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Kesä tulee ja kovin työntäyteisen alkuvuoden jälkeen saadaan hiukan
lepoa ja hengähdysaikaa.  Kuluva vuosi on ollut erilainen kuin oletim-
me.  Potilaita on ollut ennakoitua enemmän ja työtä kaikissa yksiköis-
sä todella paljon.  Jaksaminen on ollut lujilla, etenkin kun sijaisten
saaminen näyttää hankalammalta kuin aiempina vuosina.

Kovin jännittäväksi  loppukevään on tehnyt myös hallitusneuvotteluis-
sa pyörivät asiat. Miljardisäästöjä haetaan, sosiaali- ja terveydenhuol-
losta jopa kolmea miljardia.  Se on mittaamattoman suuri luku kun
samanaikaisesti väestö ikääntyy ja hoivan ja hoidon tarve sitä kautta
lisääntyy.  Kolme miljardia on enemmän kuin ny t OYS-erva alueella
68 kunnan ja viiden sairaanhoitopiirin sekä yhden erityishuoltopiirin
kokonaiskustannukset vuodessa.  Suoraan väestöpohjalla laskien Län-
si-Pohjan osuus olisi reilu 30 miljoonaa euroa.   Asiakkaiden ja potilai-
den omavastuut asiakasmaksuissa nousevat, matkakorvaukset alene-
vat, asumisen kustannukset kallistuvat jne. Kovin lohdulliselta ei näytä
pienituloisten, paljon sairastavien tai paljon palveluja tarvitsevien ti-
lanne.

 Kuntien taloustilannetta yritetään kohentaa normien purkamisella.
Toivottavasti ei käy niin, että ammatti-ihmisten osaaminen häviää kun-
tien sote-palveluista.  Ammatti-ihmisten tekemä arvio palvelutarpees-
ta ja asiakkaan kokonaistilanteesta on ratkaisevaa myös ennaltaehkäi-
syn näkökulmasta. Ajoissa saatu palvelu ja hoito voi säästää paljon.

Hallitusohjelman sote-linjauksen mukaan palvelujen  järjestämisvas-
tuu siirtyy kuntaa laajemmalle itsehallintoalueelle, johon valitaan vaa-
leilla valtuusto.  Rahoitus on tätä kirjoitettaessa vielä epäselvä, samoin
muutoksen toteuttamisen aikataulu.  Meillä valmistellaan edelleen
Länsi-Pohjan tuotantoaluetta, riippumatta lainsäädännön aikatauluis-
ta. Nykyisen lainsäädännön pohjalta kuntayhtymäpohjainen, integ-
roitu sote-malli on laillisesti toteutettavissa.  Valmistelussa oleva Länsi-
Pohjan alueen malli on hallitusohjelman linjauksen mukaisesti  integ-
roitu palvelujärjestelmä, jossa hoitoon pääsy on nopeaa ja asiakkaan /
potilaan tilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti.  Samankaltaisia
muutoksia viedään eteenpäin ympäri maata.

             Nyt jäämme odottamaan kesäkuussa luvattuja tarkempia
            linjauksia suuriin asioihin.

                    Toivotan kaikille virkistävää kesää

                   Riitta Luosujärvi

Leikkauksia tiedossa?
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Taidetta sairaalan kaunistukseksi

Länsi-Puhuri 2/2015

Sielu on nimitys, jota käytetään ihmisen tai muun
 elollisen olennon tietoisuudesta, henkisten toi-
 mintojen ja ilmiöiden ylläpitäjänä toimivasta

aineettomasta puolesta, joka usein käsitetään itse-
näiseksi olioksi ja jonka monissa uskonnoissa ajatel-
laan lähtevän ruumiista kuolemassa ja jatkavan ole-
massaoloaan. Tämä on Wikipedian eli vapaan tie-
tosanakirjan luonnehdinta sielusta. Sielu käsitteen
historia kertoo että, alkuperäisen käsityksen mukaan
sielu oli elämänvoiman antaja.

Tehdasta, joka antaa työtä ja sen mukana toimeen-
tuloa monille ihmisille ja välillisesti heidän perheil-
leen ja läheisilleen, voi helposti ajatella elämänvoi-
man antajana. Liekö Marja Liesi ajatellut näin, maa-
latessaan taulua Tehtaan sielu vuonna 1971. Tehdas
hallin rakenteet eivät ehkä ensimmäisenä tuo mie-

leen ajatusta kauniista taulusta. Marja Liesi on kui-
tenkin onnistunut kuvaamaan jostain tehtaasta niin
kauniisti ja uskottavasti yksityiskohdan, jonka voi aja-
tella olevan tehtaan sielu, elämänvoiman antaja. Tul-
kintani mukaan, auringonvalo eri värisävyineen hei-
jastuu tehdasrakenteisiin ja sen taakse. Tämä öljy-
värityö sijaitsee kirurgian osasto 4B:llä. Todennäköi-
sesti moni osastolla oleva potilas, joka on päivätyönsä
tehnyt tai parhaillaan sitä tekee seutukunnan jos-
sain tehtaassa, huomio taulun, joka muistuttaa hän-
tä siitä isosta osasta, mitä tehdas hänen elämässään
merkitsee tai on merkinnyt.

Teksti: Tuija Nurkkala
Kuva: Aliisa Kesti

Marja Liesi, Tehtaan sielu, 1971
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PETRA BRESTOVANSKA
psykologi 1.4.2015 alk.

ANNIKA OLLI
sosiaalityöntekijä 1.4.2015 alk.

KARI TAPANI
ensihoitaja 1.4.2015 alk.

MAARIT ORASVUO
kuntoutusohjaaja 1.3.2015 alk.

PIIA LINTULA
osastonsihteeri 1.4.2015 alk.

TONI MAKKONEN
kuntoutusohjaaja 1.5.2015 alk.

KASVISKEITTO
5dl vettä
n.7 keskikok. porkkanaa
2 kesäkurpitsaa kuorittuna
1 sipuli
1-1,5 tl suolaa
1 prk valio crea yrtti ruokakermaa/3 juus-
ton kermaa
( koskenlaskija sulatejuustoa )
keiton päälle lautasella raejuustoa,
ehdottomasti.

OHJE:
Kuori ja viipaloi porkkanat, laita kiehu-
maan veteen, lisää suola ja sipuli paloi-
teltuna, hieman porkkanoiden pehmen-
nyttyä  lisää KUORITUT kesäkurpitsat
paloiteltuna.
Kunnes kaikki ovat pehmentyneet, so-
seuta sauvasekoittimella, lisää purkki
kermaa ja halutessasi hieman sulate-
juustoa. Kiehauta. Valmista tuli!   Annos-
tele lautaselle ja LISÄÄ RAEJUUSTOA
KESKELLE.

Helena Karppinen vastaa
Paula Tuiskun haasteeseen:

Meidän lasten lempparikeitto (huom. he eivät pidä kasviksista)

Lähetän haasteen  Päivi Tirroniemelle
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Tätä kirjoitettaessa hallituskuviot alkavat olla loppusuo-
ralla. Suomen hallituksen muodostavat  konservatiivi-
sia arvoja puolustavat puolueet. Keskusta päähallitus-
puolueena ehkä vähiten, mutta Kokoomus ja Perus-
suomalaiset sitäkin enemmän. Suomen talous on ollut
jo vuosia huonossa kunnossa ja merkkejä kasvusta ei
ole. Vienti pitäisi saada vetämään ja sen kautta tulevat
eurot elvyttämään maan taloutta. EK:n mielestä Suo-
men kilpailukyky on heikko korkeiden työvoima-kus-
tannusten ja ay-liikkeen luutuneiden asenteiden takia.
SAK:n tutkimuksen mukaan Suomen kilpailukyky on
kansainvälisellä tasolla kun vertaillaan työvoimakustan-
nuksia.

