottaminen, halu auttaa ja 
tukea työkaveria, tapa suhtautua töihin, yhteisten pelisään-
töjen noudattaminen ja työn sujuvuudesta huolehtiminen 
lisäävät työtyytyväisyyttä työyhteisössä. 
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Hyvät työyhteisötaidot omaava työntekijä luo omalta osal-
taan työyhteisöön me-henkeä. Hän huomioi muut ja toimii 
ystävällisesti ja kohteliaasti. Työyhteisötaidot sinällään ovat 
yksinkertaisia perusasioita ihmisten välisessä vuorovai-
kutuksessa, mutta nykypäivän työyhteisöissä ne tuntuvat 
olevan usein hukassa. Työyhteisötaitoja tulee kehittää ja 
harjoitella siinä kuin muitakin taitoja. Myönteiset kokemuk-
set koostuvat innostuksesta, toimivista ihmissuhteista, työn 
merkityksestä ja siitä, että työssä saavutetaan tavoiteltuja 
asioita. Työhyvinvointi toiminnassa näkyy työilona, työn 
imuna, luovuutena ja tuloksellisuutena. 

Työhyvinvointia tulee suunnitelmallisesti johtaa ja kehittää. 
Työhyvinvoinnin kehittämiselle tulee asettaa tavoitteet ja 
toimenpiteet. Työpaikan psykososiaaliset piirteet vaikuttavat 
suoraan työntekijöiden työkykyisyyteen. Mitä aikaisemmin 
työhyvinvoinnin puutteisiin tartutaan, sitä suurempi hyöty 
kehittämisestä saavutetaan. Hyvään työelämään kuuluu, 
saada tukea ja arvostusta työtovereiltaan ja esimieheltään. 
Hyvät työpaikan ihmissuhteet tukevat työn sosiaalista ilma-
piiriä ja ne ilmenevät käytännössä usein avuliaisuutena ja 
keskinäisenä tukena. 

Opinnäytetyö, Aila Pyyny Sairaanhoitaja (Ylempi AMK) ; ”Tää 
on meijän juttu”. Työyhteisötaitojen kymmenen pelisääntöä: 
Työhyvinvoinnin ja työyhteisötaitojen kehittämisprojekti Län-
si-Pohjan keskussairaalan teho-osastolla. Julkaisun pysyvä osoite 
on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016082613830

Kirjoittajat: Airi Paloste, KT, Yliopettaja, Lapin AMK ja Aila 
Pyyny, Sairaanhoitaja (Ylempi AMK), Apulaisosastonhoitaja, 
Teho-osasto, LPSHP ky

Teho-osaston henkilökuntaa esittelemässä työyhteisön pelisääntöjä.
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Tutkimusaineistona käytettiin hätäkeskusdataa vuosilta 
2014 ja 2015. Datasta suodatettiin pois hoitolaitossiirrot sekä 
vajavaista tietoa sisältävät ensihoitotehtävät. Suodatettu 
hätäkeskusdata käsiteltiin Excel- ja MapInfo -ohjelmistolla 
siten että ensihoitotehtävien tavoittamisprosentit laskettiin 
tehtävien kiireellisyyden ja aikamääreen mukaisesti. Saadut 
tulokset kohdennettiin, ja esitettiin graafisesti alueen 1 
km².n riskialueluokka karttaruudukossa.

Tuloksia hyödynnetään kehittämisessä

Tulosten mukaan kohteet saavutettiin palvelutasopäätöksen 
tavoitteen mukaisesti lukuun ottamatta A–ja B–kiireellisyys-
luokkien 8 minuutin aikamääreen riskialueluokkia 1, 2, 3 ja 4. 
Alueellinen tasa-arvo toteutui hyvin kiireellisyysluokkien A 
ja B riskialueluokissa 1 ja 2 aikamääreessä 8 ja 15 minuuttia. 
Riskialueluokissa 3 ja 4 alueellinen tasa-arvo toteutui hyvin 
8 minuutin aikamääreessä 4–5 kilometrin säteellä ja 15 
minuutin aikamääreessä tiestöstä riippuen noin 15 kilomet-
rin säteellä ensihoitoyksikön asemapaikasta. Yhteenvetona 
voidaan todeta, että ensihoitopalvelu tuotetaan tasa-arvoi-
sesti koko sairaanhoitopiirin alueelle. Vuoden 2015 alussa 
tehdyt toiminnalliset muutokset tavoittamisprosenttien 
parantamiseksi tuottivat myös tulosta.

