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JOHDANTO  
 

Länsi-Pohjan keskussairaalan vuodeosastot, poliklinikat ja toimenpideyksiköt tarjoavat terveysalan 

opiskelijoille monipuolisia ja ammatillista kasvua tukevia opiskelupaikkoja opintojen eri vaiheissa. 

Opiskelijaohjauksella on vaikutusta siihen, miten opiskelijat saavuttavat tavoitteensa ja pystyvät ke-

hittämään ammatillisia valmiuksiaan opintojensa aikana.  

 

Opiskelijoiden käytännön harjoittelun toteuttaminen perustuu oppilaitoksen ja Länsi-Pohjan keskus-

sairaalan tekemään sopimukseen opiskelijoiden käytännön harjoittelusta. Vuodeosastojen, poliklinik-

kojen ja toimenpideyksiköiden tavoitteena on laadukkaan, opiskelijoiden koulutusta ja tavoitteita 

vastaavan suunnitelmallisen käytännön ohjauksen toteuttaminen. Opiskelijoille tarjotaan myönteinen 

ja monipuolinen opiskeluympäristö. Ohjausympäristöä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan sään-

nöllisesti yhteistyössä opiskelijoiden, ohjaajien ja opettajien antamien palautteiden avulla.  

 

Hyvä ja säännöllinen yhteistyö oppilaitoksen ja sairaalan välillä tukee opiskelijan harjoittelun onnis-

tumista. Sopivan harjoittelupaikan valinta ja suunnitelmien laatiminen turvaavat opiskelijan ja ope-

tussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin pääsemisen käytännön harjoittelun aikana.  

 

Opiskelijan käytännön harjoittelun käsikirja sisältää käytännön harjoittelun ohjausprosessin ohjeineen 

sekä työyksikköjen esittelyt. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa käytännön harjoittelun ohjaus-

prosessiin antamalla palautetta prosessin toimivuudesta ja toteutumisesta käytännön ohjaajille sekä 

omille opettajilleen.   
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I KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN OHJAUSPROSESSIN KUVAUS  

 

 

  Käytännön harjoittelupaikkojen tarve/ 

  tarjoaminen 

  oppilaitos/ sairaala 

 

 

  Sopimus opiskelijoiden  

  ohjaamisesta 

 

    

  Käytännön harjoittelupaikan 

  valinta/ varaaminen 

 

 

  Ennakkotiedotus 

 

 

  Valmistautuminen käytännön 

  harjoitteluun 

 

 

 

  Opiskelijan tulo osastolle 

 

 

 

  Opiskelijaohjauksen suunnittelu 

  käytännön harjoittelujaksolle 

 

 

 

  Ohjauksen toteuttaminen 

 

 

 

  Arviointia tavoitteiden  

  saavuttamisesta: 

  - ohjaus 

  -oppiminen   Uudelleen suunnittelu 

  -oppimisympäristö 

 

 

 

  Palautteen hyödyntäminen ja 

  Muutokset 
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1. SOPIMUS OPISKELIJOIDEN OHJAUKSESTA 
 

Käytännön harjoittelun ohjauksella tarkoitetaan hyvän hoitotyön käytännön opettamista opiskelijalle 

todellisessa hoitoympäristössä. Käytännön harjoittelun aikana opiskelijaa ohjataan käyttämään hoi-

totyön auttamismenetelmiä sekä ymmärtämään hoitamisen ja toimenpiteiden perusteet sekä käy-

tännön hoitotyön erityispiirteet ja niiden vaatimukset työyksiköissä.  

 

Opiskelijoiden käytännön harjoittelun toteuttaminen perustuu oppilaitoksen ja Länsi-Pohjan keskus-

sairaalan tekemään sopimukseen. Oppilaitoksen opetuksen koordinaattori ottaa yhteyttä ylihoitajiin 

tarvittavien käytännön harjoittelupaikkojen varaamiseksi. Ylihoitajat koordinoivat ja sopivat oppilai-

toksen opetuksen koordinaattorin kanssa opiskelijoiden sijoittamisesta sairaalan eri työyksiköihin. 

Opiskelijoiden ohjausvelvollisuus on koko henkilökunnalla. 

 

 

2. KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUPAIKAN VALINTA / 

VARAAMINEN  
 

Työelämävastaava varaa käytännön harjoittelupaikat ylihoitajilta ja toimittaa ylihoitajille myös alusta-

van kalenterin opiskelijaryhmien harjoittelujaksojen ajoituksista ja opiskelijoiden sijoittumisesta työ-

yksiköihin edellisen lukukauden aikana. Harjoittelupaikkojen peruutukset tulisi tehdä hyvissä ajoin, 

noin kuukautta ennen käytännön harjoittelun alkua. Ylihoitaja sopii oman tulosalueensa osastonhoi-

tajien kanssa opiskelijoiden määristä ja sijoituksista työyksiköihin. Opiskelija voi myös tehdä ehdotuk-

sia käytännön harjoittelupaikasta työelämävastaavalle edellisen lukukauden aikana. 

 

Työyksikköjen esittelyissä kuvataan kunkin vastuuyksikön toiminnan erityisluonne ja hoitotyön oppi-

misalueet. Esitteissä on myös kunkin työyksikön osastonhoitajan ja opiskelijaohjauksesta vastaavien 

henkilöiden nimet. Heiltä saa tarvittaessa lisätietoa harjoittelupaikasta. Työyksikköjen välillä tehdään 

yhteistyötä opiskelijasijoitusten järjestämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. 
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3. ENNAKKOTIEDOTUS  
 

Vuodeosastot ja poliklinikat sekä toimenpideyksiköt valmistautuvat opiskelijoiden saapumiseen har-

joittelujaksolle ohjaavan opettajan antamien ennakkotietojen mukaan. Tiedot opiskelijoista ja käy-

tännön harjoitteluun liittyvistä asioista tulee toimittaa harjoittelupaikkoihin hyvissä ajoin ennen käy-

tännön harjoittelun alkua. Osastoilla ja poliklinikoilla sekä toimenpideyksiköissä tarvitaan ohjauksen 

suunnittelua varten opiskelujakson yleiset tavoitteet ja arviointiperusteet sekä tietoa opiskelijoiden jo 

hallitsemista hoitotyön taidoista sekä teoriaopinnoista ja mahdollisista oppimistehtävistä jakson ai-

kana. 

 

Harjoittelupaikassa tulee olla tiedossa käytännön harjoittelusta vastaavan opettajan nimi ja yhteys-

tiedot. Tieto tulevista opiskelijoista tarvitaan hyvissä ajoin, koska harjoittelupaikat valmistautuvat 

opiskelijoiden tuloon ja huomioivat opiskelijoiden ohjauksen mm. toiminnan ja työvuorojen suunnit-

telussa. 

 

Ohjaava opettaja: 

 Sopii osaston/poliklinikan/toimenpideyksikön osastonhoitajan tai opiskelijaohjauksesta vas-

taavan hoitajan kanssa opiskelijoiden saapumiseen ja harjoitteluun liittyvistä asioista.  

 Lähettää opintojakson tavoitteet, sisältö- ja vaatimustasokuvaukset, selvityksen opiskeluteh-

tävistä sekä arviointikaavakkeet ja työvuorotaulukot työyksiköihin noin kaksi viikkoa ennen 

käytännön harjoittelun alkua.  

 Peruu/ilmoittaa muutokset työyksiköihin ja koordinaattorille. 

 Ilmoittaa oppilaitoksen ja opettajan yhteystiedot työyksiköihin.  

 

Ohjauksesta vastaava hoitaja/osastonhoitaja: 

 Ilmoittaa osastokokouksissa opiskelijoiden käytännön harjoittelusta ja siihen liittyvistä asiois-

ta.  
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4. VALMISTAUTUMINEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUUN 
 

Työyksikön koko henkilökunta osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen ja arviointiin. Työyksikön opiskeli-

jaohjauksesta vastaava hoitaja/osastonhoitaja suunnittelee ja koordinoi ja informoi työyksikössä käy-

tännön harjoitteluun liittyvistä asioista ja tekee yhteistyötä ohjaavan opettajan kanssa. Jokainen oh-

jaukseen osallistuva hoitaja vastaa antamastaan opiskelijaohjauksesta. Osastonhoitaja vastaa työyk-

sikössä annetusta opiskelijaohjauksesta. 

 

Ohjaava opettaja: 

 Antaa opiskelijoille tavoitteet kirjallisina etukäteen ja käy ne läpi opiske-

lijoiden kanssa.  

 Selvittää käytännön harjoittelun tuntimäärät (37t/viikko). 

 Jakaa työvuorotaulukot ja ohjaa siihen liittyvät asiat.  

 Käy läpi työajat ja muut käytäntöön liittyvät asiat.  

 Tiedottaa opiskelijoille työyksikön yhdyshenkilön nimen.  

 

Ohjauksesta vastaava hoitaja/osastonhoitaja: 

 Informoi henkilökuntaa opiskelijoista: koulutus, lukukausi, tavoitteet, tu-

loaika ja ryhmän koko.  

 Kertaa opiskelijoiden vastaanottamiseen, ohjaukseen ja asemaan liitty-

vät yhteiset periaatteet.  

 Suunnittelee opiskelijoiden vastaanottamisen työyksikössä.  

 Suunnittelee ja sopii muiden työntekijöiden kanssa opiskelijoiden pe-

rehdytyksestä ja työnjaosta.  

 Varaa aikaa opiskelijoiden vastaanottamiseen. 
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Opiskelija: 

 Soittaa työyksikköön omasta ja/tai ryhmän puolesta ja sopii käytännön harjoittelun 

aloittamiseen liittyvistä asioista. 

 Sopii saapumisajan ohjauksesta vastaavan / osastonhoitajan kanssa.  

 Sopii etukäteistutustumisen osastolle mikäli mahdollista.  

 Valmistautuu käytännön harjoitteluun pohtimalla omia tavoitteitaan, kertaamalla teo-

riatietoa ja perehtymällä harjoittelupaikan tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin.  

 Laatii itsestään ja aikaisemmista opinnoistaan selvityksen käytännön harjoittelua var-

ten.  

 Huolehtii suojavaatteiden käyttöön liittyvät asiat ennen käytännön jaksoa.  

 

Ylihoitaja: 

 Ensimmäisen kerran keskussairaalaan tulevat opiskelijat osallistuvat ylihoitajan pe-

rehdyttämistilaisuuteen (yleisinformaatio sairaalan toiminnasta). 
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5. OPISKELIJAN TULO TYÖYKSIKKÖÖN 
 

Opiskelijoiden tulo osastolle suunnitellaan etukäteen ja opiskelijoiden ohjaukseen ja pereh-

dyttämiseen osallistuvat henkilöt ovat valmistautuneet ja varanneet aikaa opiskelijoiden vas-

taanottamiseen. Opiskelijoiden tulo on otettu huomioon työvuorosuunnittelussa. Opiskeli-

joille esitellään osasto, sen toiminta, päiväohjelma ja hoitotyön luonne. Ohjataan opiskelijoi-

ta työvuorolistan suunnittelussa. 

 

Tulovaiheen perehtymiseen kuuluvat: 

 Osaston hoitotyön arvot ja filosofia  

 Osaston toimintaohjeet  

 Salassapitovelvollisuus ja vastuukysymykset  

 Henkilökunta  

 Hoidettavat potilaat ja hoitotyön erityispiirteet  

 Osaston työnjakomalli, periaatteet ja työvuorot  

 Päiväohjelma  

 Tilat  

 

Käytännön harjoittelussa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus, itseohjautuvuus ja vastuu 

omasta oppimisesta. Opiskelija tarkentaa omat oppimistavoitteensa ensimmäisen työviikon 

aikana. 
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6. OPISKELIJAOHJAUKSEN SUUNNITTELU  
 

Ohjaava opettaja: 

 Osallistuu käytännön harjoittelun tavoitteiden mukaisen sisällön suunnitteluun yhteis-

työssä opiskelijan ohjauksesta vastaavan hoitajan kanssa.  

 Informoi työyksikön henkilökuntaa opiskelijoiden osaamistasosta ja yleisistä tavoit-

teista.  

 Suunnittelee yhteistyössä ohjaavan hoitajan kanssa opiskelutehtävien toteuttamises-

ta. 

 Sopii ohjaus- ja arviointiajat työyksikössä. 

 On säännöllisesti yhteydessä käytännön harjoittelupaikkaan jakson aikana. 

 

Ohjauksesta vastaava hoitaja/osastonhoitaja: 

 Suunnittelee ja koordinoi opiskelijaohjausta. 

 Täsmentää opettajan ja opiskelijan kanssa oppimistavoitteet.  

 Tarkentaa arviointivaatimukset ja menetelmät. 

 Tarkentaa opiskelijoiden oppimistavoitteet ja ohjaa realististen tavoitteiden laatimi-

sessa. 

 Hyväksyy työvuorosuunnitelman jakson alussa ja lopussa. 

 Auttaa opiskelijaa suunnittelemaan oppimisaikataulua ja –menetelmiä. 

 Nimeää opiskelijalle ohjaavan hoitajan päivittäin tai koko jaksolle. 

 Huolehtii opiskelijaohjauksen yhteensovittamisesta työyksikön muuhun toimintaan.  

 Sopii ja informoi menettelyistä ja muutoksista käytännön harjoittelun aikana. 

 

Opiskelija: 

 Asettaa henkilökohtaiset tavoitteet opiskelujaksolle. 

 Sitoutuu noudattamaan hyväksyttyä työvuorosuunnitelmaa, kirjaa siihen sovitut ta-

pahtumat ja pitää sen ajan tasalla. 

 Huolehtii, että opiskelijatyövuorosuunnitelma on harjoittelupaikan ilmoitustaululla tai 

erikseen sovitussa paikassa. 
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7. OHJAUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Opiskelijan ohjaus tukee opiskelijan oppimista, on kannustavaa ja edistää ammatillista kas-

vua. Opintojakson tavoitteet ja yhteiset arviointikriteerit ovat opiskelijaohjauksen perusta. 

Opettaja, ohjauksesta vastaava hoitaja ja opiskelija ovat säännöllisesti yhteistyössä jakson 

aikana niin, että käytännön harjoittelun aikana voidaan ohjausmenetelmiä ja asetettuja ta-

voitteita tarvittaessa muuttaa. Opiskelijat työskentelevät työryhmän jäseninä ja ohjaajat tu-

kevat heidän ammatillisten ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. 