Globalisaatio, yhteiskunnallinen rakennemuutos auto-
maation ja verkostoitumisen myötä, kehnot yritysjoh-
tajat, joilta puuttuu visiot ja innovaatiot (esim. Nokian
tuho) ovat syynä miksi meillä on 350000 työtöntä tällä
hetkellä Suomessa. Tämä hyödyttömien joukko ei lä-
hivuosina vähene vaan päinvastoin pelkona on, että se
vielä kasvaa. Maailma on siirtymässä teollisuusvallan-
kumouksen ajasta jälkiteolliseen aikaan, jonka myötä
työvoimavaltaiset alat tulevat vähenemään ja sen myötä
katoaa myös satoja perinteisiä ammatteja. Suomen ta-
lousveturi metsäteollisuus on hiipunut ja tilalle ei ole
mitään korvaavaa. Nokia oli lupaava alku. Hallitusoh-
jelmaan kirjatut työllisyyttä elvyttävät toimet sekä sa-
malla julkiseen sektoriin kohdistuvat miljardileikkauk-
set jakavat talous oppineiden mielipiteitä. Saadaanko
mittavilla leikkauksilla Suomi nousuun vai heikentävät-
kö nämä vain lisää talouskasvua. Yhteiskunnan vähä-
osaiset sekä pieni ja keskituloiset tulevat eniten kärsi-
mään näistä leikkauksista. Jos julkisen sektorin kulujen
leikkaaminen sekä siihen liitetty orastava talouskasvu
eivät johda toivottuun tulokseen on meillä edessä tark-
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Lamapuhetta ja vähän Sotea

kailuluokalle joutuminen ja Eu-troikan holhouksen alle.
Julkisen sektorin jatkuvasti paisuvat menot ja valtion
tulojen väheneminen olivat lähtökohtana kun sote uu-
distusta lähdettiin valmistelemaan. Uuteen hallitusoh-
jelmaan kirjatut miljardiluokan säästöt julkisella sekto-
rilla tulee tekemään tehtävästä entistäkin vaikeamman.
Nämä leikkaukset tulevat näkymään varmasti myös
Länsi-Pohjan Keskussairaalassa. Länsi-Pohjan sote val-
mistelu on myös käynnistynyt. Ydinprosessien asian-
tuntijaryhmät ovat saaneet joitakin perusasioita jo kir-
jattua, mutta paljon vaikeita kysymyksiä on vielä rat-
kaisematta. Kuntaliitosten vastustajat pelkäsivät lähi-
palveluiden karkaamista. Sote ratkaisussa tämä asia
tulee jälleen ajankohtaiseksi. Joitakin lähipalveluita so-
siaali-ja terveys puolella joudutaan keskittämään aivan
varmasti.

JHL:kannan mukaan kuntapohjainen tuottaminen on
paras tapa taata palvelujen laatu ja vaikuttavuus sekä
kustannusten hallinta ja läpinäkyvyys. Sosiaali -ja ter-
veydenhuolto on liian arvokas sekä merkitykseltään
että kustannuksiltaan annettavaksi yksityisten toimijoi-
den voitontavoittelun kentäksi. Kuntien on sosiaali-ja
terveydenhuollossa oltava ohjaajan paikalla, ei takapen-
kin maksajana. JHL on huolissaan erityisesti pienten
kuntien tekemistä, koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa
koskevista paniikkiulkoistuksista .Länsi-Pohjan sote alu-
een kunnista Tervola suunnittelee ulkoistavansa nämä
palvelut. Viisi alalla toimivaa yritystä on kutsuttu esit-
telemään toimintaansa. Tämä uusliberalistinen ratkai-
sumalli on  kuntapäättäjille helpoin tie mutta työnteki-
jöille se tietää lähes varmasti heikennyksiä sopimus-
shoppailun ja irtisanomisten muodossa

 Ilkka Aittola PLM  JHL 52 LPKS



Kuva: Aliisa Kesti
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Harjoittelu on opiskelijan ja
             ohjaajan yhteistyötä

Ohjatun harjoittelun ohjaaja on hoi-
totyöntekijä, joka ohjaa opiskelijoita
osana jokapäiväistä työtään. Sairaan-
hoitajakoulutusta säätelevissä EY:n eri-
tyisdirektiiveissä 77/453/ETY ja 89/
594/ETY määritellään koulutukseen
kuuluvaa harjoittelua siten, että sen on
tapahduttava alan ammattihenkilön
ohjauksessa. Ohjaamisvelvollisuudesta
mainitaan myös sairaaloiden ja hoito-
laitosten omissa johtosäännöissä. (Ka-
jander 2007, 19.)

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan
harjoitteluyksikön tulee varmistaa, että
harjoittelujakso tarjoaa opiskelijalle
riittävästi ja tarkoituksenmukaisia op-
pimismahdollisuuksia. Ohjauksen tu-
lee vastata opiskelijan tarpeita ja jak-
solle asetettuja tavoitteita.(Terveysalan
koulutuksen työssäoppiminen ja oh-
jattu harjoittelu 2003.)

Kajanderin (2007) mukaan hyvä oh-
jaaja on positiivinen ja ammattitaitoi-
nen sekä omaa hyvät ihmissuhde- ja
kuuntelutaidot. Hyvä ohjaaja on myös
ohjaustaitoinen sekä antaa opiskelijalle
säännöllistä palautetta ja mahdollisuu-
den osallistua oppimistilanteisiin.

Harjoittelun aloittaminen on aina jän-
nittävää ja vastaanottamisella osastol-
le on suuri merkitys.  Havaintojemme
mukaan tähän ei kuitenkaan aina pa-
nosteta tarpeeksi. Jokainen opiskelija
toivoisi tulevansa huomatuksi ja hyväk-
sytyksi uuteen työyhteisöön ensimmäi-
sestä kohtaamisesta lähtien. Harjoitte-

Suvi Hurrin kirjoittamassa artikkelissa “Harjoittelu voi olla yhtä tuskaa”
(Sairaanhoitaja 2/2015, 14) vasta valmistunut sairaanhoitaja Minna Laak-
konen pohtii sairaanhoitajaopiskelijoiden kohtaamia haasteita ja ongel-
mia käytännönharjoittelujaksojen ohjaukseen liittyen ja peilaa niitä omiin
kokemuksiinsa. Kuudennen lukukauden sairaanhoitajaopiskelijoina olem-
me myös useiden harjoittelujaksojen aikana nähneet ja kokeneet mo-
nenlaista ohjausta.

lun alkaessa tärkeää on erityisesti ter-
vehtiminen ja opiskelijan esittely oh-
jaajan toimesta muille työyhteisön jä-
senille. Usein hyvät käytöstavat unoh-
detaan eikä opiskelijaa välttämättä
edes tervehditä oma-aloitteisesti.
Tämä pieni ele voi tuntua vähäpätöi-
seltä asialta kaiken kiireen keskellä,
mutta sillä on suuri merkitys opiskeli-
jan itsetunnolle harjoittelun alkaessa.
Avoimuus ohjaajan ja opiskelijan vä-
lillä on ensiarvoisen tärkeää. Kuten
opiskelijankin, myös ohjaajan on ol-
tava valmis vastaanottamaan rakenta-
vaa palautetta ohjauksestaan, ottamat-
ta sitä kuitenkaan henkilökohtaisesti.
Rakentava palaute kohdistuu tehtävän
ja työn tekemiseen, ei yksilön persoo-
nallisuuteen. Siinä on mahdollista poh-
tia erilaisia työtapoja ja perusteluja
niille. Onnistunut harjoittelu ei ole ai-
noastaan kiinni ohjauksen laadusta
vaan myös opiskelijan omasta asen-
teesta ja motivaatiosta. Opiskelijan
motivaation puutteen syynä voi olla
esimerkiksi se, että harjoittelupaikko-
jen rajallisuuden vuoksi harjoittelu-
paikka ei välttämättä vastaa juuri sen
hetkisen opintojakson tavoitteita.

Laakkola mainitsee saman ongelman,
minkä olemme myös itse kohdanneet:
“Välillä tuntuu, että ohjaajaksi on käs-
ketty ihminen, joka ei yksinkertaisesti
halua ohjata.” Laakkola kuitenkin jat-
kaa, että myös opiskelijan oma aktii-
visuus ja asenne vaikuttavat ohjaajan
motivaatioon. Vaikka ohjaaminen on-
kin jokaisen työntekijän velvollisuus,

tulisi sen meidän mielestämme perus-
tua ensisijaisesti vapaahtoisuuteen ja
kykyyn ohjata. Toisille ohjaaminen on
luontevampaa. Kaikki eivät siihen teh-
tävään sovellu. Se ei kuitenkaan tar-
koita, että olisi huono hoitaja. Hoita-
jana on kuitenkin tärkeätä kehittyä
kaikissa sairaanhoitajan osaamisen
alueissa, joista opetus ja ohjaus on yksi
merkittävä osa-alue.

Tavoitteiden saavuttamisen kannalta
opiskelijan on tärkeää päästä hyödyn-
tämään oppimistilanteet. Vastaan on
kuitenkin tullut tilanteita, joissa ohjaaja
on nähnyt parhaaksi tehdä asiat itse.
Käytäntöä voi oppia vain tekemällä, ei
sivusta seuraamalla. Onnistumisen
kokemukset kasvattavat opiskelijan it-
seluottamusta ja virheistä oppii.