Tämän opinnäytetyön tuloksia hyödynnetään Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelujen toiminnan kehittämi-
sessä. Asemapaikoittain arvioidaan, onko asemapaikkojen 
sijainti väestöön nähden optimaalinen niin, että mahdolli-
simman suuri osa väestöstä tavoitetaan 8 minuutin säteellä. 
Harkittavaksi tulee myös, täytyykö kahden tai useamman 
asemapaikan ensihoitoyksiköt hajasijoittaa kaupunkien 
keskustaan, niin että heikosti saavutetut riskialueluokat 
tavoitetaan nykyistä paremmin. Tuloksia tarkastellaan myös 
asemapaikoittain tavoittamisviiveen perusteella niin että 
asemapaikkojen sisäistä toiminnallisuutta arvioidaan läh-
töviiveen näkökulmasta. Tarkastellaan myös, onko asema-
paikoilla lähtöviivettä kasvattavia rakenteellisia tekijöitä tai 
onko päivystystilojen ja ensihoitoyksikön tallitilan sijainti 
optimaalinen toisiinsa nähden.

Ensihoitopalvelun laatua ja saatavuutta seurataan Länsi-Poh-
jan sairaanhoitopiirin toimesta neljä kertaa vuodessa, jolloin 
yhtenä mittarina ovat koko alueen toteutuneet tavoittamis-
prosentit. Tämä opinnäytetyö tarkasteli toteutuneita tavoitta-
misprosentteja yhden km²:n tarkkuudella, jolloin tarvittavat 
kehittämistoimenpiteet voidaan kohdistaa suoraan eri ase-
mapaikoille. Potilaan näkökulmasta merkityksellisimpiä ovat 
A- kiireellisyysluokan tehtävien tavoittamisprosentit, sillä 
jo yhdenkin minuutin viiveellä on suuri vaikutus potilaan 
selviytymiseen. 

Lähde: Markku Alalahti, Opinnäytetyö (2016), Sairaanhoitaja 
(Ylempi AMK) Lapin AMK; Ensihoidon riskialueluokkien tavoit-
tamisprosenttien toteumat vuosina 2014 ja 2015 Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin alueella.

Kirjoittajat:  Airi Paloste, KT, yliopettaja, Lapin AMK 
                Markku Alalahti, sairaanhoitaja (Ylempi  
  AMK), ensihoitopäällikkö, L-PSHP ky

Terveydenhuoltolain (1326/2010) ja ensihoitoasetuksen 
(340/2011) tavoitteena on taata koko sairaanhoitopiirin 
alueelle tasa-arvoinen ensihoitopalvelu asuinpaikasta riippu-
matta. Yhtenä keskeisempänä ensihoitopalveluja ohjaavana 
tekijänä on ensihoidon palvelutasopäätös, jossa eri riskialue-
luokkien tavoittamisprosenttien määrityksillä ensihoidon 
A–, B–, C – ja D – tehtäväkiireellisyysluokissa määritellyissä 
aikamääreissä pyritään tasa-arvoiseen palveluun.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiin ensihoitopalvelu toimii 
sairaanhoitopiirin valtuuston vuonna 2013 hyväksymän 
ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palvelutaso-
päätöksen tavoitteena on, että saman riskialueluokan väestö 
saa yhdenvertaisen palvelun saman tason riskialueluokissa 
koko sairaanhoitopiirin alueella. 

Toteutuuko yhdenvertaisuus?

Ensihoidon palvelutasopäätös vahvistetaan aina valtuusto-
kaudeksi ja aluehallintovirasto valvoo palvelutasopäätöksen 
toteutumista. Keskeistä on, että jokaisella sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän saman riskialueluokan alueella on yhte-
neväiset tavoittamisajat palveluntuottajasta riippumatta. 
Tällä menettelyllä taataan väestölle samanvertaiset palvelut 
saman riskialueluokan alueilla koko sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän alueella.