 

Ohjaava opettaja:  

 Pitää säännöllisesti yhteyttä opiskelijoihin ja opetuksesta vastaavaan hoitajaan. 

 On käytettävissä ohjaukseen suunnitellusti. 

 Vastaa osaltaan opiskelijan oppimistavoitteiden mukaisesta harjoittelun etenemisestä. 

 

Ohjauksesta vastaava hoitaja: 

 Kertoo ja ohjaa opiskelijaa työyksikön hoitotyön auttamismenetelmien oppimisessa ja 

käyttämisessä. 

 Perustelee hoitamisen ja toimenpiteet.  

 Kannustaa opiskelijaa itseohjautuvuuteen ja aktiivisuuteen.  

 Antaa opiskelijan toimia valvotusti potilaan hoidon suunnittelijana, toteuttajana ja ar-

vioijana. 

 Auttaa opiskelijaa saamaan kokonaisvaltaisen käsityksen potilaan hoitoyöstä työyksi-

kössä. 

 Ohjaa ja auttaa opiskelijaa hoitotyön kirjaamisessa ja suullisessa raportoinnissa.  

 

Opiskelija: 

 Hakeutuu aktiivisesti oppimistilanteisiin. 

 Suunnittelee ja laatii oppimistehtävänsä ja arvioi onnistumistaan. 

 Hakee palautetta opettajalta, ohjaajilta ja potilailta. 

 Huolehtii omalta osaltaan harjoittelun toteutumisesta tavoitteiden mukaisesti. 

 Ilmoittaa poissaoloista ja sopii niiden korvaamisesta ohjaavan hoitajan ja opettajan 

kanssa. 
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8. ARVIOINTI  
 

Arviointi perustuu opintojakson yleisiin ja opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Arviointi 

on jatkuvaa ja saamansa palautteen avulla opiskelija tarkentaa omia tavoitteitaan jakson 

aikana. Käytännön opiskelua arvioidaan suullisesti ja kirjallisesti osastolla sovitulla tavalla 

esim. palautevihkoa käyttämällä.  

 

Ohjaava opettaja:  

 Kokoaa arviointia opiskelijan oppimisen onnistumisesta. 

 Vastaa opintojakson kokonaisarvioinnista. 

 Arvioi yhdessä osaston henkilökunnan kanssa annetun ohjauksen toteutumista. 

 Arvioi osastoa oppimisympäristönä yhdessä työyksikön henkilökunnan kanssa. 

 Arvioi oppilaitoksen ja osaston/sairaalan yhteistyön onnistumista ja kehittämistarpei-

ta. 

 

Ohjauksesta vastaava hoitaja/osastonhoitaja: 

 Antaa opiskelijalle palautetta hoitotilanteista ja ohjaa opiskelijaa oppimisessa. 

 Auttaa opiskelijaa tunnistamaan oppimistarpeitaan ja edistymistään. 

 Tukee opiskelijaa työhön liittyvien tunteiden ja ongelmatilanteiden käsittelyssä. 

 On tietoinen opiskelijan käytännön harjoittelun etenemisestä ja tiedottaa niistä tarvit-

taessa ohjaavalle opettajalle. 

 Osallistuu arviointikeskusteluun ohjaavan opettajan ja opiskelijan kanssa. 

 Pyytää palautetta antamastaan ohjauksesta. 

 Laatii yhteenvedon henkilökunnan antamasta harjoittelujakson arviointipalautteesta. 

 Antaa yhteenvedon opiskelijan käytännön harjoittelusta loppuarvioinnissa.  

 Arvioi osaston/sairaalan ja oppilaitoksen yhteistyön onnistumista ja kehittämistarpei-

ta.  

 



   13 

Opiskelija: 

 Arvioi omaa oppimistaan, edistymistään ja oppimistavoitteitaan. 

 Arvioi omaa ammatillista kehittymistään harjoittelun aikana ja suhteessa jakson ta-

voitteisiin. 

 Analysoi ammatillisen toimintansa periaatteita, työskentelyään, arvojaan ja asentei-

taan. 

 Arvioi ja antaa työyksikölle palautetta yksiköstä oppimisympäristönä harjoittelun ta-

voitteiden saavuttamisen kannalta. 

 Arvioi ja antaa työyksikölle palautteen perehdytyksestä, ohjauksen sisällöstä ja mene-

telmistä sekä kehittämistarpeista.  

 Antaa palautetta oppilaitoksen ja työyksikön/sairaalan välisestä yhteistyöstä ja kehit-

tämistarpeista. 

 

Palautteen hyödyntäminen 

 

Palautetta annetaan ja kerätään käytännön harjoittelussa prosessin kaikissa vaiheissa. Jokai-

nen opiskelijan käytännön harjoitteluun osallistuva henkilö antaa tarvittaessa / pyydettäessä 

palautteen ohjaukseen liittyvistä ja vaikuttavista tekijöistä. Palaute, jonka opiskelijat, opetta-

jat ja käytännön harjoittelun ohjaajat antavat käsitellään yhteisessä arviointitilanteessa. Pa-

laute käytännön harjoittelusta annetaan aina myös kirjallisessa muodossa. Palautteet käsitel-

lään osastolla / vastuuyksikössä esimerkiksi osastokokouksessa ja arvioidaan, mitä muutok-

sia tarvitaan opiskelijaohjauksen käytännön kehittämiseksi. Muutostoimet suunnitellaan ja 

nimetään vastuuhenkilö ja/ tai työryhmä, joka vastaa muutoksista ja valvoo sekä raportoi 

niistä sovitusti. Palautetta hyödynnetään jatkuvan arvioinnin avulla opiskelijaohjauksen ja 

käytännön harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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II TYÖYKSIKÖIDEN ESITTELY 

 

Medisiinisen hoidon tulosalue 
 

ENSIHOITO
 

  

L-PSHP    

Ensihoito 

2016 

L-PSHP    

Opiskelijan opas 
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Tervetuloa harjoitteluun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluun! 

 

Ensihoidossa potilaiden kirjo on laaja aina pienistä lapsista eläkeläisiin ja sisätautisis-

ta hätätilapotilaista vammapotilaisiin. Työtehtävät ovat muuttuvia ja usein haastavia. 

Työ vaatii kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja valmiutta kohdata potilaita haasta-

vissa vuorovaikutustilanteissa. Toisinaan tehtävät voivat olla kuormittavia niin fyysi-

sesti, kuin henkisestikin. 

 

Jotta saat kaiken irti harjoittelustasi, sinulla tulee olla ensihoidon teoriaopinnot hallus-

sa. Perehdy siis harjoittelusi mukaisesti joko perus- tai hoitotason ensihoidon teori-

aan. Hyviä kirjoja ovat esimerkiksi Ensihoidon perusteet (Castren ym), Ensihoito-

opas tai Ensihoito (Kuisma ym).  

 

Teemme parhaamme, että työssäoppimisjaksosi ensihoidon parissa on onnistunut ja 

pääset oppimistavoitteisiisi! Muistathan jakson loputtua antaa rehellisen opiskelijapa-

lautteen LPSHP:n intranetistä löytyvään opiskelijakyselyyn, jotta voimme kehittää 

opiskelijaohjaustamme! 

 

Antoisaa harjoittelua! 
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1 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on kuuden jäsenkunnan perustama kuntayhtymä. Sii-

hen kuuluvat Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio. L-PSHP kuuluu 

Oulun Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen. Kuntayhtymän tulee järjestää 

alueellaan laissa säädetty erikoissairaanhoito, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueel-

la sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelut omana toimintanaan. 

 

1.1 Organisaation arvot ja strategia 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin arvot ovat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, avoi-

muus, luotettavuus ja yhteistyökykyisyys.  

 

Strategiaan kuuluu neljä kohtaa: vaikuttavuus, asiakas, prosessit sekä henkilöstö. 

Vaikuttavuus tarkoittaa erikoissairaanhoidon palveluiden tarjoamista ja tuottamista 

alueen asukkaille onnistuneen yhteistyön ja työnjaon ansiosta. Asiakasnäkökulman 

ansiosta asiakkaat saavat tarpeitaan vastaavat erikoissairaanhoidon palvelut laaduk-

kaina, sujuvina ja terveyttä edistävinä. Prosessinäkökulma tarkoittaa resurssien oike-

aa kohdentamista, jolloin toiminta vastaa muuttuvia tarpeita samalla huomioiden jä-

senkuntien taloudellisen tilanteen. Strategiassa on nostettu esiin myös henkilös-

tönäkökulma, sairaanhoitopiiri varmistaa asiantuntevan ja osaavan henkilöstön kou-

lutuksen avulla. 
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2 ENSIHOIDON ORGANISAATIO 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun toiminnasta vastaa sairaanhoitopii-

rin ensihoidon ylilääkäri Petra Portaankorva. Ensihoitopäällikkö Markku Alalahti vas-

taa operatiivisesta toiminnasta. Yhdessä osastonhoitaja Hanna Ruonalan kanssa en-

sihoitopäällikkö vastaa taloushallinnosta ja henkilöstöhallinnosta.  

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri muodostaa alueellisesti yhden kenttäjohtoalueen. Ym-

pärivuorokautisesti päivystävä kenttäjohtaja vastaa vuorollaan ensihoitopalvelun ope-

ratiivisesta johtamisesta päivittäis-, ruuhka- ja poikkeustilanteissa. Lisäksi jokaisessa 

asemapaikassa on nimetty vastaava ensihoitaja. Ensihoitoyksikön hoitaja toimii yh-

den ensihoitoyksikön tehtävissä tilannejohtajana. 

 

2.1 Ensihoidon asemapaikat 

 

Asema 1: Kemi, Kauppakatu 25 

Vuoron vastaavan hoitajan GSM 040-5709339 

Opiskelijavastaava Arja Virtanen 

arja.virtanen@lpshp.fi 

Opiskelijakoordinaattori Tero Luokkanen  

tero.luokkanen@lpshp.fi 

Kaksi H+P-yksikköä 24/7 

Kenttäjohtoyksikkö 

Siirtoyksikkö 
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Asema 2: Keminmaa, Väylätie 2 

Vuoron vastaavan hoitajan GSM 040-5710859 

Opiskelijavastaava Jenni Laari 

jenni.laari@lpshp.fi 

H+P 24/7 

 

Asema 3: Simo, Työmiehenkuja 11 

Vuoron vastaavan hoitajan GSM 040-5711302 

Opiskelijavastaava Niina Fräki 

niina.fraki@lpshp.fi 

H+P 24/7 

 

Asema 4: Tervola, Keskustie 47 

Vuoron vastaavan hoitajan GSM 040-5711535 

Opiskelijavastaava Meri-Tuuli Lappi 

merituuli.lappi@lpshp.fi 

H+P 24/7 

 

Asema 5: Tornio, Verkkotehtaankatu 6 

Vuoron vastaavan hoitajan GSM 040-5712074 

Opiskelijavastaava Johanna Kannala 

johanna.kannala@lpshp.fi 

VATI 24/7 + H+P 24/7 
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Asema 6: Ylitornio, Mellantie 5 

Vuoron vastaavan hoitajan GSM 040-5712568 

Opiskelijavastaava Anniina Lääkkölä 

anniina.laakkola@lpshp.fi 

H+P 24/7 
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3 TYÖSSÄOPPIMISJAKSO L-PKS:N ENSIHOIDOSSA 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoidon organisaatio tarjoaa mahdollisuuden suo-

rittaa sekä perus- että hoitotason harjoittelua. Työssäoppimisjaksolla voi olla sai-

raanhoitaja-, ensihoitaja-, lähihoitaja- tai pelastajaopiskelijoita. Harjoittelupaikka voi 

olla missä tahansa Länsi-pohjan sairaanhoitopiirin alueella. Opettaja varaa opiskeli-

jalle paikan opiskelijakoordinaattorin kautta ja ennen opiskelun alkua hänelle osoite-

taan asemapaikka. Hoitotason opiskelijat pyritään sijoittamaan ensisijaisesti Tornion 

VATI-yksikköön tai Kemin hoitotason yksikköön. Loppuvaiheen hoitotason opiskeli-

joille pyritään tarjoamaan mahdollisuus tutustua myös kenttäjohtotoimintaan. 

 

3.1 Ennen harjoittelun alkua 

 

Pari viikkoa ennen harjoittelun alkua opiskelijan tulee olla yhteydessä asemapaik-

kansa opiskelijavastaavaan puhelimitse. Mikäli opiskelijavastaava ei juuri tuolloin ole 

työvuorossa, kerrotaan opiskelijalle, koska asemapaikan opiskelijavastaava on tavoi-

tettavissa. Puhelimitse tulee sopia käytännön asioista, mm. suojavaatteista, harjoitte-

lun ohjaajista ja ensimmäisestä työvuorosta. 

Ennen työharjoittelua opiskelijan tulee perehtyä ensihoidon teoriaan harjoittelujak-

sonsa mukaisesti. Hyvä teoriapohja antaa parhaan mahdollisen lähtökohdan työssä-

oppimiselle! Tavoitteita ja omia vahvuuksia ja vielä kehittämistä vaativia kohteita 

omassa osaamisessa on hyvä miettiä etukäteen. 

 

3.2 Työvuorot 

 

Opiskelijat tekevät 12 tunnin vuoroja, käytännössä 8-20. Yöaikana ei ole mahdollista 

suorittaa harjoittelua. Opiskelijalle osoitetaan kaksi henkilökohtaista ohjaajaa eri vuo-

roista, joiden mukana opiskelija suorittaa harjoittelunsa. Työharjoittelun alussa opis-

kelijan tulee laatia työvuorotaulukko, joka laitetaan näkyville ilmoitustaululle. Harjoit-

telun lopussa työvuorolistan kuittaa ohjaaja. Kopio työvuorotaulukosta toimitetaan 
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ensihoitokeskukselle laskutusta varten, alkuperäinen työvuorotaulukko toimitetaan 

koululle opiskelijan toimesta. 

 

3.3 Työvaatteet 

 

Tarvittaessa ensihoitokeskus tarjoaa opiskelijalle työvaatteet. Nimikylttiä tai -tarraa 

tulee käyttää. Merkittäviä lävistyksiä tai tatuointeja ei voi olla näkyvillä, korujen yms. 

käytössä voimassa ovat L-PSHP:n yleiset säännöt. Talvella tulee huomioida lämmin 

pukeutuminen. Työvaatteet voi käydä sovittamassa ja hakemassa valmiiksi Kemistä, 

EHK:lta ennen harjoittelua. Tästä voi sopia Tero Luokkasen tai Hanna Ruonalan 

kanssa. 