Yhdymme Laakkolan ajatukseen myös
siitä, että ohjaaja voi kokea opiskeli-
jan uhkana, koska omat tiedot voivat
olla päivittämättä. Meillä opiskelijoil-
la on kuitenkin vastuu tuoda käytän-
töön meille opetettua tuoreinta tietoa
ja sen vuoksi myös kriittisesti arvioida
osastojen toimintatapoja. Rakentavalla
kritiikillä emme pyri syyttämään ke-
tään mistään, vaan pohtimalla ja ky-
symällä ymmärrämme perustelut käy-
tännön eri toimintatavoille. On haas-
tavaa tehdä tätä niin, ettei meitä pi-
dettäisi uhkana. Tarkoituksenamme on
kuitenkin vain toimia yhteisen tavoit-
teen, hyvän hoidon saavuttamiseksi.

Lapin amk:n sairaanhoitajaopiskelijat
Tuuli Alalahti ja Tuula Laine, lehtori
Birgit Mylläri

LÄHTEET:

Hurri, Suvi 2015. Harjoittelu voi olla
yhtä tuskaa. Sairaanhoitaja-lehti 88 (2).
Kajander, S. 2007. Sairaanhoitajaopis-
kelijoiden arvioita ohjatun harjoittelun
laadusta ja QPLmittarin
arviointia. Kuopion yliopisto, Hoitotie-
teen laitos.
Terveysalan koulutuksen työssäoppi-
minen ja ohjattu harjoittelu. Sosiaali-
ja terveysministeriö 2003.
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Lämmin Kiitos Länsi-Pohjan porukalle hyvästä ja uusia ideoita aktivoineesta
Nuorisopsykiatrian ERVA -päivästä 12.3.2015.  Ohessa muutama kuva
muistoksenne tapaamisestamme.
Seuraava Nuorisopsykiatrian ERVA-päivä on torstaina 24.9.2015 Oulussa.

Liisa Kantojärvi
Vastuualueen johtaja, osastonylilääkäri

Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue Psykiatrian tulosalue OYS PL 26, 90020 OYS
Puh. 08-3156800, 0400-683 337
E-mail:liisa.kantojarvi@ppshp.fi
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Hätäsiirtokoulutusta järjestettiin koko henkilökunnalle   4. – 8.5.2015.
Koulutuksen järjestäjinä toimivat turvallisuuspäällikkö Heikki Parviai-
nen ja Pelastuslaitos. Koulutuspaikkana toimi keskussairaalan osasto 2A.

Pelastuspatjalla on helppo siirtää potilasta hätätilanteessa.

 Myös lakanalla voidaan potilas siirtää nopeasti paikasta
toiseen.

Pelastuspatjalla potilas voidaan siirtää turvallisesti jopa
portaatkin alas.
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Kokemusasiantuntija on henki
lö, jolla on kokemusta psyykki-
 sestä kriisistä tai sairastamises-

ta, sekä hoidollisten palveluiden käyt-
tämisestä ja joka hyödyntää tietoaan
yhdellä tai useammalla alueella esim.
parhaillaan sairastavien tukemisessa ja
palveluiden kehittämisessä.

“ Toisaalta hän voi tukea ammattilai-
sen työtä kertomalla hoidon, toipumi-
sen ja kuntoutumisen mahdollisuuk-
sista oman kokemuksensa perusteel-
la. Esimerkiksi vakavasti koetun psy-
kiatrisen diagnoosin saaminen voi
nuoressa herättää toivottomuutta ja
viedä pohjan tulevaisuuden suunnitel-
milta. Tällöin vertaistuki tarkoittaa sitä,
että kokemusasiantuntija kuvaa, mil-
tä vastaava tilanne tuntui aikoinaan
omalla kohdalla ja miten elämä on sen
jälkeen mennyt”. (Hietala & Rissanen).

Aloitimme kokemusasiantuntijaksi val-
mistavan ryhmän koulutuksen, ja se on
ensimmäinen psykiatrialla järjestetty 9/
2014-5/2015. Kaikkiaan tapaamisker-
toja oli 9. Ryhmän tarkoituksena oli
saada yhteen ihmisiä, joilla on halua
ja mielenkiintoa jakaa sekä kääntää
hyödyksi omaa kokemustaan psyykki-
sestä kriisistä, sairastumisesta, hoidosta
ja toipumisesta eli toimia kokemusasi-
antuntijoina.

Alkuhaastattelujen jälkeen saimme
ryhmän koostettua kuudesta eri-ikäi-
sestä henkilöstä, neljä naista ja kaksi
miestä.  Edellytyksenä ryhmään osal-

KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUS

              LÄNSI-POHJANSAIRAANHOITOPIIRISSÄ

listumiselle oli, että omasta kriisistä oli
kulunut riittävästi aikaa. Ryhmässä
työstettiin omaa kokemusta sairastu-
misesta, hoidosta ja toipumisesta ja
kartoitettiin eri mahdollisuuksia toimia
kokemusasiantuntijana. Ryhmäläiset
myös miettivät millaisissa tilanteissa ja
teemoissa he erityisesti haluaisivat toi-
mia ja olla mukana kokemusasiantun-
tijoina. Osa sisällöstä ideoitiin osallis-
tujien kiinnostuksen kohteiden poh-
jalta ja käytiin läpi vuorovaikutuksen
ja omien voimavarojen tuntemista ja
niistä kiinni pitämistä kertoessa omasta
kokemuksesta. Koulutus antaa val-
miuksia itsenäisesti toimia kokemus-
asiantuntijana ja hyödyntää erilaisissa
tilanteissa omaa kokemustaan. Jokai-
nen toipumistarina on uniikki. Yksi
ihminen ei voi puhua kaikkien puo-
lesta – eikä tarvitse, omasta kokemuk-
sesta puhuminen riittää, ja sama tari-
na elää kuulijakunnan mukaan. Ei tar-
vitse olla diagnoosien, tilastojen, hoi-
tomenetelmien saati lääkityksen asian-
tuntija, mutta oman kokemuksen niis-
tä voi kyllä kertoa. Toipuminen on
matka, ei päämäärä ja täysin toipunut
ei ole kukaan. Toipuminen ei tarkoi-
ta, että oireita ja vaikeuksia ei tulisi
enää ikinä, vaan sitä, että tietää, mi-
ten selviää elämässään oireiden kans-
sa ja elää kaikesta huolimatta hyvää
elämää.
Kokemusasiantuntija voi psykiatriassa
tulla mukaan sovitusti hoitokokouk-
siin, puhua kokemuksestaan kehittä-
mispäivillä (hoitohenkilökunnan), kou-
lutuksissa tai työryhmissä. Hän voi

puhua kokemuksestaan isommalle
yleisölle avoimissa tilaisuuksissa tai
koulutuksissa yksin tai työntekijän
kanssa. Ryhmien vetäminen yhdessä
työntekijöiden kanssa tai ryhmissä vie-
railu (esim. taideleirit ym.) on myös
mahdollista. Kokemusasiantuntijana
toimiminen on yhteistyötä työntekijöi-
den kanssa. Yhdistetään kokemusasi-
antuntijan ja työntekijöiden tietoa ja
kokemusta.

Kokemusasiantuntijoihin saa yhteyden
ja pyynnöt tehtäviin, ohjaajien kaut-
ta, jotta tehtävät jakautuisivat tasaisesti
ja kokemusasiantuntijoiden kokemus-
ten ja kiinnostusten mukaisesti.
Kokemusasiantuntijat antoivat koulut-
tajille palautetta ryhmästä, että on ol-
lut tukea antava ryhmä, turvallinen,
heitä on kannustettu ja jokaisen ääni
on tullut kuulluksi. Jokainen ryhmän
jäsen on sitoutunut, on innolla odo-
tettu päivää, jolloin kokoonnutaan,
ikävää kun loppuu.
Ryhmässä jaetut tarinat ja käydyt kes-
kustelut avoimen dialogin ja hyvän
ryhmähengen mukaan oli meille oh-
jaajille antoisa ja opettavainen koke-
mus. Ohjaajina toimi kolme henkilöä
psykiatriselta puolelta, sh, Satu Tasala
(lapsy) ps Riikka Savolainen (nupsy) sh.
Sonja Mänty (ypsy), yksi kokemus-
asiantuntijaohjaaja, sekä projektityön-
tekijä Poskesta.

Teksti: Sonja Mänty ja muut kokemus-
asiantuntijakouluttajat
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Anne Saario, apulaisosastonhoitaja/
leikkaus- anestesiaosastolta kertoo har-
rastavansa seura- / pari-  / lavatanssia
Meri- Lapin seuratanssijoissa eli Swen-
giJengissä. Tanssilajeihin kuuluvat:
valssi, tango (wanha tango, argentiina-
lainen tango), humppa, foksi, hidas
valssi, cha cha, rumba, samba, salsa,
jive, fusku, bugg, lindy hop, jenkka,
polkka, masurkka jne..
Myös ryhmätanssi/ esiintymiset - Tans-
sii Tätien Kanssa ovat lähellä Annen
sydäntä.