Markku Alalahden (2016), ylemmän ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyö oli määrällinen tutkimus, jonka tarkoituksena 
oli selvittää toteutuuko ensihoidon palvelutasopäätöksen 
määrittelemä tasa-arvoinen ja tasalaatuinen ensihoitopalvelu 
tavoittamisprosenttien osalta koko Länsi-Pohjan sairaan-
hoitopiirin alueella. Lisäksi tarkoituksena oli myös selvit-
tää, miten vuonna 2015 toteutetut kehittämistoimenpiteet 
tavoittamisprosenttien parantamiseksi näkyvät vuosien 2014 
ja 2015 välisessä vertailussa. Opinnäytetyön teoreettisessa 
viitekehyksessä tarkasteltiin ensihoitoa ja ensihoitopalvelua 
ohjaavia lakeja, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 
sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöstä ja ensi-
hoidon vaikuttavuuden tutkimuksia.

Ensihoidon riskialueluokkien 
tavoittamisprosenttien toteutumat vuosina 2014 
ja 2015 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella
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Kun sanat satuttavat
Lapsi nauraa päivittäin jopa satoja kertoja, entäpä me aikuiset 
ehkäpä noin 10–20 kertaa hyvänä päivänä. Mihin meiltä 
nauru katoaa? 

Nauru lievittää stressiä ja ikävystymistä sekä lisää sitoutu-
mista ja hyvinvointia. Se parantaa luovuutta ja yhteistyötä, 
mutta myös tuottavuutta. Huumori on yksi keino saada 
ihmiset nauramaan, mikä laskee stressihormonien määrää. 
Kun stressihormonitaso laskee, niin tulee rentoutunut ja 
hyvä olo. Positiiviset tunteet lisääntyvät. 

Kun työpaikan kahvihuoneesta kuuluu iloista puheensorinaa 
ja naurua, niin sehän tarttuu välittömästi ja tulee itsekin 
hyvälle mielelle ennen kuin ehtii astua sisään. Hetken 
päästä ehkä omasta huonosta fiiliksestä ei ole enää tietoa-
kaan. Kahvihetken päätyttyä lähdemme voimaantuneina ja 
innostuneina työhömme, jonka jälkeen kiireinen ja raskas 
työ ei enää tunnutkaan niin kuormittavalta. 

Toisaalta huumorilla on kääntöpuolikin, huono ja sarkastinen 
huumori, koetaan usein loukkaavaksi ja jopa raivostuttavaksi. 
Se on monesti harkittua ja sillä on selkeä kohde. Kerran 
ikävästi sanottu lause saattaa jäädä mieleen pitkäksikin 
aikaa, vaikka se kuinka peruttaisiin jälkikäteen. 

Naljailun, juoruilun ja muun negatiivisen puheen kohteena 
oleminen voi aiheuttaa jatkuvan stressitilan, joka saattaa 
pahimmillaan johtaa vakavaan somaattiseen ja/tai psyyk-
kiseen sairauteen. Silloin kun sanat satuttavat, ei ole kyse 
huumorista, vaan henkisestä väkivallasta. 

Hyvällä huumorilla voi ilahduttaa, mutta huonolla vihas-
tuttaa!

Teksti: Tiina Puotiniemi ja Jenni Vanhala

Tukea työkykyyn
Länsi-Pohjan keskussairaalassa on 16.9. aloittanut toimin-
tansa kuntoutusyksikön alaisuudessa matalan kynnyksen 
poliklinikka. 

Poliklinikan toiminnan tarkoituksena on tavoittaa ihmisiä, 
joilla on jokin työkykyä alentava haitta, mutta heillä ei ole 
työterveyshuollon palveluita käytettävissään, työelämäkyt-
kentä ei ole kaukana ja motivaatio työelämän suuntaan on 
vielä olemassa. Toiminta on käynnistetty puolen vuoden 
kokeiluna. Kokeilun käynnistäminen nähtiin tarpeelliseksi, 
koska esimerkiksi irtisanomiset ovat pudottaneet suuren 
joukon ihmisiä työterveyspalveluiden piiristä.

Maksuttomalle vastaanotolle pääsee ilman ajanvarausta 
tai lähetettä perjantaisin klo 9-11. Vastaanotolle tullessaan 
kuntoutuja täyttää esitietolomakkeen ja hänet haastatel-
laan. Vastaanoton jälkeen kuntoutujan tilanne käsitellään 
moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluu kuntou-
tusylilääkäri, kuntoutussuunnittelija, kuntoutusohjaaja, 
psykologi ja sosiaalityöntekijä. Työryhmän kokoontumisen 
jälkeen kuntoutujaan ollaan yhteydessä jatkosuunnitelman 
suhteen.