 

3.4 Työturvallisuus 

 

Ensihoitokeskus ei voi tarjota turvajalkineita opiskelijoille. Mikäli opiskelijalla ei ole 

omia turvajalkineita, hänen ei tule työtehtävillä liikkua alueilla, joissa jalkavamman 

riski on olemassa. Kypärä on opiskelijalle varattu joka yksikköön. Väkivaltatilanteisiin 

tai uhkaaviin tehtäviin opiskelija ei voi osallistua, vaan jää joko asemalle tai autoon 

odottamaan. Opiskelija on velvollinen noudattamaan ohjaajan käskyjä ja ohjeita työ-

turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Verialtistustilanteissa opiskelija on yhteydessä 

opiskelijaterveydenhuoltoon, ensivaiheessa toimitaan ensihoitopalvelun ohjeistuksen 

mukaan. 

 

3.5 Poissaolot 

 

Mikäli opiskelija sairastuu tai muusta syystä ei kykene tulemaan suunniteltuun työ-

vuoroon, opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa siitä vuoron vastaavalle ensihoitajalle 

puhelinsoitolla ennen vuoron alkua. Tekstiviestin lähetys ei riitä. 
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3.6 Muita asioita 

 

Länsi-Pohjan Keskussairaala on savuton sairaala. Savuttomuus koskee myös opis-

kelijoita 

Harjoittelija on velvollinen noudattamaan salassapitosäännöksiä. Sosiaalisen median 

käytössä on muistettava salassapitosäännökset ja yleinen hyvä tapa. Onnettomuus-

paikoilla tai ensihoitotehtävillä omien kameroiden käyttö on kielletty. Hälytystehtävien 

sisällöstä ei saa keskustella sosiaalisessa mediassa. 

Ensihoitokeskus ei vastaa opiskelijoiden matkakuluista, jos hälytystehtävä venyy niin 

myöhään, ettei julkinen liikenne enää kulje tai opiskelija myöhästyy varaamaltaan 

matkalta.  

Opiskelijalla tulee olla kaikki harjoitteluun liittyvät dokumentit tullessaan harjoitteluun 

(esim. sairaanhoitajaopiskelijalla koko Harjoittelun työkirja). Tavoitteet tulee olla kirjal-

lisesti merkittynä harjoittelun alussa. Ohjaaja voi auttaa tavoitteiden laatimisessa. 

Debriefing tai defusing järjestetään tarvittaessa. Mikäli harjoittelun aikana opiskelija 

kokee asioiden painavan mieltä, hänen tulee kääntyä ensisijaisesti ohjaajansa tai 

päivystävän kenttäjohtajan puoleen. 
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PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA 
 
 

TOIMINTA-AJATUS 

Päivystysklinikka kuuluu konservatiivisen hoidon tulosalueeseen. Asiakkaat ovat elämänkaa-

ren eri vaiheessa olevia ihmisiä, joiden elämäntilanne terveyteen ja sairauteen liittyvissä asi-

oissa on kaikilla erilainen. Toiminnan päämääränä on äkillisesti sairastuneen potilaan hyvä 

palvelu ja hoito yksilövastuisen hoitotyön periaatteita noudattaen. 

 

TOIMINNAN PERIAATTEET 

1. Välittömän hoidon periaate 

Potilaat saavat hoitoa kiireellisyysjärjestyksessä, välitöntä henkeä uhkaavat sairaudet ja tapa-

turmat hoidetaan heti. Muut potilaat hoidetaan tulo- tai tilanteen ja resurssien mukaan jär-

jestyksessä. 

 

2. Ihmisarvon kunnioittamisen periaate 

Potilailla on itsemääräämisoikeus. Yleensä potilas päättää itse suostuuko hän päivystyspoli-

klinikalla annettavaan hoitoon vai ei. Jos potilas ei ota vastaan hoitoa, hän allekirjoittaa kaa-

vakkeen ja poistuu omalla vastuullaan. Potilaat hoidetaan tasavertaisesti ikään ja sukupuo-

leen, rotuun tai uskontoon katsomatta. 

 

3. Turvallisen hoidon periaate 

Pyrimme luomaan potilaille turvallisen, intiimin hoitoympäristön salassapitovelvollisuutta 

noudattaen. 

 

4. Jatkuvuuden periaate 

Pyrimme turvaamaan potilaan hoidon jatkuvuuden hyvällä tiedottamisella ja kirjallisilla oh-

jeilla.  
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POLIKLINIKAN TOIMINTA JA SIJAINTI 

Päivystysklinikka sijaitsee sairaalan ensimmäisessä kerroksessa pohjoispäädyssä. Poliklinikka 

jakautuu kolmeen eri yksikköön: keskussairaalan päivystys, Kemin terveyskeskus- ja yhteis-

päivystys sekä tarkkailuosasto. 

 

POLIKLINIKAN TOIMINTA 

Poliklinikan henkilökunta kiertää kaikissa eri yksiköissä, lukuun ottamatta Kemin terveyskes-

kuspäivystystä. Työ on kolmivuorotyötä. Aamuvuoro on klo 7-15; iltavuoro 13.30- 21.30 tai 

14.00- 22.00 ja yövuoro klo 21.15- 07.15. 

 

Keskussairaalan päivystys 

Potilaat tulevat lähetteellä terveyskeskuksista, työterveysasemilta tai yksityissektorilta jatko-

hoitoon ja -tutkimuksiin. Myös kaikki kiireellistä hoitoa vaativat potilaat ohjataan suoraan 

keskussairaalan puolelle. 

 

Aamu- ja iltavuorossa työskentelee kolme sairaanhoitajaa ja perushoitaja tai lääkintävahti-

mestari ja öisin kaksi sairaanhoitajaa ja perushoitaja tai lääkintävahtimestari ja osastosihteeri. 

 

Kemin terveyskeskuspäivystys 

Toimii ma-pe klo 8.00 - 16.00. 

Siellä hoidetaan kaikki päivystyksellistä hoitoa vaativat kemiläiset potilaat.  

Sairaanhoitajan vastaanotto on ma ja ti 8.00 – 12.00 ja ke – pe 12.00 – 16.00 

Terveyskeskuspäivystyksessä työskentelee 3 sairaanhoitajaa, jotka ovat Kemin kaupungin 

työtekijöitä. 

  

Yhteispäivystys 

Kemin, Tornion, Keminmaan, Tervolan, Simon ja Ylitornion terveyskeskusten yhteinen päi-

vystys. Toimii arkisin klo 16.00 – 08.00 ja viikonloppuisin ja pyhäpäivinä vuorokauden ympäri 

lähikuntien terveyskeskuksena.  Yhteispäivystyksessä työskentelee aamuisin ja iltaisin triage-

hoitaja, toimenpidehoitaja, hoitajan vastaanottoa pitävä sairaanhoitaja ja puhelinneuvontaa 

antava hoitaja. Osastonsihteeri ja tekstinkäsittelijä työskentelevät arkisin. 
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Tarkkailuyksikkö 

Tarkkailussa on viisi vuodepaikkaa. Tarkkailuun voidaan ottaa sekä keskussairaalan että ter-

veyskeskuksen potilaita. Tänä aikana voidaan täydentää taudinmääritystä, aloittaa hoitoja 

sekä suunnitella ja järjestää tarkoituksen mukaisin jatkohoitopaikka. Hoitoaika korkeintaan 3 

vuorokautta. Tarkkailussa työskentelee yksi sairaanhoitaja jokaisessa vuorossa. 

 

OPISKELU PÄIVYSTYSKLINIKALLA 

Opiskelijat tutustuvat äkillisesti sairastuneiden lapsi- ja aikuispotilaiden hoidon tarpeen arvi-

ointiin (triage-luokitus) ja kokonaisvaltaiseen hoitoon perusterveydenhuollon ja erikoissai-

raanhoidon toiminnassa. Potilaan, sekä myös omaisten ohjaus ja neuvonta, jatkohoidon 

suunnittelu ja järjestäminen on osa kokonaisvaltaista hoitoa. Yhteistyö keskussairaalan yksi-

köiden, lähikuntien eri organisaatioiden ja viranomaisten kanssa on myös hyvin keskeinen 

asia.  
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SYKE  – SYDÄN- JA KEUHKOSAIRAUKSIEN VUODEOSASTO 

2A 

 

Osaston puhelin: 040 149 1220 

 

Osastonhoitaja Tarja Rajanen p. 040 589 5565 

 

Apulaisosastonhoitaja Tuula Iisakka, tuula.iisakka@lpshp.fi 
 

Opiskelijoista vastaavat: 

apulaisosastonhoitaja Tuula Iisakka, tuula.iisakka@lpshp.fi 

sairaanhoitaja Jenni Vähä, jenni.vaha@lpshp.fi 

 

OSASTON ESITTELY 

Vuodeosastollamme 20 potilaspaikkaa. Hoitoajat ovat lyhyitä, keskimäärin 3-5 vuorokautta 

ja potilaiden vaihtuvuus on suurta. Osastolle potilaat tulevat pääsääntöisesti ensiapupolikli-

nikan ja teho-osaston sydänvalvonnan (CCU) kautta. Tavoitteena on laadukas, ihmisläheinen 

ja itsehoitoisuuteen tukeva toiminta. 

 

Hoidamme:  

- Sydänpotilaita (infarkti, vajaatoiminta, rytmihäiriöt, ohitus- ja läppäleikkausten jatkohoidot, 

angina pectoris- potilaat, epäselvät rintakivut, sydäntilanteen kartoitukset ja –lääkitysten 

tarkistamiset, pysyvän tahdistimen laitot). 

- Keuhkopotilaita (astma, KAT, keuhkosyöpä, pneumonia ja hengitysvajauspotilaita. 

- sydämenvarjoaine ja keuhkoputkien tähystykseen tulevien potilaiden hoito ja ohjaus  

 

Potilaat tulevat osastolle ensiapupoliklinikan tai tehon kautta päivystyksellisesti mihin vuoro-

kauden aikaan tahansa. Myös toisilta osastoilta sisätautilääkärin konsultaation perusteella 

sekä sisätautien,  syöpä- ja keuhkopoliklinikan vastaanotoilta. OYS:sta suoraan osastollem-

me puheluilmoitusten perusteella tulevat ohitus- ja läppäleikatut normaalisti n. 6-7 päivänä 

leikkauksesta. 

Sovitusti eli ns. lupapaikalle tulevat potilaat sähköistä rytminsiirtoa ja pysyvän tahdistimen 

laittoa varten sekä sydämen varjoainekuvauseen ja keuhkoputkien tähystystä varten. 

 

mailto:tuula.iisakka@lpshp.fi
mailto:tuula.iisakka@lpshp.fi
mailto:jenni.vaha@lpshp.fi
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Kotiutuminen  tapahtuu useimmiten suoraan osastolta. Osa tarvitsee kuntonsa vuoksi jatko-

hoitoa TK:n vuodeosastolla.  

Myös OYS:aan siirtyy potilaita kiireelliseen jatkotutkimuksiin sekä jotkut myös jo aiemmin 

sovittuun ohitus- tai läppäleikkaukseen.  Potilaiden kunnon ja sairauden perusteella siirtoja 

tapahtuu myös teho-osastolle ja talon muille osastoille. 

 

Osastomme henkilökunta 

1 osastonhoitaja 

½ apulaisosastonhoitaja (puolet työajasta sydänpolilla) 

9 ½ sairaanhoitajaa ( ½ työajasta keuhkopolilla) 

6 perushoitajaa 

1 1/2 osastonsihteeriä 

3 laitoshuoltajaa 
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Osaston päiväjärjestys 

7.00-  Yöhoitajan antama raportti, työryhmiin jako 

7.30-  Potilaille aamupala 

 painot, inhaloitavat lääkkeet   

 sh. jakaa aamulääkkeet 

8.30 henkilökunnan aamukahvi 

8.30- Potilaiden aamupesut ja petaukset 

Hoitosuunnitelmiin kirjaamista 

n. 9.00-    Lääkärin kierto 

n. 10.30-  Henkilökunnan lounas  

Lääkärin kierrolla tulleiden muutosten toteuttaminen 

11.00 Potilaiden lounas sekä lääkkeiden jako 

Hoitosuunnitelmaan kirjaamista 

12.30- Lääkkeiden jako tarjottimelle 

14.00- Päiväkahvi potilailla + henkilökunnalla  

Hiljainen raportti iltavuorolaisille 

15.00-   Lämpöjen ja pulssien mittaus (tarv.) 

16.00- Päivällinen potilaille 

17.00- Henkilökunnan päivällinen 

19.00- Potilaille iltapala + lääkkeet 

 Sairaanhoitajan iltakierto omassa modulissaan 

 Verenpaineiden mittaukset 

21.00 Hiljainen raportti yöhoitajalle 

 

Henkilökunnan työskentely osastolla 

Osastonhoitaja tekee aamuvuoroja. Aamuvuorossa olemme jakautuneina kahteen moduliin. 

Molempiin kuuluu minimissään sairaanhoitaja ja perushoitaja. Osastomme modulijako on 

henkilökunnan vähyydestä ja useimmiten suuresta potilasmäärästä johtuen joustava, au-

tamme tarvittaessa toisiamme. Osastolla kiertää kaksi sairaanhoitajaa, toinen sisätauti- ja 

toinen keuhkolääkärin kanssa 

  

Iltavuorossa on sairaanhoitaja molemmissa moduleissa ja perushoitaja hoitaa koko osastoa 

tarpeen mukaan. Yövuorossa on yksi sh ja yksi ph (tai toinen sh). Teemme periodityötä. 

Aamuvuoro on klo 7-15.00, iltavuoro 14-22.00, toinen sh tulee klo 12.30-21.00 ja yövuoro klo 

21.00-7.20.  
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Hoitotyömme periaatteena on ihmisläheisyys. Pyrimme hoitamaan potilaita yksilöllisesti ja 

kokonaisvaltaisesti. Tärkeä periaate on myös hoidon jatkuvuus. 

 

OPISKELUMAHDOLLISUUDET  OSASTOLLAMME 

 

Opiskelijat tulevat ennalta sovittuna päivänä ryhmänä, jonka ottaa vastaan useimmiten opis-

kelijoista vastaava hoitaja. Tällöin käydään läpi osaston esittelyn lisäksi yleisiä tärkeitä asioita 

osastollamme opiskeleville. 