“Tanssiharrastukseni alkoi aktiivisena
2000- luvun alkupuolella Tornion Jär-
jestötalolla Tanssikoulu Aaltosen vetä-

tar
Tanssi

VAIN E

Tässä Can can tanssiryhmä jouluisissa tunnelmissa.

millä seuratanssi/ paritanssikursseilla.
Vuoden 2004 alussa aloitti Kemissä
SwengiJengi paritanssikurssien pitämi-
sen ja pian olin seuran hallituksessa ak-
tiivijäsenenä järjestämässä tanssikurs-
seja ja erilaisia tanssitapahtumia.
Mottoni on jakaa tanssin iloa järjestä-
mällä muillekin mahdollisuuksia pääs-
tä mukaan iloiseen seuraan mukavan
liikunnan merkeissä.  Unohtamatta
tanssin sosiaalista puolta ja sen tuomaa
mielihyvää. Tanssiharrastuksen myötä
kaveripiirissä on satoja uusia tuttuja –
miehiä ja naisia.  Fyysisen kunnon
kohottajana ja ylläpitäjänä tanssi on
mainio liikuntamuoto.
Minulta kysytään usein, onko minulla

vakituista tanssiparia ja edelleenkin
vastaan, että minulla on tanssimiehiä
kymmeniä ellei satoja. Nautin tanssi-
misesta erilaisten viejien mukana ja
kun tapaamme enemmän tai vähem-
män sattumanvaraisesti  tanssipaikoil-
la on  suuri ilo kun löydämme toisem-
me ja tanssin lopuksi kiitämme kau-
niisti ja toivotamme mukavaa jatkoa
ja tanssimisiin.

Tanssikursseilla käyn talviaikana (syys-
toukokuu) arkisin kotipaikkakunnalla,
joka on Meri- Lapin alue, ainakin 2
kertaa viikossa (seuratanssikurssit), jos-
kus useampanakin iltana. Välillä arki-
illat käyvät vähiin ja täytyy tehdä va-
lintoja. Jos keskiviikkoiltoja olisi kaksi
peräkkäin, englanniksi
Wednesday eli tupla keskiviikko, olisi
joskus tarpeeseen. Lisäksi voin käydä
tanssileireillä satunnaisina viikonlop-
puina ympäri vuoden ympäri Suomen.
Tansseissa käyn melkeinpä joka viikon-
loppu (pe ja/tai lauantai) ympärivuo-
den. Ei ole montaa lauantaita, jolloin
olisin viettänyt iltaa kotona. Tämän
mahdollistaa sinkkuelämä ja aikuiset
lapset.

Ryhmätansseja harjoittelen Torniossa
Tanssii Tätien Kanssa -yhdistyksessä.
Vuonna 2009 valmistelimme kovan
harjoittelun ja ilon kanssa Can can-
tädit ryhmätanssin, jota joulukuun ai-
kana esitimme ympäri Meri- Lappia n.
20 kertaa eri tilaisuuksiin tilattuna.
Tuotto jaettiin stipendeinä alueen nuo-
rille tanssiharrastajille. (Aida, Stage,
Kemin Into, Naisvoimistelijat jne). Ryh-
miä on lisääkin ja niitä harjoitellaan ja
pidetään esityskuntoisina, jos keikkaa
saataisiin.

Tässä tanssivat SwengiJengi sairaalan puutarhajuhlissa pari vuotta sitten. Daa-
mit ovat Länskän lavatanssiharrastajia ja herrat olivat SwengiJengin tanssimie-
hiä, joita olin pyytänyt meitä tanssittamaan.
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LÄMÄÄ
hullun
ina

 Vuoden 2009 joulukuussa Can can tädit esittivät Kabaree kuin Punaisesta
Myllystä n. 20 kertaa.
 

Tanssin aina – kesää talvea. Kesällä
käyn enemmän tanssipaikoilla, lavoil-
la, ympäri Suomea. Viikonloppuina
100km suuntaansa on aivan tavallinen
tanssimatka, kimppakyydeillä useim-
miten. Kesälomareissu on jo muuta-
mana kesänä suunniteltu tanssinhar-
rastajaystävien kanssa eri puolille Suo-
mea noin viikon reissu alueen tanssi-
paikoille ja joka illalle tanssit eri esiin-
tyjien mukaan. Turnauskestävyys on
kasvanut.
Harrastusvälineistä kengät ovat tärkein
väline. Mukavat ja tanssiin sopivat jal-
kineet ovat a & o. Vuosien myötä kor-
ko/ kantakengät ovat vaihtuneet tans-
silenkkareihin ja mukaviin tossuihin ja
joustavapohjaisiin kenkiin ja niitä sit-
ten vaihdetaan illankin aikana tanssi-
lattian luiston myötä –  pitävimpiin tai
liukkaampiin. Tanssimatkalle varataan
aina vaihtokengät. Muina varusteina
ovat mukavat vaatteet, jotka sallivat
vapaan liikkumisen ja ovat ilmavia ja
tarpeen myötä riisuttavissa tai päälle
lisättävissä. Vaihtopaitojakin, varsinkin
miehet kuljettavat mukana. Naisilla ei
näy käsilaukkuja, korkeintaan rantees-
sa tai nilkassa kukkaro.’ 100€, toki
kalliimpiakin on. Minulla on n. 20
paria jalkineita tanssiharrastukseen.
Suosikkijalkineet ovat tällä hetkellä
Blyerit- matalat ballerinat ja /tai ten-
narit joustavalla kumisekoitepohjalla
eri värisinä( valkoiset, mustat, puna-
valkoiset). Vaatetus maksaa sen mitä
nomaalit liikuntavaatteet sekä tietysti
kauniit kukkamekot enemmänkin,
valintoja oman maun mukaan.

Fyysisinä ominaisuuksina tarvitaan lii-
kunnallisuutta, kävelytaitoa – siitä tans-
siharrastus lähtee käyntiin. Tärkeäm-
pää on halu oppia tanssimaan ja liik-

kumaan musiikin tahdissa - rytmitaju
auttaa ja sitäkin oppii, kun antautuu
musiikille viejänä tai vietävänä. Kilo-
metrit tanssilattialla syventävät oppi-
mista.
Harrastan tanssia liikkumisen iloksi,
jotta saan fyysistä kuntoa ylläpidettyä

mukavalla tavalla. Lisäbonuksena saan
kavereita ja hyviä ystäviä niin tanssi-
lattian reunoilta hakurivistöstä ja tans-
silattialta kuin orkesterikorokkeelta
soittajista. Tanssi on minulle sydämen
asia, olen löytänyt tanssin myötä oman
taiteellisuuteni ja oppinut heittäyty-
mään hetkeen ja kokenut huimaavia
hetkiä aina ilon kyyneliin asti sekä saa-
nut hyviä ystäviä sen parista. Tanssi-
hullu, himotanssija, lavantautinen,
tanssiin hurahtanut kuvaavat minua ja
näillä eväillä jaksan arjen pyöritystä
töissä ja kotona. Parhaita hetkiä har-
rastukseni parissa on paljon – tanssi-
matkalta kävely kotiin kesäyönä  pal-
jain jaloin kengät kädessä  kostealla
nurmikolla ja soratiellä jalat tulessa
tanssimisesta, mutta mieli ja sielu lau-
laen orkesterin kappaletta. TAI  Swen-
giJengin 10-v juhlassa esitetty tanssi-
kuvaelma ja tanssiystävien kiitokset
seuratyöstä TAI can can- tätien matka
Helsinkiin hienoon juhlaan esittämään
tanssia hienon seurapiirirouvan synty-
mäpäivillä…

Suosittelen tanssia ehdottomasti! Tans-
si sopii kaikille, jotka haluavat liikku-
maan hyvässä iloisessa seurassa, hy-
vän musiikin tahdissa lähellä toista ih-
mistä.