Kokemuksia matalan kynnyksen toiminnasta

Matalan kynnyksen vastaanotolla on käynyt yhdeksän 
vastaanottopäivän aikana 21 kuntoutujaa. Kuntoutujien 
ikäjakauma on alle 20 vuotiaista aina 65 ikävuoteen saakka. 
Kuntoutujista kokee työkykynsä heikentyneeksi/ työkyvyt-
tömäksi 15 henkilöä. Työkykyä alentavana haittana ovat 
pääasiassa tuki- ja liikuntaelin vaivat sekä psyykkiset kuor-
mitustekijät.  Suurimalla osalla on ammatillinen tutkinto 
suoritettuna. 

Matalan kynnyksen kuntoutujat on saatu ohjattua jatko-
toimenpiteisiin eri palveluiden piiriin. Palvelut ovat olleet 
mm. fysioterapeutin ohjaukseen, perusterveydenhuoltoon, 
Te-toimiston järjestämään työttömien terveystarkastuk-
seen, osa psyykkisen tuen piiriin yleissairaalapsykiatrian 
poliklinikalle ja mielenterveystoimistoihin ja osa kuntou-
tujista on jäänyt laajempaan työ- ja toimintakykyarvioon 
kuntoutusyksikköön. 

Kuntoutujilta kysytään matalan kynnyksen toiminnasta 
palautetta noin puolen vuoden kuluttua käynnistä. 

Moniammatillisessa työryhmässä työskentely on koettu 
toimivana, kuntoutujat on saatu sujuvasti ohjattua oikeiden 
palvelujen piiriin ilman erillistä lähetettä. Toimintaa on 
tarkoitus jatkaa 17.3.2017 saakka, minkä jälkeen arvioidaan 
toiminnan jatkon tarvetta. 

Teksti: Toni Makkonen, kuntoutusohjaaja
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Muutos on uusi musta
Onnetar oli suosiollinen henkilöstöjohtaja Soili Vesteri-
selle, joka voitti arvonnassa ilmaisen sparrauspäivän. Päivä 
pidettiin 8.11.2016 tulosalueiden johtoryhmille, luottamus-
miehille ja johdolle kulttuurikeskuksella. 

Kouluttajana oli FCG:lta toiminnanjohtaja Marita Lehikoi-
nen. Otsikko päivälle oli ”Muutos on uusi musta. Miten 
kohtaamme, johdamme ja elämme muutoksessa.” 

Muutos on jotain epämääräistä, isoa, pientä tai molempia. 
Tuleva suuri organisaatiomuutos ei koske vain sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa, vaan myös suurempia rakenteellisia 
ratkaisuja on tulossa. Mikä muuttuu ja ketä se koskee? 
Paljon kysymyksiä, joihin ei vielä selkeitä vastauksia ole. 

Johtajuus on rakennettava muutoksessa uudelleen. On 
johdettava ihmisiä ja asioita, mutta myös itseään. Joudumme 
laittamaan itsemme peliin esimiehinä, mutta niin joutuu 

tekemään myös henkilöstö. Kun muistaisimme samalla, että 
muutos on matka, ei päämäärä ja matkaa tehdään yhdessä, 
opitaan uutta ja hyvästellään vanhaa. 

Sparrauspäivä antoi mahdollisuuden keskusteluun, oman 
itsensä tarkasteluun. Saimme eväitä miten olla esimies 
henkilöstölle tällä yhteisellä matkalla. Luottamus on raken-
nettava avoimen tiedotuksen kautta. Tiedotuksen on oltava 
jatkuvaa. Uudelleen ja uudelleen on käytävä samoja asioita 
läpi, vaikka kenelläkään ei olisi uutta kerrottavaa, saati lopul-
lista tietoa ja ratkaisua tulevasta. Tärkeintä ei ole se, miten 
on totuttu tekemään vaan se, miten onnistutaan yhdessä. 

Kiitos Soilille arvontalapun täyttämisestä. 

Teksti: Päivi Väre