 

Ohjaajapari on nimetty etukäteen jokaiselle opiskelijalle ja työvuorot olisi tarkoitus laatia 

vasta osastolle tultua pääsääntöisesti ohjaajien työvuorojen mukaan (eli jompikumpi ohjaa-

jista olisi työssä aina opiskelijansa kanssa samassa vuorossa). Tämä järjestely takaa myös 

parhaan oppimistuloksen ja opiskelijalle arvioinnin saannin! Jos ohjaajien työvuoroista piit-

taamatta teet työvuorosi toisin, huolehdi myös, että joku antaa sinulle arvioinnin. On suosi-

teltavaa käyttää opiskelun ohessa ns. arviointi-/harjoitteluvihkoa johon opiskelija pyytää oh-

jaajalta kommentteja päivittäin. 

 

Työ on kolmivuorotyötä. Harjoittelujakson aikana olisi toivottavaa tehdä jokaisen myös yksi 

yövuoro ja viikonloppu, nähdäkseen hoitajan  koko työlistan. 

- Huomioitavaa työvuoroja laatiessa myös etteivät kaikki opiskelijat ole samassa vuorossa, 

jos on useampia opiskelijoita samaa ryhmää. 

 

Syventävän jakson ohjaajana toimii aina sairaanhoitajapari. Pyydämme opiskelijoitamme 

huomioimaan myös, että kanslia tilamme ovat pieniä ja toiminta vilkasta, joten ei turhaa 

häiritä osaston toimintaa oleilemalla tarpeettomasti esim. hoitajien kansliassa, vaan ylimää-

räisen vapaan ajan voi käyttää esim. potilaiden virkistymiseksi olemalla heidän seuranaan ja 

tarjoamalla liikkumiseen apua sitä tarvitseville. Samoin on aina huomioitava 

VAITIOLOVELVOLLISUUS.  

 

Keittiö on myös osastollamme pieni, joten opiskelijat ruokailevat henkilökunnan kanssa li-

mittäin ainakin päivävuorossa. 
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OSASTOLLAMME VOI OPPIA ERITYISESTI 

 

Sisätautipotilaan kokonaisvaltaista hoitoa, joka on  

- hoidon suunnittelua, tulotilanteesta aina jatkohoitoon ja kotiutukseen asti 

- potilaan vastaanottoa osastolle, hoitosuunnitelman laatiminen ja ajan tasalla pito sekä 

tietojen kirjaamista. 

- taustatietojen keruuta ja kirjaamista 

- raportointia 

- perushoitoa ja kuntoutusta 

- lääkehoitoa, ravitsemuksen ja nestehoidon toteutusta ja seurantaa lääkärin antamien 

ohjeiden mukaisesti. 

- erityshoitoa ja toimenpiteitä mm.  

- ekg:n ottaminen, leikatun potilaan haavanhoito 

- sekä seurata sydämen ultraäänikuvausta, kardioversiota eli sähköistä rytminsiirtoa, ra-

situs-ekg:ta, sydämen varjoainekuvausta 

-   bronkoscopia, NIV- hengityshoito 

- ohjausta ja neuvontaa potilaalle ja hänen omaisilleen sairaanhoitajan ja perushoitajan 

ohjauksessa,  

- ravitsemusneuvontaa 

- ak- hoidon ohjausta,  

- sydänleikatun- , astma ym potilaan ohjausta,   

- sydämen varjoainekuvaukseen tai keuhkoputken tähystykseen tulevan potilaan hoi-

topolun näkeminen/ oppiminen  

- lääkehoidon toteutuksen ohjaus 

- psyykkisen tuen antamista, potilaan  ja omaisen kannustusta sekä rohkaisua 

- ja paljon muuta opittavaa… joten  

 

joten TERVETULOA 4A:LLE! 
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SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 5A 

 

Osasto 5A on Länsi-Pohjan keskussairaalan päivystyksen vastaanotto vuode-

osasto eli nopean vasteen yksikkö (=NOVA). 

 

Nopean vasteen yksikkö on perustettu 1.2.2010. Osastolla on käytössä 15 

sairaansijaa. Potilaat 5A:lle tulevat vain päivystyspoliklinikan kautta ja tar-

koituksena on turvata päivystyksen kautta tuleville potilaille hoitopaikka 

sairaalassa. Hoitoaika tavoite on 2 – 3 vrk ja jos osastohoidon tarve pite-

nee arvioidaan mahdollinen jatkohoito potilaan diagnoosin perusteella. 

 

Osastoltamme potilaat voidaan suoraan kotiuttaa tai siirtää perustervey-

denhoidon sairaalaan ja muihin hoitopaikkoihin tai siirtää keskussairaalan 

muille osastoille. Osastonlääkäri arvioi potilaan tilanteen ja jatkohoidon 

sekä konsultoi tarvittaessa erikoislääkäreitä esim. kirurgia, neurologia, gy-

nekologia ja infektiolääkäriä.  

 

Sujuvan toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä tehdä tiivistä yhteistyö-

tä sairaalan päivystyspoliklinikan, alueen terveyskeskusten, kotisairaan-

hoidon, kotipalvelun ja muiden jatkohoito paikkojen kanssa. 

 

Osaston lääkärinä 5A:lla toimii tällä hetkellä erikoistuva lääkäri ja vastuu 

lääkärinä apulaisylilääkäri. Hoitohenkilökuntaan kuuluu osastonhoitaja, 

apulaisosastonhoitaja, 9 sairaanhoitajaa ja 4 perushoitajaa. Laitoshuoltajia 

osastolla on 3 ja lisäksi osastolla on yksi osastosihteeri.  
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POTILASRYHMÄT 

 

- Akuutit infektiot (ruusu, pyelonefriitti, sepsis, epäselvä infektio, VTI) 

- Geriatrinen yleistilan lasku ja sekavuus sekä vanhusten epäselvät oireet 

- Laskimotukospotilaat (=trombi)  

- Akuutit alkoholisairaudet ja intoksikaatiot 

- Endokrinologiset kriisitilanteet (esim. kilpirauhasen sairaudet)  

- Akuutit diabeetekseen liittyvät ongelmat 

 

 

OSASTON TOIMINTA-AJATUS 

 

Osaston toiminta-ajatuksena on turvata päivystyspoliklinikan kautta tulevalle 

alueen väestöön kuuluvalle ihmiselle akuutissa sairaalahoitoa vaativassa sairas-

tumisessa vuodeosasto paikka.  

 

Hoidossa pyritään mahdollisimman inhimilliseen ja korkeatasoiseen hoi-

toon resurssit huomioon ottaen. 

 

HOITOTYÖN FILOSOFIA 

 

Hoitotyön filosofiassa keskeisiä käsitteitä ovat ihminen, ympäristö, hoitaminen 

ja vuorovaikutus. 
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HOITOTYÖN ARVOISSA KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 

 

- Ihmisarvon kunnioittaminen  

- Itsemääräämisoikeus 

- Oikeudenmukaisuus 

- Lähimmäisenrakkaus 

 

 

 

HOITOTYÖN PERIAATTEET  

 

- Yksilöllisyyden periaate 

- Tasa-arvoisuuden periaate 

- Itsehoidon periaate 

- Kuntouttavan hoitotyön periaate 

- Turvallisuuden periaate 

- Vastuullisuuden periaate  

- Kokonaishoidon periaate 
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OSASTO 5A:N HENKILÖKUNTA 

  

Osaston vastuulääkäri: Tapio Kuha 

Osaston lääkäri:            Vaihtuu lähes kuukausittain 

Osastonhoitaja:      Kirsti Laaksola,  kirsti.laaksola@lpshp.fi 

 

Sairaanhoitajat:  Anne Tuominen          

(9 Sh)                                   Anne Mentilä 

                                       Anne Klemetti 

                                           Johanna Miettunen 

                                        Maritta Stoor 

                                           Minna Horttanainen 

   Ritva Lukkari 

                                         Tiina Ilonen 

                                          Tiina Nikupeteri 

 Julia Kaivanto (Sh sijainen)         

 

Perushoitajat:          Aini Hyrkäs 

(4 Ph)                              Minna Peurasaari 

                                       Päivi Seppänen 

                                      Marja Kauppinen (Sijaispankki) 

                                                      

Osastosihteeri:  Mervi Sinkkonen 

 

Laitoshuoltajat:                    Arja Holopainen (½) 

(3 Laitosh.)                           Eine Hekkanen 

                                           Seija Puikko 

                                         Marja-Liisa Isteri (½) 

 

mailto:kirsti.laaksola@lpshp.fi
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OSASTON MODUULITYÖSKENTELY 

 

Osastolla on hoitotyön työnjakomallina moduulityöskentely. Potilaita hoide-

taan kahdessa eri moduulissa. Tavoitteenamme on kehittää moduulityöskente-

lyä kohti yksilövastuista hoitotyötä. Eli pyrimme siihen, että samat hoitajat hoi-

tavat mahdollisimman paljon samoja potilaita heidän hoitojakson aikana. Ta-

voitteenamme on myös mahdollisimman hyvä potilaiden hoito voimavaro-

jemme puitteissa sekä kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen työskentely. 

 

Aamuvuorossa molemmissa moduuleissa työskentelee kaksi hoitajaa eli yh-

teensä aamuvuorossa on neljä hoitajaa. Moduulissa on aina yksi sairaanhoitaja, 

joka toimii oman moduulin vastaavana hoitajana ja on mukana lääkärinkierrol-

la. Vastaavan hoitajan lisäksi moduuliin kuuluu perushoitaja tai toinen sairaan-

hoitaja. 

 

Iltavuorossa työskentelee yhteensä kolme hoitajaa. Kaksi sairaanhoitajaa ja pe-

rushoitaja. Sairaanhoitajat vastaavat oman moduulin toiminnasta ja perushoi-

taja on työparina molemmissa moduuleissa. 

 

Yövuorossa työskentelee kaksi hoitajaa. Voi olla kaksi sairaanhoitajaa tai sai-

raanhoitaja ja perushoitaja. 
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OSASTON TYÖAJAT 

 

Aamuvuoro: klo 07.00 - 15.00 tai klo 08.00 – 16.00 

 

Iltavuoro: Sairaanhoitajat klo 13.30 –21.30 (lääkkeiden jakaminen) tai  

                 klo 14.00 –22.00 

                 Perushoitajat klo 14.00 – 22.00 

 

Yövuoro: klo 21.00 - 07.15 

 

 

HENKILÖKUNNAN VAHVUUS ERI TYÖVUOROISSA 

 

Aamuvuoro: 2 SH ja 2 PH tai 3 SH ja 1 PH tai 4 SH 

Iltavuoro: 2 SH ja 1 PH 

Yövuoro: 1 SH ja 1 PH tai 2 SH 

 

 

OPISKELIJAVASTAAVAT OSASTOLLA 

 

sh Johanna Miettunen, johanna.miettunen@lpshp.fi ja 

sh Arja Parind, arja.parind@lpshp.fi 

 

Osaston koko henkilökunnalle kuuluu vastuu opiskelijan ohjaamisesta ja pe-

rehdyttämisestä. 

 

mailto:johanna.miettunen@lpshp.fi
mailto:arja.parind@lpshp.fi
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OPISKELIJALLE: 

 

Kun opiskelija saapuu työharjoitteluun osasto 5A:lle niin pyrimme valitsemaan 

jo etukäteen opiskelijalle ohjaavat hoitajat kyseiselle harjoittelujaksolle. He oh-

jaavat käytännön opiskelua ja huolehtivat opiskelijan perehdytysohjelman to-

teutumisesta, antavat palautteet ja ovat mukana väli- sekä loppuarvioinnissa. 

 

Tarkoitus on, että opiskelija pyrkii tekemään hänelle nimetyn ohjaavan hoitajan 

kanssa mahdollisimman paljon samoja työvuoroja sekä sitoutua noudattamaan 

koululla etukäteen sovittuja pelisääntöjä työvuorojen suhteen. 

 

Suosittelemme, että opiskelija tekee ainakin yhden yövuoron, koska osastol-

lamme yövuorot ovat usein niin vaihtelevia ja opettavaisia. Toivomme kuiten-

kin, että vain yksi opiskelija kerrallaan on yövuorossa. Aamuvuoroissa voi olla 

yhtä aikaa 2 – 3 opiskelijaa ja iltavuoroissa enintään kaksi opiskelijaa. Toivom-

me myös, että opiskelija tekee yhden viikonlopun harjoittelujakson aikana, 

koska viikonloput ovat niin erilaisia arkipäiviin verrattuna. 

 

Opiskelijalle kuuluu ruoka- ja kahvitauot ihan samalla tavalla kuin henkilökun-

nallekin. Osaston keittiössä opiskelija voi syödä eväät ja nauttia kahvit. (Eväät 

säilytetään henkilökunnan kanssa samassa jääkaapissa. Henkilökunnan kahvia 

saa juoda mutta siitä maksetaan 10 centtiä / kuppi tai vaihtoehtona on, että 

opiskelija tuo osastollemme kahvipaketin. Näitä kahveja juomme osastollam-

me: Kulta Katriina, Juhla mokka tai Saludo.) 

 

Jokaisen sairaalassa työskentelevän myös opiskelijan on noudatettava laissa 

säädettyä salassapitovelvollisuutta!! 

 

Odotamme opiskelijalta aktiivisuutta, innostuneisuutta ja oma-aloitteisuutta 

tarttua oppimistilanteisiin. 
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Toivotamme sinut tervetulleeksi osastollemme työharjoitteluun! :) 

 

OPISKELIJAN ARVIOINTI: 

 

- Tavoitteena on kannustaa opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa  harjoitte-

lun aikana. 

- Tavoitteena on edistää ja motivoida opiskelijaa ammatillisessa kasvussa. 

- Arviointia tulee tehdä harjoittelun alussa, harjoittelun aikana ja harjoittelujak-

son lopussa. Arvioinnin pohjana toimivat ennen harjoittelua asetetut tavoitteet 

opiskelijalle. 

- HUOMIO! Loppuarvioinnissa ei saisi tulla esille mitään uutta tietoa  opiskeli-

jan osaamisesta, jota hän ei olisi saanut tietoonsa aikaisemmin. Mikäli harjoit-

telua uhkaa hylkääminen, asiasta täytyy informoida opiskelijaa ja opettajaa 

puoliväliarvioinnissa. 