Muutama pari tanssitossuja

ja muutama pari tanssikenkiä ovat
tanssijan tärkeimpiä välineitä.
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Olen Sanna Kallankari, Akuuttiklinikan uusi osastonhoitaja
Olen sijaistanut tehtävää viimevuoden marraskuusta ja vakituisesti
virassa aloitin 1.5, jolloin edeltäjäni Tapio Juntura jäi ansaitusti viettä-
mään eläkepäiviä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin tulin töihin 2013
vuoden alussa ensihoitajaksi Simon asemapaikalle. Siitä siirryin
apulaisosastonhoitajan tehtäviin päivystykseen viimevuoden kesäkuus-
sa. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri ja ensihoitaja-sai-
raanhoitaja amk. Lisäksi minulla on ensiavun ja terveystiedon koulut-
tajan pätevyys. Aikaisempi työhistoriani on akuutti-, teho- ja ensi-
hoidosta, Oulun alueelta, Kainuusta ja täältä Meri-Lapista. Työn ohel-
la olen kouluttanut ensiaputaitoja ja toiminut myös tuntiopettajana.
Vapaa-aikanani olen aktiivinen järjestötyössä, olen Suomen Ensi-
hoitoalan Liiton hallituksen jäsen. Omalta osaltani vaikutan liitossa
akuutti- ja ensihoitoalan koulutuksen sekä työolosuhteiden kehittä-
miseen. Olen ollut mm. opetus- ja kulttuuriministeriössä puhumassa
liiton edustajana ensihoitaja amk –koulutuksen jatkon puolesta. Li-
säksi harrastuksenani toimitan liiton Ensihoitaja –lehteä. Vaikka
akuuttiala onkin lähellä sydäntäni ja mielelläni harrastukseni siihen

painotan, tuo lemmikkikoirat ja maastopyöräily elämään mukavaa vastapainoa. Minulla on kaksi chihuahua–koiraa,
joiden kanssa on mukava touhuta. Maastopyöräily on siitä mukava laji, että saa liikkua luonnossa, maisemat vaihtuvat
nopeasti ajastusten tuulettuessa samalla, itse saa polkemalla määrätä tahdin.
Työ akuuttiklinikalla on nopeatempoista. Isohko työyksikkö, vaikeasti ennakoitava potilasvirta ja nopeasti kehittyvä
akuuttihoitotyö tuo omat haasteensa työlle. Yksikössämme korostuu moniammatillinen tiimityö ja vuorovaikutus eri
toimijoiden kanssa. Olen viihtynyt uudessa työpaikassani mukavasti. Tulin työyhteisöön akuuttiklinikan mittavan kehi-
tysvaiheen kynnyksellä, joten alkuni tähän asti on ollut hyvin vauhdikas. Toisaalta muutoksessa olen tarvinnut monen
yhteistyökumppanin apua ja siten talon toimijat ovat tulleet pikavauhdilla tutuiksi. Dynaamisena ihmisenä vauhdikas
tahti ja uudistukset sopivat minulle hyvin.

Länsi-Pohjassa on noin 64 000 asukasta ja noin 4500 sokeri
tautia sairastavaa henkilöä. Diabeettisen retinopatian toteami
seksi tehtävä silmänpohjien seulontatutkimus sekä oikea aikai-

nen hoito vähentävät merkittävästi näön heikkenemisen vaaraa ja
ehkäisee näkövammaisuutta ja sen kustannushyötysuhde on useissa
tutkimuksissa todettu hyväksi.
Länsi-Pohjan alueella on vuosien ajan diabeetikoiden silmänpohjien
kuvaukset tehty yhteisesti hankitulla kiertävällä silmänpohjakameralla.
Potilaiden kutsuminen kuvauksiin, kuvien otto ja kuvien tallentaminen
on tapahtunut kunkin terveyskeskuksen omien diabeteshoitajien toi-
mesta. Kuvat on talletettu erilliseen järjestelmään. Kuvien ensivaiheen
seulonnan ovat tehneet terveyskeskuslääkärit, jotka tarvittaessa ovat
ohjanneet kuvat konsultaatioon silmätautien poliklinikalle. Silmä-
lääkärit ovat kirjanneet arvionsa ja suosituksensa tähän erilliseen jär-

Diabetespotilaiden silmänpohjien

seurantakuvausten järjestäminen
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella
silmätautien poliklinikan
omana toimintana

silmänpohja
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Kuva: Heidi Kenttälehto

jestelmään. Kuvaus sitoi diabetes-
hoitajien työaikaa varsinaisesta tehtä-
västä, kuvien laatu vaihteli kun kuvaa-
jat vaihtuivat ja kameran kuljettami-
sessa oli ongelmansa ja tekniset on-
gelmat tavallisia sekä kuvauksissa että
kuvajärjestelmässä.
Vuoden 2012 syksyllä aloitettiin kuva-
uksien suunnittelu silmätautien poli-
klinikan toiminnaksi. Kuvaukset siirret-
tiin kuntien johtavien sosiaali- ja ter-
veydenhuollon johtajista muodostu-
van Palvelutiimin hyväksynnällä silmä-
tautien vastuulle. Toiminta alkoi elo-
kuussa 2013 kunnissa tapahtuvina
kuvauksina, myöhemmin kuvaukset
on pääsääntöisesti siirretty silmätautien
poliklinikalle lukuun ottamatta Yli-
torniota ja Tervolaa, joissa käydään
edelleen kuvaamassa. Samalla uusit-
tiin kamera, koulutettiin kuvien otta-
miseen tottuneet hoitajat seulomaan
kuvia, tallentamaan kuvaukset sairaa-
lan potilastietojärjestelmään, jossa ne
ovat kaikkien nähtävillä yhdessä mui-
den kuvien kanssa. Kutsujärjestelmä
siirtyi samalla sairaalan tieto-
järjestelmiin ja henkilökunnan tehtä-
väksi. Silmälääkäri saadaan nopeasti
arvioimaan kuvia, tarvittaessa samalla
kerralla otettiin OCT kuvat ja jokaises-
ta tarkistetaan ja kirjataan diabeteksen
alku, tyyppi ja näkökyky seurantaa

Silmänpohjien kuvaus tapahtuu hoitajien toimesta.

varten. Kuvausten väli on suosituksen
mukaista ja valtaosa käy kuvissa kah-
den vuoden välein. Jälkimmäisen puo-
len vuoden aikana vuonna 2014
kuvauksiin kutsuttiin 1192 joista 1016
kävi kuvissa ja 182 jäi saapumatta.
Saapumatta jääneet kutsutaan uudel-
leen eivätkä he putoa seurannasta
vaikka eivät tule kuvauksiin.
Toiminnan laatu on selvästi parempaa
kuin aiemmin. Hoitoon pääsy on no-

peutunut. Diabeteshoitajat käyttävät
aikaa potilastyöhön ja lähettävät lää-
kärien kanssa uudet diabeetikot
kuvaseulontoihin. Kuvausten hinta on
kuvaseulontoineen ja lääkärin arvioi-
neen pysynyt matala ollen vuonna
2015 33€/ kuvaus. Toiminta on on-
nistunutta tehtävään omistautuneiden
hoitajien ansiosta, joten kiitos heille.
Juha Kursu, johtajaylilääkäri, silmä-
tautien erikoislääkäri
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Länsi-pohjan keskussairaalan iho
tautien poliklinikalla on käynnis
tymässä tavallinen arkinen työ-

päivä.  Siellä työskentelevät sairaan-
hoitajat Eila Ylitalo, Päivi Pyörre ja Päivi
Kaihu tervehtivät toisiaan iloisena hen-
kilökunnan kahvihuoneessa ja valmis-
tautuvat alkavaan päivään. Työpäivän
aluksi otetaan kolmikosta valokuva
muistoksi hoitohuoneessa. Valokuva-
us on seurausta siitä, että kaikki nämä
kolme ihotautien poliklinikalla työs-
kentelevää sairaanhoitaja ovat suorit-
taneet Harjoittelunohjaajakoulutuk-
sen.  Heidän työyhteisö on ensimmäi-
nen Länsi- Pohjan keskussairaalassa,
jossa kaikki hoitotyöntekijät ovat osal-
listuneet harjoittelunohjaajakoulutuk-
seen. STM (2004) suosittelee kaikille
opiskelijoita ohjaaville ohjaajakoulu-
tukseen osallistumista.

Ensimmäisenä koulutuksen osallistui
Eila Ylitalo vuonna 2011, Päivi Pyörre
tuli kurssille vuonna 2012 ja nyt vii-
meisenä Päivi Kaihu sai todistuksen
helmikuussa 2015.  Ihotautien polikli-
nikalla on haluttu panostaa opiskeli-
jaohjaukseen. Työskentely poliklinikal-
la eroaa osastolla tapahtuvasta työs-
kentelystä.  Opiskelijoita on kerrallaan
vain yksi, koska kyseessä on pieni po-
liklinikka.  Hoitotyössä korostuu eri-
tyisesti asiakkaiden opetus ja ohjaus
ja ohjaussuhteet voivat olla hyvinkin

Ihotautien poliklinikka -

100 % :n innokas

opiskelijaohjauksen  kehittäjä

Ihopolin iloiset sairaanhoitajat, vasem-
malta Eila Ylitalo, Päivi Kaihu ja Päivi
Pyörre valohoitokaapissa.

pitkäkestoisia. Kaikki hoitajat osallis-
tuvat opiskelijan ohjaukseen.  Opis-
kelijat ovat kaikki yksilöitä ja oppivat
asioita eri tavoin. Myös ohjaajat oh-
jaavat kukin omalle oppimistyylilleen
ominaisella tavalla. Tämä oppimistyy-
li on selkiytynyt ohjaajakoulutuksessa
ja helpottaa omalta osaltaan ohjaus-
prosessia.