- Arvioinnissa itsearvioinnin taitoja oppii niin opiskelija kuin ohjaajakin. 

     

 

MITÄ ARVIOIDAAN 

 

- Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja 

- Yhteistyötaitoja 

- Ammatillista valmiutta 

- Eettistä toimintaa 

- Hoitotyössä kehittymistä 
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HARJOITTELUN / TYÖSSÄ OPPIMISEN HYLKÄÄMISEN KRITEERIT: 

 

Harjoittelun / työssä oppimisen hylkääminen perustuu ammatillisiin, yhteistyö-

hön liittyviin sekä kehittymis- ja kehittämisvalmiuksiin liittyviin kriteereihin. Har-

joittelun / työssä oppimisen hylkäämisen perusteeksi riittää yksi kriteeri. 

 

 

AMMATILLISET VALMIUDET EIVÄT OLE RIITTÄVÄT 

 

- Epäeettinen toiminta 

- Potilasturvallisuuden vaarantava toiminta 

- Oleelliset puutteet hoitotyön tiedoissa ja taidoissa 

 

 

YHTEISTYÖKYVYTÖN 

 

- Yhteistyötaitojen puuttuminen 

- Hoitosuhteisiin sitoutumattomuus 

 

 

KEHITTYMIS- JA KEHITTÄMISVALMIUDET 

 

- Motivaation ja oma-aloitteellisuuden puuttuminen 

- Yksikön sääntöihin sitoutumattomuus 

- Harjoittelun suunnittelemattomuus 

 

 

 

 

HUONEENTAULU OPISKELIJAN OHJAAJALLE: 
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1. Ensivaikutelma on tärkeää: Opiskelijan tervehtiminen ja vastaanottaminen. 

2. Olen avoimesti kiinnostunut opiskelijasta ja hänen tavoitteistaan. 

3. Pyrin toimimaan johdonmukaisesti suunnitellun perehdytysohjelman 

mukaan. 

4. Annan opiskelijalle aikaa suoriutua tehtävistään ja opiskelustaan 

(pitkäjänteisyys). 

5. Olen rehellinen, annan ja otan vastaan palautetta rakentavasti (empatiakyky) 

sekä muistan olla oikeudenmukainen opiskelijaa kohtaan. 
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DIALYYSIOSASTO  

 

Puh: 040 573 5490 

Oh Kirsi Laaksola 

kirsti.laaksola@lpshp.fi 

 

LPKS:n dialyysiosasto on aloittanut toimintansa teho-

osaston alaisuudessa vuonna 1984, aluksi kaksipaikkaise-

na, myöhemmin potilasmäärien kasvaessa viisipaikkaisena 

kroonista munuaissairautta sairastavien potilaiden hoi-

toyksikkönä. Potilasmäärien edelleen kasvaessa osastom-

me laajennus toteutui vuonna 2005 ja toimii nyt kymmen-

paikkaisena teho-osaston yhteydessä konservatiivisen 

tulosalueen alaisena. 

 

Osastollamme annetaan keinomunuaishoitoa joko hemodialyysiä tai peritoneaalidialyysiä. Vuoden 

2005 alusta uutena toimintana on aloittanut prepoliklinikka toiminta. Predialyysivaiheen aikana poti-

laat käyvät tutustumassa osastoomme. He saavat samalla ohjausta ja tietoa sairauden erivaiheiden 

hoidosta ja heille esitetään eri hoitomuodot. Tavallisimpia krooniseen uremiaan johtavia sairauksia 

ovat diabetes, glomerullonefriitti, polykystinen munuaissairaus, ateroskleroottinen munuaissairaus ja 

reuma-amylodoosi. 

 

Potilaat ovat aikuisia, ehdotonta yläikärajaa ei ole. Potilaille pyritään takamaan hyvä dialyysihoito, 

jolla heidän elämänlaatunsa pysyisi hyvänä ja he selviäisivät kotona. Hoitosuhteista tulee usein hy-

vinkin pitkiä. Peritoneaalidialyysipotilaat saavat opetuksen omatoimisen dialyysin toteuttamiseen 

osastollamme ja kotiuduttuaan käyvät kontrollissa noin neljän viikon välein. Hemodialyysipotilaat 

käyvät keinomunuaishoidossa 2-4 kertaa viikossa. Hoito kestää 4-5 tuntia. 

 

Osastollamme työskentelee nefrologiaan erikoistunut lääkäri, 6 sairaanhoitajaa ja 1 perushoitaja. 

Osastoavustaja on yhteinen teho-osaston kanssa. Osastomme on toimii ma-pe aamu- ja iltavuoros-

sa sekä la-su aamuvuorossa.  

 

Opiskelijat ovat tervetulleita tutustumaan osastomme toimintaan. Yleensä tutustuminen on yksipäi-

väinen ja liittyy teho-osaston harjoittelujaksoon. 

mailto:kirsti.laaksola@lpshp.fi
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SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA  
 

puh: 040 149 1208  

osastonhoitaja Tarja Rajanen, puh. 040 589 5565, tarja.rajanen@lpshp.fi 

opiskelijavastaavat, puh. 040 196 2940 

Hilkka Laukkanen, hilkka.laukkanen@lpshp.fi 

Anne Syväjärvi, anne.syvajarvi@lpshp.fi 

 

Sisätautien poliklinikka palvelee alueen erilaisia sisätautipotilaita:  

- kardiologisia  

- reumatologisia  

- endokrinologisia  

- nefrologisia  

- hematologisia  

- gastroenterologisia ja  

- infektiopotilaita  

 

Poliklinikka toimii lähetepoliklinikkana tuottaen erikoissairaanhoidon tasoiset diagnostiset ja 

hoidolliset palvelut. Asiakkaamme ovat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen aikuisväestö. Poli-

klinikka on avoinna arkisin 8-16 (-15). Lauantaina ja sunnuntaina suljettu.  

Sairaanhoitajan työ sisätautien poliklinikalla on  

 

1. potilaiden ohjausta, neuvontaa ja jatkohoidon järjestämistä  

2. toimenpiteissä avustamista  

3. hoitosuunnitelman ja suoritteiden kirjaaminen 

4. sairauskertomuksien tarkistaminen vastaanottoa varten  

 

Hoitajilla on omat hoidolliset vastuualueensa erikoisaloittain. Poliklinikalla työskentelee useita 

lääkäreitä ja ravitsemusterapeutti päivittäin. Hoitajia on kahdeksan ja kaksi osastonsihteeriä. Li-

säksi sydänhoitaja työskentelee kahtena päivänä viikossa poliklinikalla.  

 

Sisätautien poliklinikan toimintaan kuuluu myös  tähystyspoliklinikka, joka sijaitsee kirurgian po-

liklinikan tiloissa. 

 

Opiskelijat ovat tervetulleita tutustumaan sisätautien poliklinikan toimintaan ja sen laaja-alaiseen 

hoitotyöhön. 

mailto:hilkka.laukkanen@lpshp.fi
mailto:anne.syvajarvi@lpshp.fi
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TÄHYSTYSYKSIKKÖ  

 

Gastroskopiahuone (kanslia) puh 040 194 9369 

Kolonoskopiahuone puh 040 149 1236 

 

 

POLIKLINIKAN ESITTELY 

 

Poliklinikkamme kuuluu konservatiiviseen tulosalueeseen. Toimintamme tarkoituksena on 

tuottaa laadukkaita maha-suolikanavan tähystyksiä sairaanhoitopiirin väestölle. Asiakkaat 

ovat pääasiassa aikuisia. He tulevat vastaanotolle terveyskeskus-, työterveys-, tai yksityislää-

kärin lähetteellä sekä sairaalan toisesta yksiköstä sisäisellä lähetteellä tai konsultaationa. Li-

säksi poliklinikkakäyntejä muodostuu uusintakäynneistä ja jälkitarkastuksista. 

 

Poliklinikkamme viikkojärjestys on jaettu kahden erikoisalan (sisätaudit ja kirurgia) kesken. 

Maanantaina, tiistaina ja torstaina tähystyksiä tekevät sisätautilääkärit. Keskiviikkona ja per-

jantaina tähystyksiä tekevät kirurgit. Keskiviikkoisin iltapäivällä tehdään tähystyksiä lapsille 

leikkaussalissa.  

 

TOIMINTA TÄHYSTYSPOLIKLINIKALLA 

 

Tähystyspoliklinikalla tehdään mahalaukun ja pohjukaissuolen tähystyksiä, kokopaksun-

suolen ja paksunsuolen loppuosan tähystyksiä. Tähystysten yhteydessä voidaan ottaa dia-

gnostisia näytepaloja, suorittaa hoitavia toimenpiteitä ja poistaa polyyppeja tai vierasesinei-

tä. Lisäksi poliklinikallamme tehdään Ruokatorven 24-tunnin ph-mittauksia ja hoidetaan pe-

räpukamia ns. Barronin menetelmällä. 

 

Hoitotyö tähystyspoliklinikalla ei ole pelkästään teknistä osaamista tai mekaanista lääkärin 

avustamista, vaan asiakkaan tarpeista lähtevää toimintaa, jonka keskeinen tavoite on asiak-

kaan hyvinvointi. Tavoitteena on että asiakas kokee olonsa turvalliseksi  tähystyksissä ja niis-

sä suoritettavissa toimenpiteissä. Erityisesti on huomioitava asiakkaan intimiteettisuoja. 
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POLIKLINIKAN SIJAINTI JA HENKILÖKUNTA  

 

Tähystyspoliklinikka sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa kirurgian poliklinikan yhteydessä. 

Toimenpide huoneita on kaksi: gastroskopiahuone, joka toimii myös kansliana ja ko-

lonoskopiahuone, jossa tehdään suolen tähystykset. Näiden väliin jää huoltohuone, jossa 

endoskoopit pestään. 

 

Poliklinikalla työskentelee kaksi sairaanhoitajaa, joiden tehtäviin kuuluu tähystyksissä avus-

tamisen lisäksi asiakkaan ohjaus ja neuvonta. Lähete- ja kontrolliaikojen antaminen, sairaus-

kertomusten valmistelu, puhelinliikenteen hoitaminen sekä endoskooppien pesu ja huolto.  

 

OPISKELU TÄHYSTYSPOLIKLINIKALLA 

 

Sairaanhoidon opiskelijoita tulee poliklinikallemme pääasiassa asiakkaiden mukana sairaalan 

vuodeosastoilta. Tällöin he voivat seurata asiakkaille tehtävän tähystyksen. Toivomme opis-

kelijoilta aktiivisuutta ja kiinnostusta tähystyshoitajan työtä kohtaan. Annamme mielellämme 

tietoa kaikesta tähystykseen liittyvästä. Tähystyksen seuraaminen voi olla lyhyt anatomian 

oppitunti. 
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LASTEN JA NUORTEN YKSIKKÖ 

Puh. 040 149 1177 

 

Osastonhoitaja Liisa Peura   

email: liisa.peura@lpshp.fi 

 

 

OSASTON ESITTELY 

 

Osastomme kuuluu medisiiniseen tulosalueeseen ja sijaitsee keskussairaalan 1. kerroksessa. 

Toimintamme tarkoituksena on tutkia ja hoitaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin lapsia ja nuo-

ria, jotka tarvitsevat keskussairaalatasoista palvelua. 

 

Lastenosastolla on 8 potilaspaikkaa. Ikäjakauma on vastasyntyneistä 16 ikävuoteen, pitkäai-

kaissairaiden ja kirurgisten kohdalla jopa 18 ikävuoteen asti. Osasto jakautuu kahtia ns. puh-

dasosasto ja infektio-osasto. Lisäksi yksikköömme kuuluu 2C:n yhteydessä toimiva vastasyn-

tyneiden tehosteiden hoidon yksikkö, ns. vauvala sekä osaston yhteydessä olevaa lasten 

poliklinikka. 

 

Osastolla hoidettavat potilasryhmät ovat: 

¤ tehostettua hoitoa vaativat vastasyntyneet 

¤ lasten sisätautiset ja kirurgiset sairaudet, päiväkirurgiset lapsipotilaat (lyhki) 

¤ lasten tavallisimmat infektiotaudit ja eristystä vaativat infektiotaudit 

¤ tutkimuspotilaat 

¤ neurologiset kuntoutus- ja tutkimuspotilaat 

¤ ihotautipotilaat 

¤ korva-, nenä- ja kurkkutautien potilaat, joiden hoito vaatii yön yli seurantaa 

¤ sosiaalisista syistä olevat lapset 

¤ pkl:sti pienessä toimenpiteessä, lääkkeiden otossa yms. käyvät potilaat 

¤ lasten/nuorisopsykiatriset potilaat  

¤ silmätautien lapsipotilaat, joiden hoito vaatii yön yli seurantaa 

¤ vastasyntyneiden tehosteisen hoidon yksikössä hoidetaan OYS:ta kasvamaan tulevat vau-

vat, syömään opettelevat vauvat, lisäksi ns. ”sokeritippalaiset”, antibioottihoidolla olevat, 

muuten seurantaa vaativat lapset 
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Erityishoitoa vaativat potilaat, esim. lasten reuma-, syöpätaudit ja vastasyntyneiden tehohoi-

to hoidetaan lähimmässä erikoisalan omaavassa sairaalassa ( OYS ).  

 

Potilasvaihto on n. 1300 potilasta/ v. Keskimääräinen hoitoaika on n. 2 vrk. Osastolle tulee 

sekä päivystys- että lupapaikkapotilaita. Päivystyspotilaita on n. puolet potilaista. 

 

Osastollamme toimii moduulityönjako, jossa vastuualueen hoitaja huolehtii potilaan hoidon 

kokonaisvaltaisesti, myös lääkärinkierron ja raportin annon. Vastuualueet jaetaan raporttien 

pidon yhteydessä. 

 

 

HENKILÖKUNTA 

 

Osastomme henkilökuntaan kuuluu ylilääkäri, apulaisylilääkäri ja neurologian ylilääkäri.. Li-

säksi lastenkirurgi käy päivittäin osastolla kiertämässä. Tarpeen mukaan osastollamme kier-

tää myös korva - ja ihotautilääkärit.  

 

Hoitohenkilökuntaan kuuluu 13,5 sairaanhoitajaa ja 4 lastenhoitajaa. Henkilökunnasta työs-

kentelee 2 neurologisena -, 2 diabetes - ja 2 astmahoitajana, joiden vastuualueena on myös 

lastenpoliklinikkatyö 1 – 2 x/vk. Lisänä osastomme toimintaa ylläpitää askarteluohjaaja ja 3 

laitosapulaista sekä osastosihteeri. 

 

Lasten poliklinikalla työskentelee 2 sairaanhoitajaa, osastosihteeri ja neurologinen sairaan-

hoitaja. 

 

 

LASTENOSASTON TOIMINTA-AJATUS 

 

Mahdollisimman korkeatasoisten lääketieteellisten ja sairaanhoidollisten palvelujen tarjoa-

minen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelta tuleville lapsille. Osaston tärkein toiminta-

ajatus on perhekeskeisyys.  Perhekeskeisyydellä tarkoitetaan, vanhempien mahdollisuutta 

olla lastaan hoitamassa, osallistua lapsen tutkimuksiin, vanhempien ja lapsen ohjausta yh-

dessä ja perheen hoito kokonaisuutena. 
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Turvallisuuden periaate on tärkeä lastenosastolla. Turvallisuuteen pyritään kaikessa hoito-

työssä. Turvallisuuden takeen ovat seuraavat seikat: 

 

¤ henkilökunnan ammattitaito, joka auttaa huomioimaan ja ennaltaehkäisemään lapsen hoi-

toympäristössä vaaraa aiheuttavat tekijät 

¤ omahoitaja 

¤ vanhempien ajan tasalla pitäminen ja tukeminen 

¤ henkinen tuki potilaille ja omaisille 

¤ toimenpiteistä tiedottaminen, ikä ja kehitystaso huomioon ottaen 

¤ kirjallinen hoitosuunnitelma 

¤ laitteiden seuranta ja säännöllinen huolto 

¤ lääkitys (oikea lääke, oikea potilas, oikeaan aikaan ) 

¤ uuden ja lomalta palaavan henkilökunnan perehdyttäminen 

 

Yksilöllisyyden periaatteella  tarkoitetaan sitä, että jokaista lasta kohdellaan yksilöllisesti ke-

hittyvänä persoonana apuna tulohaastattelu ja vanhempien haastattelu. 

 

Terveyden edistämisen periaatteella  tarkoitetaan lapsen terveiden piirteiden tukemista sai-

raalassa oloaikana. Terveysneuvontaa annetaan lapselle päivittäin hoidon yhteydessä. Myös 

vanhempien ohjaukseen kiinnitetään huomiota entistä enemmän. Pitkäaikaissairaiden lasten 

kohdalla huomioidaan omatoimisuuden ylläpitäminen. 

 

Kokonaisvaltaisuuden periaatteella  tarkoitetaan lapsen hoitamista psyykkisenä, fyysisenä ja 

sosiaalisena kokonaisuutena ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. 

 

Hoidon jatkuvuuden periaatteella pyritään takaamaan lapsen hoidon jatkuvuus osastohoi-

don jälkeen lapsen siirtyessä joko kotiin tai muuhun hoitolaitokseen 
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OPISKELU LASTENTAUTIEN OSASTOLLA 

 

Sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita meille tulee Lapin ammattikorkeakoulusta  

Koko hoitohenkilökunta osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen omalla työpanoksellaan. 

 

Osastollamme voit oppia: 

 

¤ eri-ikäisten lasten perushoitoa 

¤ erottamaan ja tuntemaan erilaisia tauteja sekä hoitamaan niitä 

¤ perehtymään sairaanhoitajan ja lastenhoitajan työnkuvaan 

¤ lääkehoitoa ja nestehoitoa; per os, suonen sisäisesti, lihakseen jne. 

¤ tiedottamista; suullinen, kirjallinen 

¤ tiedostamaan lastenosaston toiminnan monipuolisuus 

¤ ohjauksen ja neuvonnan jälkeen itsenäistä työskentelyä tietyissä rajoissa 

 

Toivomme opiskelijoilta aktiivisuutta ja kiinnostusta kysellä lastentautien osaston monipuoli-

sesta ja haastavasta perhekeskeisestä työstä. 
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IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 

 

 

Osastonhoitaja Kirsti Laaksola 

p. 040 573 5490 

kirsti.laaksola@lpshp.fi 

 

Ihotautien poliklinikka puh. 040 149 1159 

 

 

IHOTAUTIEN POLIKLINIKAN ESITTELY 

 

Poliklinikkamme kuuluu konservatiivisten palvelujen tulosalueeseen. Toimintamme tarkoi-

tuksena on tuottaa tehokkaasti ja taloudellisesti erikoissairaanhoidon tasoisia ihotautipalve-

luja sairaanhoitopiirin väestölle. Palveluitamme ostavat alueemme terveyskeskukset. Keskus-

sairaalassa meitä työllistävät erityisesti lastentautien, korvasairauksien ja keuhkosairauksien 

tulosyksiköt. Lisäksi palveluitamme käyttävät muut sairaalamme osastot ja poliklinikat sekä 

henkilökunnan työterveysasema. 

 

Toimintamme muodostuu erikoislääkärin vastaanottotoiminnasta, allergiatestitoiminnasta ja 

polikliinisesta hoitotyöstä. Tehtävänämme on luoda edellytyksiä parhaan mahdollisen ter-

veyden ja tyytyväisyyden saavuttamiselle. Asiakaskunnassamme näkyy koko yhteiskunnan 

kirjo; kaikenikäiset asiakkaat ja monenlaiset ihosairaudet ovat edustettuina. 

 

Toimintaamme leimaa monivaiheiset allergioiden selvittelyt, valohoidot ja asiakkaan ohjaus- 

ja neuvontatyö. Yhteistä useimmille ihotaudeille on hoitojen monimuotoisuus ja oireiden 

ajoittainen hallitsemattomuus. Kroonista ihotautia sairastava tarvitsee paljon tietoa, taitoa ja 

tukea jaksaakseen. 

 

 

TOIMINNAN PERIAATTEET JA HOITOIDEA 

Ihotautipoliklinikan hoitotyö on osa asiakkaan kokonaishoitoa, jossa asiakkaan yksilölliset 

tarpeet ovat lähtökohtana. Se on perusluonteeltaan inhimillistä, vuorovaikutukseen perustu-

vaa toimintaa ja sitä ohjaavat hoitotyössä yleisesti hyväksytyt periaatteet.  
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Hoitotyön perustana korostetaan laaja-alaista kokonaiskäsitystä ihmisestä. Humanistis-

holistinen ihmiskäsitys tukee parhaiten kehittämistä ja laatuvaatimuksia, joissa ihminen näh-

dään ainutkertaisena kokonaisuutena, inhimillisenä olentona, jolla on oikeus omaan arvo-

maailmaan, koskemattomuuteen, johdonmukaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun ja 

itsemääräämisoikeuteen. Hoitotyön toiminnassa, vuorovaikutuksessa ihmisten välillä heijas-

tuvat ihmiskäsitykset, arvot ja hoitotyön periaatteet. Toimintaamme ohjaavat periaatteet 

ovat; 

 

Inhimillisyyden periaate 

Siihen katsotaan kuuluvaksi ihmisen kunnioitus, tasavertaisuus ja itsemääräämisoikeus 

 

Yksilöllisyyden periaate 

On ihmisen omien voimavarojen huomioonottamista ja käyttämistä sekä yksilöllisiin tarpei-

siin vastaamista. 

 

Turvallisuuden periaate 

Turvallisuutta luo hoitoympäristön tarkoituksenmukaisuus, terapeuttisuus, viihtyvyys, yksityi-

syys sekä yhteisöllisyys, jolla tarkoitetaan valmiutta vuorovaikutukseen ja potilastoverien tu-

en hyväksymiseen. 

 

Itsehoidon periaate 

Sitä ilmentävät omatoimisuus, vastuullisuus sekä perheen ja omaisten mukanaolo hoitotyös-

sä.  

 

Suunnitelmallisuuden periaate 

Sitä ilmentävät hoidon tavoitteellisuus, jatkuvuus, kokonaishoito ja hoidon arviointi. 

 

 

POLIKLINIKKAMME SIJAINTI JA RESURSSIT 

 

Poliklinikka sijaitsee keskussairaalan 1. kerroksessa kahvion tuntumassa. Ihotautien poliklinik-

kaan kuuluu kansliatilat, lääkärin vastaanottohuone, allergiatestaushuone ja hoitohuone va-

lohoitoja, rasvauksia ja lääkekylpyjä varten. 
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Henkilökunta 

Poliklinikallamme on 2½ sairaanhoitajaa ja puolikas osastonsihteeri. Hoitoyhteisömme on 

pieni, mutta mielekäs. 

 

Aukioloajat 

Ihotautipoliklinikan normaali työaika on klo 7-16 arkipäivinä. Työikäiset valohoitopotilaat 

kuormittavat aikaiset aamut ja myöhäisen iltapäivän ajat. 

 

Työn ja vastuun jako  

Ihotautien poliklinikan hoitomalli on modulaarinen hoitotyönmalli. Modulit käsittävät eri 

toiminnot, joista kustakin vastaa yksi sairaanhoitaja. Varsinainen omahoitajamalli toteutuu 

parhaiten polikliinisissa hoidoissa. Henkilökunnan valmiuksiin kuuluu kiertää modulista toi-

seen ja siten hankkia tietoa muustakin kuin omasta varsinaisesta vastuualueestaan. 

 

 

OPISKELU IHOTAUTIEN POLIKLINIKALLA 

 

Opiskelijoita meille tulee pääosin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun alueelta. Opiskelija-

ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta. Toivotamme opiskelijat tervetulleiksi mielekkää-

seen hoitoyhteisöömme. 
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SISÄTAUTIEN JA NEUROLOGIAN OSASTO 5B  

 

Osastonhoitaja Kirsti Laaksola 

kirsti.laaksola@lpshp.fi 

puh. 040 573 5490 

 

Osasto on Länsi-Pohjan keskussairaalan konservatiiviseen tulosalueeseen kuuluva vuode-

osasto, jossa on vuoden 2013 alusta alkaen 12 sisätautista ja 8 neurologista sairaansijaa. Si-

sätautipotilaiden hoito painottuu munuaistautien, veritautien ja reumatautien hoitoon. Neu-

rologisten potilaiden hoito painottuu AVH-(aivoverenkiertohäiriö) 

-potilaiden, MS-, Parkinson-, Epilepsia- ja ALS-potilaiden hoitoon. Osastolla toimii myös 

tarkkailuyksikkö, johon on keskitetty akuuttivaiheen AVH-potilaiden hoito. 

 

Potilaat tulevat osastolle sekä lähetteellä kutsuttuna luvatulle paikalle että päivystyksenä tai 

siirtona toiselta osastolta. Päivystyspotilaita tulee kaikkina vuorokauden aikoina. Suurin osa 

neurologisista potilaista tulee päivystyksenä. Potilaat ovat yleensä iäkkäitä ja äkillisesti sairas-

tuneita. Lisäksi heillä on kroonisia perussairauksia. Sisätautipotilaista osa tulee arkisin sovi-

tusti luvatulle paikalle (LP) ja päivystyksenä kaikkina vuorokaudenaikoina. LP-potilaat ovat jo 

ennestään tuttuja, osastolla hoidettavia pitkäaikaissairaita. 

 

Osaston toiminta-ajatus: 

Osasto tarjoaa korkeatasoista, laadukasta erikoisosaamista ja -hoitoa munuaistautisille, veri-

tautisille, reumatautisille ja neurologisille potilasryhmille. 

 

Osaston arvot: 

           1) Asiakaslähtöisyys: 

- kaikki potilaat ovat samanarvoisia 

 - potilas ja hänen omaisensa ovat aktiivisia vaikuttajia hoidossa 

 - potilaalla on oikeus saada ajantasaista tietoa hoitoprosessinsa kulusta  

 ja hoitosuunnitelmastaan 

 

            2) Vastuullisuus: 

- jokaisella työntekijällä on vastuu tekemästään työstään mutta myös vastuu 

työn joustavasta jatkumisesta seuraavassa työvuorossa 

- vastuu”hiljaisen tiedon” siirtymisestä tuleville työntekijöille            

mailto:kirsti.laaksola@lpshp.fi


   53 

            3) Avoimuus: 

- keskustellaan avoimesti asioista sekä potilaiden että työkavereiden 

 kanssa 

 

            4) Luotettavuus: 

- tehdään mitä luvataan 

- toimenkuvat oltava selvillä 

 

            5) Yhteistyökyky: 

- joustava ja avoin yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa 

 

Potilasryhmät: 

Sisätaudit 

- erilaiset veritautipotilaat kuten anemian syyn selvittelyt, myeloomat, lymfoomat, Hodgi-

nin-tauti, leukemiat ja muut pahanlaatuiset veritaudit 

- munuaistautipotilaat (akuutit ja krooniset munuaisten vajaatoiminnat) 

- reumapotilaat (erilaiset reumataudit) 

- diabetes 

- maksapotilaat 

 

 

Neurologia 

- aivoverenkiertohäiriöpotilaat (AVH) 

- aivokasvain potilaat 

- päänsärky/migreeni potilaat 

- MS-tauti potilaat 

- Parkinson potilaat 

- Epilepsia potilaat 

 

Hoitotyön toteutus 

Osastolla on hoitotyön moduulityöskentelyn työnjakomalli. Potilaita hoidetaan kahdessa 

moduulissa erikoisalojen mukaan. Hoitajilla on ryhmätunnisteet, sininen sisätaudit ja vihreä 

neurologia. Sairaanhoitaja ja perushoitaja vastaavat oman moduulinsa potilaista. Moduulin 

vastaava hoitaja tekee lääkärin kanssa potilaskierron omassa moduulissaan. 
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Aamuvuorossa molemmissa moduuleissa on 2 sairaanhoitajaa ja 1 perus-/lähihoitaja. Ilta-

vuorossa moduuleissa on 1 sairaanhoitaja ja 1 perus-/lähihoitaja. Yövuorossa moduulityös-

kentelyä ei ole vaan osastolla on 1 sairaanhoitaja ja 1 perus-/lähihoitaja. Viihonloppuisin ilta-

vuorossa on 1 sairaanhoitaja ja 1 perus-/lähihoitaja molemmissa moduuleissa. 