Ohjaajakoulutuksesta sinne osallistu-
neet hoitajat kertovat saaneensa eväi-
tä niihin arkipäivän tilanteisiin, joita
ohjaussuhteessa tulee esiin. Miten an-
nat rakentavaa palautetta opiskelijal-
le, miten ohjaat opiskelijaa ja osaat
arvioida hänen kehittymistään.  Oh-
jauskeskustelun vaiheet on käyty läpi
koulutuksessa ja se osaltaan helpottaa
ohjaavan hoitajan ohjausprosessia.
Myös vaikeita ja ongelmallisia tilanteita
uskaltaa ottaa puheeksi. Harjoittelun
ongelmatilanteet puhuttavat paljon
koulutuksen aikana ja niihin koulutus
osaltaan tuottaa ratkaisumalleja.

Koulutuksen sisältö on koettu myös
työnohjauksena hoitotyöntekijöille.
Heillä on ollut mahdollisuus yhdessä
pohtia ja jakaa omia ja toisten koke-
muksia opiskelijaohjauksesta ja työs-
tään sairaanhoitajana.     Koulutukseen
liittyy tehtävä, jonka voi tehdä yksin
tai ryhmässä. Tehtävän tarkoituksena
on kehittää opiskelijaohjausta.  Esimer-
kiksi nyt päättyneellä kurssilla tehtiin
ohje: Miten luet hiljaista raporttia? Siel-
lä toteutettiin myös Kliinisen hoitotyön
tukilomake opiskelijalle Teho-osaston
käyttöön, perehdytysopas opiskelijoil-
le HAMSU:lle ja RTG-osastolle, muu-
tamia  esimerkkejä mainitakseni.
Kaikki nämä aiheet lähtivät oman työ-
paikan tarpeista kehittää opiskelijaoh-
jausta.   Hyvä opiskelijaohjaus on osa

uuden työntekijän rekrytointia.  Mil-
lainen mielikuva sinulle jää työyhtei-
söstä oman harjoittelusi aikana, vaikut-
taa merkittävästi siihen, palaatko sin-
ne takaisin valmiina sairaanhoitajana.

Ihotautien poliklinikalla oli opiskelija
Anu Ketola Amk ak 25 ryhmästä. Hä-
nen kokemus ohjauksesta oli erittäin
positiivinen.  Anu koki, että hänet ote-
tiin hyvin työyhteisöön mukaan. Hä-
nelle annettiin sopivasti vastuuta ja hän
sai aina tarvittaessa ohjausta.   Hän ei
kokenut olevansa liikaa tai kenenkään
tiellä harjoittelunsa aikana.  Työyhtei-
sön ilmapiiri oli ollut lämminhenkinen
ja avoin.  Tätä samaa sanoivat myös
Eila ja molemmat Päivit. He kokevat,
että oman ja toisten työhyvinvoinnin
kannalta on tärkeä huomioida oma
tapa olla vuorovaikutuksessa toisten
kanssa.  Jos erimielisyyksiä tulee, ne
pitää ottaa puheeksi ja sopia.   Myös
näitä asioita olemme käsitelleet tuolla
ohjaajakoulutuksessa.

Viimeisen koulutuksen palautelomak-
keissa oli kirjoitettu mm: sain hyviä
uusia työkaluja ohjaukseen, koulutus
olisi voinut olla pitempikin, hyvää kes-
kustelua ja paljon eväitä käytäntöön.
Palaute on ollut hyvää ja olemme saa-
neet myös hyviä vinkkejä,  miten kou-
lutusta vielä voisi kehittää. Uusi Har-
joittelunohjaajakoulutus pyörähtää
käyntiin taas syksyllä. Toivomme run-
sasta osallistujamäärää, jotta saame
ryhmän alkamaan.  Toivottavasti kiin-
nostuit aiheesta ja tulet mukaan seu-
raavaan koulutukseen.  Kouluttajina toi-
mivat Tarja Lipponen ja Birgit Mylläri.

Kirjoittaja  lehtori Tarja Lipponen La-
pin AMK Hyvinvointiala  Kemin kam-
pus
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Länsirajan yli on aina liikuttu kuin ra-
jaa ei olisi. 1970-luvun lopulla aloitet-
tiin rajan yli terveydenhuollon yhteis-
työ ja heti alussa sovittiin myös sillois-
ten ambulanssien käytöstä yli rajan.
Autettiin ja saatiin apua, kun naapuri
tarvitsi ambulanssikuljetusta. Silloin
sopimukset olivat kuntien välisiä Yli-
tornion ja Övertorneån ja Tornion ja
Haaparannan välillä. Samankokoiset
kunnat Ylitonio-Övertorneå eivät
laskuttaneet toisiaan, kun kumpikin
antoi ja sai apua saman verran.
Yhteispohjoismainen terveydenhuol-
lon puitesopimus on tehty vuonna
2002. Sopimuksella pyritään ehkäise-
mään onnettomuuksia ja tukemaan
muita pohjoismaita onnettomuuksien
sattuessa.
Vuoden 2012 alkupuolella Länsi-Poh-
jan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti
järjestää itse ensihoidon alueellaan.
Saman vuoden syksyllä solmittiin ensi-
hoidon rajayhteistyöstä sopimus, joka
tuli voimaan vuoden 2013 alusta.
Sopimuksen osapuolia olivat Ruotsis-
ta Norrbottenin läänin maakäräjät,
Norjasta Helse Nord RHF ja Suomes-
ta Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoito-
piirit. Nyt viimeisenä on mukaan tul-
lut Ruotsin Västerbottenin läänin
maakäräjät. Yhteistyö koskee ensisijai-
sesti raja-alueita. Sopimus ei koske
etsintöjä eikä tunturipelastustoimintaa.
Rajoituksena on, jos oman maan ensi-
hoitoresurssien ovat jo käytössä, apua
ei voida toimittaa.
Sopimus kattaa ensihoitoyksiköiden ja
ambulanssihelikoptereiden käyttöä
onnettomuuksissa, joissa olemassa
olevat oman maan resurssit eivät riitä
sekä yksittäisen henkilön henkeä uh-
kaavat sairaustilat, joissa valtion rajo-

Ensihoitoa yli
valtakuntien
rajan

Ambulanssien reittejä seurataan tietotekniikan avulla.

jen toisella puolella olevilla ensihoito-
resursseilla arvioidaan olevan lyhyem-
pi toimintavalmiusaika.
Lääketieteelliset toimenpiteet sisältä-
vät elintoimintojen turvaamisen ja
vakauttamisen oma ensihoito-organi-
saation toimintaohjeiden mukaan.
Hälytykset tulevat ensin oman maan
hälytyskeskukseen, joka arvioi hälytys-
tarpeen ja välittää toisen valtion
hälytyskeskukselle, joka sitten vastaa
oman maan ensihoitoresurssien
hälytyksestä voimassa olevien ohjei-
den mukaan.
Käytettävän ensihoitohenkilöstön pä-
tevyys ja varustus on kunkin maan
määräysten mukaista. Potilas kuljete-
taan lähimpään terveydenhuollon
toimintayksikköön kotimaassa. Poti-
laan terveydentilan sitä edellyttäessä
voidaan kuljettaa myös lähimpään
päivystävään sairaalaan. Päätös teh-
dään ensihoitohenkilöstön, hätä-
keskuksen ja ensihoidon vastaavan
lääkärin kesken. Kukin organisaatio
vastaa lääketieteellisesti tekemisistään.
Avustava ensihoitoyksikkö on sen val-
tion ja organisaation alaisia, jossa sai-
raanhoitoa annetaan, kun toimitaan

yhdessä. Asiakirjat seuraavat potilas-
ta.
Näin on toimittu jo kolmatta vuotta
toimintaa hioen. Norrbottenin ja
Länsipohjan välillä on käyntejä rajan
yli 2-3 kertaa viikossa. Laskut kulke-
vat sovitusti, mikä onkin tärkeää, kun
annamme apua kolme kertaa enem-
män kuin saamme. Lapin ja Norjan
yhteistyö on useimmin
ambulanssihelikopterien käyttöä, mut-
ta rajan yli liikkuvat myös ensihoito-
yksiköt.
Ruotsalaiset ovat ihastelleet meidän
kenttäjohtojärjestelmää ja me heidän
koulutusjärjestelyjä, joten opittavaa on
molemmin puolin. Yhteistyötä tulee
jatkaa ja kehittää Suomen sosiaali- ja
terveydenhuollon kokonaisratkaisuista
riippumatta.

 Juha Kursu, johtajaylilääkäri
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Käsihygieniapäivää vietetään vuosittain 5. päivä touko-
kuuta. Teemapäivä pyrkii vaikuttamaan terveydenhuol-
lon työntekijöiden käsihygienia asenteisiin ja siltä osin
parantamaan hoidon laatua, ehkäisemään moniresistent-
tien mikrobien leviämistä sekä edistämään potilasturval-
lisuutta.

Päivään liittyen järjestimme kolmetuntisen tapahtuman
sairaalan toisen kerroksen aulassa. Tapahtumaan osallis-
tui reilusti yli sata sairaalan työntekijää ja muutama ter-
veydenhuollon työntekijä sairaanhoitopiirin muista hoi-
tolaitoksista.

Hygieniahoitajat ovat tehneet syksyllä 2014 ja keväällä
2015 eri yksiköissä hygieniahavainnointeja, joista tehty-
jä yhteenvetoja esittelimme tapahtumassa julisteiden
muodossa. Tekemäämme käsihygieniavisaan osallistui
107 tapahtumassa kävijää! Esittelimme tällä hetkellä va-
likoimassamme olevat käsihuuhteet ja tehdaspuhtaat
käsineet. Jaoimme käsihygieniaopastauluja. Olemme
vastikään hankkineet “mustan laatikon” eli UV-valo lait-
teen, jonka avulla voidaan testata käsihygienian toteutu-
minen.  Tapahtuman vetonaula olikin ehdottomasti tämä
“musta laatikko”, jonka ympärillä oli ajoittain ruuhkaa.

Työntekijät desinfioivat kädet käsihuuhteella, jossa oli
sekoitettuna UV-konsentraattia. Desinfioinnin jälkeen he
asettivat kädet UV-valon alle nähdäkseen miten hyvin
olivat onnistuneet desinfioimaan kätensä. Desinfioituneet
kohdat loistivat UV-valossa, likaiset eivät. Tietysti suoma-
laiseen tapaan tilaisuudessa oli myös tarjolla kahvia ja
pullaa.

Kiitos kaikille tapahtumassa kävijöille kiinnostuksesta kä-
sihygieniaa kohtaan!
Infektio- ja sairaalahygieniayksiköstä Ulla, Eeva ja Tuija

Teksti Tuija Nurkkala

Kuvat Ulla Kaukoniemi ja Tuija Nurkkala

Kansainvälinen

käsihygieniapäivä

“Musta laatikko”

Käsihygieniatesti näytti desinfioinnin onnistumisen.

Hygieniahavainnoinnin tulokset kiinnostivat
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteellisten uudistus-
ten teko tuntuu olevan niin vaikeaa, että siihen tulee
ihan valtakunnan tasolta pakottaa. Tässä on vuosikym-
meniä taivasteltu kestävyysvajetta. Yli 65-vuotiaiden
prosentuaalinen osuus väestöstä kasvaa, samalla kun
työssäkäyvien prosentuaalinen osuus pienenee. Sote-
menot vievät kuntien budjeteista karkeasti arvioiden
puolet. Ilman rakenteellisia muutoksia julkisen talou-
den kestävyysvaje ja siitä seuraavaa velkaantuminen joh-
taa niin kunnat kuin valtion umpikujaan.

Suomessa on tällä hetkellä yli 200 erilaista tapaa järjes-
tää sosiaali- ja terveyspalveluita. Siksipä sosiaali- ja terveys-
palveluiden laatutaso vaihtelee Suomen sisällä suuresti.
Suomessa on vauraita kuntia, joille minkään sortin sote-
uudistus ei ole välttämättömyys. Rannikon ruotsinkieli-
sissä kunnissa kassavarat riittäisivät pyörittämään kunta-
taloutta kevyesti vuodenpäivät ilman verotuloja.

On myös alueita, jotka eivät ole jääneet odottamaan
valtakunnantason ohjeistusta. Esimerkiksi Etelä-Karjalas-
sa Eksote järjestää yhdeksän kunnan alueella sosiaali- ja
terveyspalvelut. Eksotessa on yhdistetty sote-voimavarat,
vähennetty päällekkäisyyksiä ja siten pystytty tehostamaan
ja laajentamaan palvelutuotantoa. Vastaavasti Pohjois-Kar-
jalassa palveluita on kehitetty Siun soten nimellä. Siun
sotessa tehdään parhaillaan selvitystä kuntapäättäjille,
kuinka sote-palvelut tuotetaan ja organisoidaan tulevai-
suudessa.

Uuden eduskunnan järjestäytyessä ja hallitusneuvotteluja
työstettäessä sote-uudistus vetää happea ja kerää voimia
seuraavaan rutistukseen. Vielä pitäisi jaksaa. Hallitusneu-
votteluissa on käynyt selväksi, että seuraavan hallituksen
tavoitteena on viedä sote- uudistus maaliin asti. Valtion
ohjausta on siten lähivuosina luvassa.

Länsi-Pohjan alueella onkin ratkaistava, jäädäänkö odot-
tamaan selvityksiä ja tarkempaa ohjausta valtakunnan
tasolta vai päätetäänkö itse, mitä halutaan tehdä. Joka
tapauksessa sote-juna jyskyttää eteenpäin. Kemin asemal-
ta pääsee näppärästi niin etelään kuin pohjoiseen. Tässä
onkin syytä kysyä, onko Rovaniemelle menijöitä?

SOTE-JUNA JYSKYTTÄÄ ETEENPÄIN

EKSOTESSA ON YHDISTETTY SOTE-

VOIMAVARAT, VÄHENNETTY

PÄÄLLEKKÄISYYKSIÄ JA SITEN

PYSTYTTY TEHOSTAMAAN JA

LAAJENTAMAAN PALVELUTUOTANTOA.

Maria Vaittinen toimii Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirillä sote-hankekoordinaattorina

22.4.2015 Kemin kulttuurikeskuksessa pidetty Sote –seminaari kiinnosti alueemme päät-
täjiä sekä virkamiehiä.
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Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Alueellinen Apuvälinekeskus sai kunnian
järjestää yhdessä Polyconin kanssa Effector-käyttäjäpäivät Kemissä. En-
simmäistä kertaa Kemissä järjestetyt valtakunnalliset  Effector –käyttäjä-

päivät olivat 20.-21.5.2015. Kemiin kokoontui noin 60 Effectorin käyttäjää ym-
päri Suomea. Effector-järjestelmää käyttää 19/20 Suomen
sairaanhoitopiireistä.Polycon on tuottanut Effector-tietojärjestelmän, joka on-
apuvälinepalveluiden ja hoitotarvikkeiden jakelun hallintaan kehitetty ohjel-
misto. Se soveltuu hyvin terveydenhuollon tiedonhallintatarpeisiin ja sitä päivi-
tetään Polyconin toimesta käyttäjiltä saatujen palautteiden ja kehittämistarpei-
den pohjalta. Effector-järjestelmästä (aikaisemmin KuntoApu) on kehittynyt alan
de facto-standardi.

Effector-tietojärjestelmä on päivittäisessä käytössä Länsi-Pohjan sairaanhoito-
piirin alueellisessa apuvälinekeskuksessa ja sisältää apuvälinerekisterin sekä lää-
kinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluihin liittyvät kaikki toiminnot. Näitä
ovat muun muassa apuvälinetietokanta, laskutusjärjestelmä, huolto- ja kulje-
tuspalvelut. Myös lääkinnällisen kuntoutuksen suositukset laaditaan Effector-
tietojärjestelmän avulla.Effector toimii sairaanhoitopiirin alueen kuntien yhtei-
senä viestivälineenä liittyen apuvälinetoimintoihin. Effector-järjestelmää käyt-
tää apuvälinekeskuksen apuvälinealan asiantuntijoiden ja huoltomiesten lisäk-
si kuntoutusylilääkäri, kuntoutussuunnittelija, kuntoutusohjaajat sekä fysiote-
rapeutit sairaalassa ja kunnissa soveltuvin osin.
Tilaisuus järjestettiin Kemin kulttuurikeskuksen auditoriossa ja iltatilaisuutta vie-
tettiin Ruotsin Kukkolaforssenilla. Apuvälinekeskus esitti Apuvälinekeskuksen
historiikkinäytelmän Suomen ensimmäisestä alueellisesta apuvälinekeskukses-
ta yhdessä kuntien apuvälinevastaavien kanssa.Imitaattori JP Matikainen oli

Effector pääkäyttäjäpäivät
Kemissä 20.-21.5.2015

myös hauskuuttamassa vieraita. Huol-
tomies esitti yhdessä sanoitetun biisin
Anssi Kelan Nummela kappaleeseen
pohjautuen. Kappale on esitetty aiem-
min sairaalan puutarhajuhlassa vuon-
na 2012.