 

Työajat: 

- Aamuvuoro klo 7-15 

- Iltavuoro klo 13-21 tai 14-22 

- Yövuoro klo 21-7:15 

 

Hoitohenkilökunta: 

- osastonhoitaja 

- apulaisosastonhoitaja 

- 9 sairaanhoitajaa 

- 7 perushoitajaa 

- osastonsihteeri 

- 3 laitoshuoltajaa 

 

Opiskelijoiden ohjaus: 

Ohjatun harjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista, olla kannustavaa ja 

edistää ammatillista kasvua. Opintojakson tavoitteet ja yhteiset arviointikriteerit ovat opiske-

lijaohjauksen perusta. Opiskelija tarkentaa omat oppimistavoitteensa ensimmäisen työviikon 

aikana ja sitoutuu noudattamaan hyväksyttyä työvuorosuunnitelmaa. 

Opiskelijoille on nimetty omat ohjaajat koko opiskelujaksolle. He ohjaavat käytännön 

opiskelua ja huolehtivat opiskelijan perehdytysohjelman toteutumisesta, antavat palautetta 

ja ovat mukana väli- ja loppuarvioinneissa. Opiskelijat työskentelevät ohjatusti työryhmän 

jäseninä ja ohjaajat tukevat heidän ammatillisten-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojensa 

kehittymistä. Opiskelijoille on varattuna oma sosiaalinen tila, jota he voivat käyttää valintan-

sa mukaan ruoka ym. tauoilla. 

Odotamme opiskelijoilta aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta tarttua oppimistilanteisiin, 

vaatia niihin perusteluja ja etsiä myös itse tietoa. Odotamme myös joustavuutta työvuorojen 

suhteen, esim. noudattamalla pääsääntöisesti oman ohjaajan työvuoroja. 
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Salassapitovelvollisuus 

Jokaisen sairaalassa työskentelevän on noudatettava laissa säädettyä salassapitovelvollisuut-

ta. 

 

Opiskelijavastaavat: 

Sairaanhoitajilla Katja Oinas ja Nina Laurila 

Lähihoitajilla Auli Aksila 

 

Opiskelijakoordinaatti Paula Puolakka työskentelee osastollamme 
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NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 

 

puh: 040 146 0575 

 

2 neurologian erikoislääkäriä 

osastonhoitaja (osasto 5B) 

neuropsykologi 

osastosihteeri 

kaksi sairaanhoitajaa 

(lisäksi erikoistuva lääkäri) 

laitoshuoltajat (os. 3B:ltä) 

 

Neurologian poliklinikka toimii ajanvarauspoliklinikkana ma-pe klo 8.00-16.00 (7- 15). 

Potilaat tulevat lähetteellä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelta, mihin kuuluvat 

Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio, Tervola, Ylitornio.  Lähetepotilaita tulee myös yksityisvas-

taanoton kautta. 

 

Potilaat 

Neurologisia aikuispotilaita kuten: epilepsia, parkinson, MS-tauti, migreeni,  aivoverenkier-

tohäiriöt, Als, erilaiset neurologiset lihassairaudet: tutkimus, hoito, seuranta, 

neuvonta ja kuntoutus. 

 

- neuropsykologiset tutkimuspotilaat 

- uudet lähetepotilaat 

- uusintakäynnille tulevat potilaat 

- konsultaatiot muiden erikoisalojen poliklinikoilta ja osastoilta 

- osastohoidon jälkeinen seuranta/ ohjanta 

- muualla hoidettujen neurologisten potilaiden jälkiseuranta 

 

Hoitoperiaatteina on ihmisläheinen, yksilöllinen hoito ja ohjaus huomioiden potilaan 

tarpeet ja itsemääräämisoikeudet. Empowerment- voimaantuminen toimii hoitofilosofiana. 

Hoidon ja ohjauksen lähtökohtana on, että potilas saa riittävästi tietoa ja ohjausta 

sairaudestaan ja sairautensa hoidosta, jotta hän pystyy selviämään sairautensa 

kanssa mahdollisimman itsenäisesti. 
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Sairaanhoitajan työ neurologian poliklinikalla on vastaanotto ja neuvontatyötä. Neurologian 

poliklinikan yhteydessä toimii muistipoliklinikka, missä hoitajan tehtävänä on tehdä koko-

naisvaltainen kartoitus muistipotilaiden tilanteesta (Cerad, MMSE, CDR, ADCS-ADL).  Antaa 

ohjausta ja tietoa potilaalle ja omaisille sekä konsultoiville terveyskeskuksille. Ohjata ja koor-

dinoida itsenäisesti muistilääketitraukset, laatia siirtoraportit muistipotilaista hoidon siirryttyä 

terveyskeskukseen. Samoin MS-potilaiden ohjaus, pistosopetus ja hoidon seuranta kuuluu 

sairaanhoitajan työhön. Osa lähetepotilaista tulee suoraan sairaanhoitajan vastaanotolle, 

näistä potilaista neurologi on antanut toiminta ohjeet. Sairaanhoitaja avustaa neurologia 

erilaisissa toimenpiteissä esim. selkäydinpunktiossa, tensilon testi jne. Lisäksi poliklinikalla 

annetaan infuusiohoitoja, iv kortisonihoitoja,jne. Nämä sairaanhoitaja toteuttaa neurologin 

ohjeen mukaan. Kaiken kaikkiaan sairaanhoitajan työ neurologian poliklinikalla on itsenäistä, 

vaativaa erikoissairaanhoitoa. 

 

Neurologianpoliklinikalla opiskelija hyötyy parhaiten, jos hänellä on jo perustietoa neurolo-

gisista sairauksista. Neurologianpoliklinikan harjoittelujakso on mielekästä sijoittaa 

neurologian vuodeosaston harjoittelujakson yhteyteen. Koska poliklinikkamme on 

pieni, toivomme vain yhtä opiskelijaa kerrallaan. 
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KEUHKOSAIRAUKSIEN POLIKLINIKKA 

 

Keuhkosairauksien poliklinikka toimii alueen keuhkopotilaiden lähetepoliklinikkana tuottaen 

erikoissairaanhoidon tasoiset diagnostiset ja hoidolliset avohoitopalvelut . Asiakkaamme 

ovat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin (Kemi, Tornio, Keminmaa , Tervola, Simo, Ylitornio) ai-

kuisväestöä. Myös Kolarista ja Pellosta käy asiakkaita. Poliklinikka on avoinna arkisin klo 8-16 

(15). Lauantaina ja sunnuntaina poliklinikka on suljettu. 

 

Asiakkaamme koostuvat mm. astmaa, keuhkoahtaumatautia, diffuusia keuhkosairautta, 

keuhkosyöpää, tuberkuloosia, uniapneaa ja keuhkoinfektioita sairastavista ja tutkimuksiin 

tulevista asiakkaista. 

 

Sairaanhoitajan työ keuhkopoliklinikalla on pääasiassa keuhkofunktiotutkimusten tekemistä 

ja potilasohjausta. Allergiatesteistä Prick-hengitystiesarja tehdään keuhkopoliklinikalla. Altis-

tustutkimuksia tehdään joka viikko.  Uniapneapotilaiden tutkimukset ja hoidon aloituksen ja 

ohjauksen sekä seurannan tekee uniapneahoitaja.  Happihoitopotilaat käyvät myös poliklini-

kalla ja heille on varattu vuodepaikka käynnin ajaksi poliklinikan tiloissa. 

 

Hoitotyössä pyritään omahoitajasysteemiin, käytännössä se toteutuu pääasiassa käyntikoh-

taisena, sama hoitaja on käytettävissä koko poliklinkkakäynnin ajan. 

Poliklinikalla työskentelee kaksi lääkäriä, kaksi ja puoli sairaanhoitajaa sekä uniapneahoitaja 

sekä osastonsihteeri. Osastolla ja poliklinikalla on yhteinen osastonhoitaja. 

 

Hoitoperiaatteina on ihmisläheinen, yksilöllinen ja asiakkaan tarpeista lähtevä hoito huomi-

oiden itsemääräämisoikeuden. Hoidon opetus ja itsehoitoisuuden tukeminen kuuluvat peri-

aatteisiin. Turvallisuustekijät huomioidaan tutkimusten yhteydessä. 

 

Erikoispoliklinikalla opiskelija hyötyy parhaiten, jos hänellä on perustietoa keuhkosairauksis-

ta. Koska keuhkopoliklinkan tilat ja henkilökunta ovat pienet, toivomme vain yhtä opiskelijaa 

kerrallaan. 
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TYÖHARJOITTELUSI PÄÄTTEEKSI : 

 

-Yhteistyön kehittämiseksi toivomme sinun käyvän työharjoittelusi päätteeksi  antamassa 

opiskelijapalautteen Sairaalamme Intranet sivuilla!! 

 

Muistathan, että harjoittelu voi olla kanava tulevaisuudessa hyvien työntekijöiden 

rekrytointiin !!! 

  

ANTOISAA OPISKELUA !! 
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Operatiivisen hoidon tulosalue 

 

 

KIPUPOLIKLINIKKA 

 

Osastonhoitaja  

Maaret Rask puh. 040 771 6319 

maaret.rask@lpshp.fi 

 

 

 

POLIKLINIKAN ESITTELY 

 

Kipupoliklinikkamme kuuluu operatiivisen hoidon tulosalueeseen, mutta annamme palvelui-

ta kaikille erikoisaloille. Toimintamme tarkoituksena on ajoissa aloitetulla hoidolla estää pa-

tologisen kivun kroonistuminen sekä auttaa kroonisesta kivusta kärsiviä potilaita ja heidän 

perheitään mahdollisimman hyvään elämänlaatuun. Potilasryhmät koostuvat kroonisista 

kivuista kärsivistä potilaista sekä syöpäpotilaista, joita hoidetaan konsultaatiopalveluna. 

 

Kipupoliklinikka sijaitsee päiväkirurgian osaston (osasto 2B) tiloissa. Tilat käsittävät lääkärin 

vastaanottohuoneen, hoitohuoneen, hoitajan kanslian sekä potilashuoneen. Päiväsali on 

yhteinen päiväkirurgian osaston kanssa. 

 

Henkilökuntaan kuuluu anestesialääkäri ja kaksi sairaanhoitajaa. Poliklinikka on avoinna 

kolmena päivänä viikossa, lääkärin vastaanotto on tiistaisin ja torstaisin. Kipupoliklinikalla 

toimii monialainen kiputyöryhmä, johon kuuluvat poliklinikan henkilökunnan lisäksi kirurgi, 

psykiatri, psykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutussuunnittelija ja fysioterapeutti. Kiputyöryh-

mä kokoontuu joka toinen viikko. 

 

mailto:Eeva.junnonaho@lpshp.fi
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Toimintamme sisällön muodostavat: 

  kipuanalyysi 

  lääkehoidot 

  stimulaatiot 

  puudutukset 

 

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä kipuryhmissä voivat kroonisesta kivusta kärsivät poti-

laat tavata toisiaan ohjatun toiminnan muodossa. Kipuryhmä muodostuu 6-8 potilaasta ja 

kokoontuu kerran viikossa 10 viikon aikana.  

Kipuryhmien keskeiset tavoitteet ovat: 

  kivun- ja elämänhallinnan paraneminen 

  tiedon lisääntyminen 

  vertaisryhmien tuki 

  kognitiivisen ajatus- ja toimintamallin oppiminen 

 

Psykologin konsultaatiopalveluna tarjoamme potilaalle mm. rentoutus- ja mielikuvaharjoi-

tuksia. 

 

Toiminnan periaatteita ovat yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoitotyö. Kipu ja kivun kokemi-

nen vaikutukset ulottuvat paitsi potilaan elämään niin myös hänen perheeseensä, ystäviinsä, 

työhönsä ja muuhun lähiympäristöönsä.  

 

Opiskelijat voivat perehtyä poliklinikallamme erityisesti kroonisen kivun moninaisiin kuvioihin 

ja ilmenemismuotoihin sekä erilaisiin hoitomenetelmiin. Jotta opiskelija saa mahdollisimman 

intensiivistä ohjausta toivomme kerrallaan vain yhtä opiskelijaa mukaamme kivun maail-

maan. Poliklinikan aukioloajoista johtuen opiskelu meillä toteutuu parhaiten yhdistettynä 

johonkin muuhun käytännönharjoittelujaksoon. 

 

TERVETULOA OPISKELEMAAN KIPUPOLIKLINIKALLEMME! 
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ORTOPEDIS-TRAUMATOLOGINEN OSASTO 3B 
 

Osaston puh. 040 149 1239 

 

 Osastonhoitaja  

Sinikka Savikuja  

puh. 040 182 7853 

sinikka.savikuja@lpshp.fi 

 

 Apulaisosastonhoitaja 

Marketta Kemppainen 

puh. 040 154 9518 

     marketta.kemppainen@lpshp.fi 

 

 Ohjauksesta vastaavat hoitajat 

Sh Leila Marjakaarto 

leila.marjakaarto@lpshp.fi 

Sh Minna Konttaniemi 

minna.konttaniemi@pshp.fi 

  

OSASTON ESITTELY 

 

Osastollamme hoidetaan aikuisia ortopedis-traumatologisia, korva- nenä ja kurkkutautien ja 

silmätautien erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita. Osastollamme on yhteensä 19 sairaansi-

jaa, joista 17 kirurgialla ja 2 korva-nenä ja kurkkutaudeilla.  

 

Suurin potilasryhmämme ovat lonkan tai polven artroosia eli kulumaa sairastavat potilaat, 

joille laitetaan leikkauksessa tekonivel. Näitä TEP-leikkauksia tehdään 6-9 viikossa. Potilaat 

ovat yleensä iäkkäitä ja heillä on paljon perussairauksia. Potilaat tulevat osastolle suunnitel-

lusti ja leikkauksesta toipuminen ja kuntoutuminen vaativat tiivistä moniammatillista yhteis-

työtä. Kaksi-kolme viikkoa ennen leikkausta TEP-potilaat käyvät kirurgian poliklinikalla pre-

käynnillä ortopedin, endoproteesihoitajan ja fysioterapeutin valmennuksessa. Suurin osa 

TEP-potilaista kotiutuu 3-5 vuorokauden kuluttua leikkauksesta osastoltamme suoraan, 

osalle järjestetään jatkohoitopaikka omaan terveyskeskukseen. Osastollamme hoidetaan 

mailto:sinikka.savikuja@lpshp.fi
mailto:marketta.kemppainen@lpshp.fi
mailto:leila.niiranen@lpshp.fi
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myös selkäleikkaus-, eri nivelten artroskopia-, käsi- ja jalkaleikkaus- sekä reumakirurgisia 

potilaita. 