Seuraavat käyttäjäpäivät järjestetään
toukokuussa 2016 Lappeenrannassa.

Hanna-Kaisa Ylimäki, Anna-MariaTai-
nio & Kati Myllylä



Meri-Lapin alueella on paljon työttömyyttä ja mielenter-
veys- ja riippuvuusongelmia. Terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä tarvitaan alueellisesti uudenlaisia ajattelu-
tapoja ja yhteisöllisiä toimintamalleja. Kansalaisten oma-
toimisuuden ja omavastuun merkitys kasvavat terveyden
edistämisessä.
Miehinen Juttu hanke on Länsi-Pohjan sairaanhoitopii-
rin ja Lapin Ammattikorkeakoulun v. 2015-2016 toteut-
tama, ja THL:n rahoittama. Hankkeen tarkoituksena on
edistää nuorten miesten ja aikamiesten (16 - 29 ja 60 +
vuotiaat) osallisuutta oman hyvinvointinsa lisäämiseksi ja
ehkäistä syrjäytymistä kehittämällä alueellista yhteistyötä
vahvistamalla ennaltaehkäisevää toimintaa, saattamalla
varhaisen puuttumisen ja tuen menetelmät laajasti yhtei-
seen käyttöön.
Hanke on käynnistynyt helmikuussa 2015.  Hankkeessa
on aloittanut projektipäällikkönä Lea Leminaho ja pro-
jektityöntekijänä Sari Alakärppä Länsi-Pohjan sairaanhoi-
topiiristä sekä yliopettaja Airi Paloste ja lehtori Reetta
Saarnio Lapin ammattikorkeakoulusta.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä Länsi-Pohjan sai-
raanhoitopiirin alueen ammattilaisten valmiuksia tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämiseen ja terveyserojen ka-
ventamiseen.  Tähän tavoitteeseen pyritään vastaamaan
järjestämällä koulutuksia, jakamalla tietoa kunnissa jo
hyväksi havaituista käytännöistä ja lisäämällä alueellista
yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
Hankkeen tavoitteena on myös tukea nuorten miesten
ja aikamiesten osallisuutta ja omaa vastuuta hyvinvoin-
nistaan ja edistää terveellisiä elintapoja osana kansansai-
rauksien ehkäisyä ja elämänhallintaa. Tämä näkyy Le-
minahon ja Alakärpän mukaan mm. seuraavanlaisissa
toiminnoissa:

-   Terveys- ja liikuntapäivät sekä tietoiskut liittyen ravit-
semukseen, liikuntaan ja päihteisiin.
-   “Miesten huoltopäiviä” on myös suunnitteilla. Näissä
hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulun Terveys- ja
hyvinvointiauto ONNIA ja Hyvinvointipysäkkiä.  Tarjolla
on terveydentilan mittauksia ja kuntotestauksia sekä neu-
vontaa mm. ravitsemuksesta ja liikunnasta.

Lapin ammattikoreakoulun päätehtävänä on tuottaa toi-
mijoiden käyttöön MIEHINEN JUTTU- käsikirja sekä
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MIEHINEN JUTTU-HANKE –
nuorten miesten ja aikamiesten terveyden edistäminen
Meri-Lapissa vuosina 2015 - 2016

materiaalia nettisivuille. Lisäksi hanke toimii avoimena
oppimisympäristönä hoitotyön- ja vanhustyön opiskeli-
joille. Opiskelijoiden on mahdollista tehdä opinnäytetöitä
ja ohjattua harjoittelua hankkeessa. Ammattikorkeakoulu
on myöskin mukana toteuttamassa alueella yhteisiä kou-
lutustilaisuuksia.
MIEHINEN JUTTU- hankkeen toiminnasta hyötyvät eri-
ikäisten miesten lisäksi myös kuntien terveyden edistä-
misen työryhmät ja viranhaltijat sekä alueen koulutusor-
ganisaatiot, järjestöt ja yritykset, joiden osaaminen ja osal-
lisuus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä vah-
vistuvat.

Projektipäällikkö Leminaho toivoo mahdollisimman mo-
nen ottavan yhteyttä ja lähtevän mukaan miesten terve-
yden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Alueellista yhteistyö-
tä tapahtuu koulutuksien kautta. Tulossa on ainakin var-
haisen puuttumisen menetelmät - miehet puheeksi –
koulutusteemoja. Myös opiskelijoita otetaan mielellään
hankkeeseen mukaan harjoittelijoiksi niin itse hanketyö-
hön kuin mm. ryhmätyöskentelyn vetäjiksi. Myös vapaa-
ehtoisia vetäjiä tarvitaan eli jos miesten parissa tehtävä
ohjaustyö kiinnostaa, voit ottaa yhteyttä hanketyönteki-
jöihin. Miestyön Leminaho tiivistää seuraavanlaisesti:
kohtaamista, jossa psykososiaalinen apu huomioi mie-
hen niin fyysisenä, psyykkisenä kuin sosiaalisena yksilö-
nä. Työntekijän tulee tiedostaa nämä erityispiirteet sekä
olla tietoinen omista sukupuolisista asenteista ja lähtö-
kohdista asiakastilanteessa.  Kuva miehestä on muuttu-
nut ja muuttuu jatkuvasti ja siihen kohdistuu niin ennak-
ko-odotuksia kuin stereotypioita.  Keskeisiä teemoja mies-
työssä voidaan todeta olevan miestyön suunnitelmallisuus
ja työn toteutus mieheyden ja miestapaisuuden kautta
sekä sukupuolisensitiivinen työote.  Miehinen juttu -hank-
keen lähtökohtana on myönteinen, ennaltaehkäisevä ja
hyvinvointia tukeva lähestymistapa. Jos hanke kiinnos-
taa, niin ota yhteyttä:

lea.leminaho@lpshp.fi tai

sari.alakarppa@lpshp.fi

airi.paloste@lapinamk.fi ja

reetta.saarnio@lapinamk.fi

Leminaho Lea, KL, projektipäällikkö, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Alakärppä Sari, THM, ravitsemusterapeutti, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Paloste Airi, KT, yliopettaja, Lapin Ammattikorkeakoulu,
Saarnio Reetta, TtT, lehtori, Lapin Ammattikorkeakoulu



Joukko “Keroputaan kläppiä” oli käymässä ja katselemassa koti-
seutuaan viime vuoden heinäkuussa. He asuivat -60 ja -70 luvul-
la henkilökunnan asuntolassa. Heidän toinen tai molemmat van-
hempansa olivat työssä sairaalassa. Sairaalan ympäristö näytti tuol-
loin toiselta, oli laajasti hoidettu pihapiiri kasvimaineen ja istu-
tuksineen.

Potilaita oli vielä -70 luvun lopulle 160. Harrastusmahdollisuu-
det olivat hyvät, oli lentopallokenttä, rantasauna ja siinä hyvä
uimaranta. Talviliikunnasta parhaiten muistui mieleen lasten hiih-
tokilpailut. Asuntolan alakerrassa oli mahdollisuus käsitöihin sekä
lämmin autotalli, kirjastossa oli lapsille askartelua ja elokuvia.
 
Vieraat olivat aikalailla tietoisia Keroputaan sairaalan nykytilasta
ja hoidon kehittämisestä täällä. Ylihoitaja antoi vahvan tietopa-
ketin sairaalan historiasta. Todettiin, että Keroputaalla on totuttu
vierailijoihin, kiinnostus siihen miten täällä tehdään asioita on
ollut suuri.
 
Lopuksi haluttiin käydä entisissä asunnoissa ja kiertää sairaalan
toimintatiloja. Samaa kuultiin heiltä niin kuin monilta muiltakin
vierailijoilta, että ei voisi uskoa ulkoa päin, että on näin viihtyisää
ja hyvin hoidettua sisältä.
 
Kiitos vierailusta,
terv. Erkki, Telma ja Juha

Keroputaan kläpit

PÄÄSIÄISNOITIA

KERHO

LAPSETKESÄ