 

Lisäksi osastollemme tulee traumatologisia päivystyspotilaita. Tällaisia ovat esim. murtumat, 

nivelsidevammat, kallovammat, monivammat sekä paleltuma- ja palovammat. 

 

Korva- nenä ja kurkkutautien potilaista osastollamme hoidetaan risakudoksen sairaudet, 

pahanlaatuiset kasvaimet, krooninen välikorvan tulehdus, nenän sivuonteloiden sairaudet, 

akuutti ja sekretorinen otiitti sekä kasvovammat.  

 

Silmäpotilaista osastollamme hoidetaan lähinnä päivystyksenä tulevat silmätapaturmapoti-

laat. 

 

Osastomme potilasvaihtuvuus ja kuormitus on suuri. Päivittäin osastollemme tulee 2-5 poti-

lasta suunnitellusti lupapaikalle.  TEP-potilaat tulevat osastolle pääsääntöisesti leikkauspäi-

vän aamuna ja pienempään toimenpiteeseen tulevat saapuvat ensin päiväkirurgiselle osas-

tolle 2B ja sieltä leikkaussalin kautta meille. Päivystyspotilaiden määrä on noin  

50–60 % koko potilasmäärästä. 

 

Osastomme leikkauspäiviä ovat kaikki arkipäivät.  

Poliklinikkapäiviä ovat maanantai, tiistai ja torstai. 

 

Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat anestesia- ja leikkausosasto, päiväkirurginen yk-

sikkö, fysioterapiaosasto, teho-osasto, röntgen ja laboratorio sekä päivystyspoliklinikka ja 

kirurgian poliklinikka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   64 

HENKILÖKUNTA 

 

Osastollamme työskentelee kolme ortopedia ja kaksi-kolme kirurgiaan erikoistuvaa lääkäriä, 

korva-, nenä- ja kurkkutautien ylilääkäri ja kolme osa-aikaista korvalääkäriä.  Lisäksi meillä 

käy jonkin verran konsultoivia lääkäreitä Oulusta.  

 

Hoitohenkilökuntaan kuuluu osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 10.5 sairaanhoitajaa, 5 

perushoitajaa ja 1.5 osastonsihteeriä. 

   

Lisäksi osastollamme työskentelee kolme laitoshuoltajaa, yksi fysioterapeutti ja yksi kunto-

hoitaja. Sosiaalityöntekijä on tavattavissa tarpeen mukaan. Kipsauspalvelut saamme kirurgi-

an poliklinikalta. 

 

Teemme periodityötä. Aamuvuoro on klo 7-15, iltavuoro on klo 13–21  tai klo 13:30-21:30 ja 

yövuoro on klo 21:00–07:15.  

 

Osastonhoitaja ja osastonsihteerit tekevät vain aamuvuoroja. 

 

Hoitohenkilökuntaa on aamuvuorossa 5, iltavuorossa 3-4 ja yövuorossa 2. 

 

OPISKELIJAOHJAUS 

 

Ennen harjoittelujakson alkua opiskelijavastaavat nimeävät opiskelijoille omat ohjaajat ja 

opiskelijoiden toivotaan tekevän pääsääntöisesti samoja työvuoroja ohjaajien kanssa.  

 

Osaston jokaiselle työntekijälle on nimetty oma vastuualueensa, josta hän huolehtii ja jossa 

hän myös ohjaa opiskelijoita. Vastuualueet on kirjattu perehdyttämiskansioon ja lääkehuo-

neen ilmoitustaululle. 

 

OSASTON TOIMINTA-AJATUS 

 

Osasto 3B tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ortopedis-traumatologisia ja 

korva- nenä- ja kurkkutautien erikoissairaanhoidon palveluja alueen asukkaille yhteistyössä 

kuntien, perusterveydenhuollon ja Erva-alueen sairaanhoitopiirien kanssa sekä valmistautuu 

toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin 
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OSASTON ARVOT 

 

Osastomme toimintaa ohjaavat yhteisesti sovitut arvot: 

Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, avoimuus, luotettavuus, yhteistyökykyisyys ja tehokkuus 

Keskeistä osastollamme on kuntouttava hoitotyö. Kunnioitamme työtovereitamme ja heidän 

työtään.   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

OPISKELUMAHDOLLISUUDET OSASTOLLA 3B 

 

Työyhteisössämme on hyvä henki. Otamme erittäin mielellämme vastaan niin uuden työn-

tekijän kuin opiskelijankin ryhmämme tasavertaiseksi jäseneksi huomioiden kuitenkin hänen 

kykynsä ja taustansa suoriutua tehtävistä. 

Odotamme opiskelijalta omaehtoista kiinnostusta uuden oppimiseen ja aktiivisuutta. 

Osastollamme on erinomainen mahdollisuus opiskella kirurgisen potilaan kokonaishoitoa 

ennen ja jälkeen leikkauksen sekä jatkohoitoon liittyviä asioita. 

 

Esimerkiksi:  

 potilaan tulohaastattelu, anestesiakaavakkeen täyttö ja hoitosuunnitelman teko 

 potilaan valmistaminen leikkaukseen 

 leikkauksen jälkeinen seuranta 

 potilaan perushoito 

 TEP-potilaiden asentohoito ja liikkumisen avustaminen erilaisilla apuvälineillä 

 lääkehoito: lääkkeiden jako tarjottimelle, im- ja sc-injektiot ja iv-lääkkeiden sekoitus 

sairaanhoitajan ohjauksessa 
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 erilaiset kivunhoitomenetelmät, kuten kipulääkitys (kipuepiduraali, femoraliskatetri, 

im, iv, po, per rectum), kylmäpakkaukset ja asentohoito 

 katetrointi ja katetrin poisto 

 puhtaan ja infektoituneen haavan hoito 

 ompeleiden, klipsien ja dreenien poisto 

 polvipunktiossa avustaminen 

 ATK-ohjelmat: Esko, laboratoriopyyntöjen tilaus ja vastausten katsominen, potilaan 

sisään-ja uloskirjoitus, potilasluokitus, ruokatilaus 

 potilaan ohjaus, kotihoito-ohjeiden antaminen 

 hoidon arviointi ja jatkohoitotiedotteen tekeminen 

 tutustuminen endoproteesihoitajan työhön  

 

Hallinnon opiskelijoille selvitetään hallinnon tavoitteisiin liittyvät asiat: 

 organisaatiorakenne, tulosalueet ja tulosyksiköt 

 johtosääntö ja muut säännökset 

 osaston strategia/ toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma, niiden laatimisprosessi 

ja seuranta 

 henkilöstöhallintoon liittyvät asiat: rekrytointi, työhönotto, sijaisuudet, työvuorosuun-

nittelu, vuosilomat, koulutus, perehdytys, työnohjaus, kehityskeskustelut, työterveys-

huolto, sairauspoissaolot, virkalomat, tiedottaminen 

  

 

EVÄITÄ OPISKELIJOILLE RAPORTTEJA VARTEN  

 

Tähän on koottu osasto 3B:n tyypillisimpiä tietoja, mitä raportin yhteydessä kannattaa itsel-

leen kirjata. Lisäksi tähän on kirjattu joitain meillä usein käytettyjä termejä ”suomennoksi-

neen”.  

 

Tarpeelliset tiedot:  

 potilaan nimi ja ikä 

 sairaalaan tulon syy (mikä leikkaus, minkä vuoksi tullut meille) 

 jos leikattu potilas, monesko postoperatiivinen päivä 

 perussairaudet, varsinkin astma ja Marevan-hoito hyvä kirjata, vaikuttaa mm. kipulää-

kevalintaan, silloin tulehduskipulääkkeiden käyttö yleensä poissuljettu 

 diabetes tärkeä huomioida, koska silloin seurataan verensokereita 
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 miten potilas liikkuu, minkälainen varauslupa leikatulle jalalle, selviääkö omatoimises-

ti, tarvitseeko apuvälineitä, hoitajan apua 

 onko kestokatetri, vaipat 

 ruokailu: tarviiko apua, onko nestelistaa, tarvitseeko tiputtaa suonensisäisesti l. iv:sti 

 

Lisäksi kannattaa kirjata, jos on jotain erityistä huomioitavaa/poikkeavaa esim. sekavuus, 

muistamattomuus, ihon kunto, liikkumisrajoitukset tms.  

 

3B:n Termejä: 

 TEP = tekonivelleikkaus 

 Commotio = aivotärähdys, tajunnan tason seuranta 

 Subduraalihematooma = kovan kalvon alainen verenvuoto aivoissa 

 Coxae = lonkka 

 Ramus = istuinluu 

 Genu = polvi 

 Hallux = vaivasenluu 

 Lumbaco = noidannuoli 

 Discus prolapsi = välilevyn pullistuma selässä 

 Acromioplastia = olkalisäkkeen poisto 

 Syndroma canalis carpi, scc = rannekanavan ahtauma 

 

Kirjaamisessa käytettäviä lyhenteitä: 

 TPV = täyspainovaraus 

 OPV = osapainovaraus 

 HIP = hipaisuvaraus 

 V- = ei saa varata ollenkaan 

 DR = dreeni 

 KKAT = kestokatetri 

 K-epid = kestoepiduraali, kipupumppu 

 

 

Osaston sosiaalitilat ovat yhteisessä käytössä niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle. Opiske-

lijat voivat ruokailla osaston keittiössä ja säilyttää eväänsä keittiön jääkaapissa. He ovat myös 

tervetulleita kahviporukkaamme tuomalla yhden kahvipaketin kuukaudessa / henkilö. Jos 

opiskelujakso on lyhyempi kuin kuukausi, voit tuoda paketin toverisi kanssa yhteisesti.  
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Toivomuksia opiskelijalle: 

 jos sinulle jää väliaikoja, jolloin et tiedä mitä tekisit, vietä aikaa potilaiden kanssa poti-

lashuoneissa, tutustu osaston kirjoihin ja kansioihin   

 muista että pieni kansliatilamme on työtila, turha ”rupattelu” siellä voi häiritä hoitajien 

työhön keskittymistä 

 

 

TERVETULOA OPISKELEMAAN OSASTOLLE 3B! 
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KIRURGIAN VUODEOSASTO 4B  

 

Osastonhoitaja 

Sinikka Savikuja 

Puh. 040 182 7853 

sähköposti: sinikka.savikuja@lpshp.fi 

 

Ohjauksesta vastaavat hoitajat: 

 

Monika Kangas, monika.kangas@lpshp.fi, Jaana Partanen, jaana.partanen@lpshp.fi 

Sallamaari Vähä, sallamaari.vaha@lpshp.fi, Essi Simoska, essi.simoska@lpshp.fi 

Taija Rautiainen, taija.rautiainen@lpshp.fi 

 

OSASTON ESITTELY  

Osasto 4B on kirurginen vuodeosasto, jossa on 24 potilaspaikkaa. Osastollamme  

hoidetaan urologiset, verisuoni-, maha- ja keuhkokirurgiset potilaat sekä rintasyöpä ja  

plastiikkakirurgiset potilaat. 

 

Verisuonikirurgisille potilaille tehdään erilaisia verisuonten ohitusleikkauksia, endarterek-

tomioita alaraajoihin ja kaulan alueen verisuoniin sekä vatsan alueen aortan  

aneurysmaleikkauksia ja tutkimuksia. Lisäksi osastollamme hoidetaan pallolaajennuspotilaat, 

alaraajojen gangreenat, -revisiot, ihonsiirrot ja eriasteiset amputaatiot, verisuonivammat ja 

suonikohjuleikkaukset. 

  

Gastroenterologiseen kirurgiaan kuuluvat erilaiset ruokatorven alaosan tulehdukset ja  

leikkaukset, mahahaavat, vuotopotilaat, haimatulehdukset ja haimasyöpäleikkaukset  

sekä sapen ja mahan alueen leikkaushoito. Lisäksi hoidamme näiden alueiden tutkimukset ja 

päivystykselliset leikkaukset. Osastollamme hoidetaan myös kaikki suoliston  

alueen leikkaukset mm. suoliavanteet, suoliston alueen varjoainekuvaukset ja tähystykselliset 

tutkimukset. 

  

Urologisista potilaista suurin osa on iäkkäitä eturauhas-, rakko- tai munuaissyöpäpotilaita. 

Heille tehdään joko eturauhasen höyläys tai -poisto ja munuaisen poistoleikkaus.   

Suurimpia leikkauksia ovat virtsarakon poiston takia tehty suolirakkoleikkaus tai virtsa-

avanne. Urologisista päivystyspotilaista suurin ryhmä on verivirtsaiset potilaat sekä  

mailto:sinikka.savikuja@lpshp.fi
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munuaiskivipotilaat. Osastolla hoidetaan myös potilaita, joille on tehty pienempiä  

toimenpiteitä genitaalialueille, kuten kivesten poistot yms. 

  

Thorax-kirurgisiin hoitoihin kuuluvat erilaiset keuhkojen lohkon poistot, pulmektomiat  

sekä niihin liittyvät tutkimukselliset hoidot ja näytteiden otot. Päivystyksellisiä keuhkopotilai-

ta ovat trauman aiheuttamat tai spontaanit pneumothoraxit. 

  

Rintasyöpäkirurgiaan kuuluvat rintojen ablaatiot, osaresektiot ja biobsiat.  

Plastiikkakirurgisia toimenpiteitä ovat rintojen pienennysleikkaukset ja rintaproteesileikkauk-

set.  

 

Usein osastollamme on pitkäaikaisessa hoidossa olevia terminaalivaiheen potilaita, joiden 

hoito vaatii runsaasti voimavaroja sekä hoidollisesti, että henkisesti. Olemme pyrkineet pa-

nostamaan paljon myös omaisten tukemiseen. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme 

omaisten jatkuvan läsnäolon potilaan luona. 

  

Potilaat tulevat osastollemme suunnitellusti lupapaikalle, leiko-osaston kautta operaation 

jälkeen tai päivystyksenä akuutin kautta. 

 

HENKILÖKUNTA JA TYÖNJAKO 

Osastollamme työskentelee gastroenterologiaan erikoistunut kirurgi sekä urologi. Lisäksi on 

kaksi, kolme erikoistuvaa lääkäriä. Lisäksi meillä käy konsultoivia lääkäreitä Oulusta. 

  

Hoitohenkilökuntaan kuuluu osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 12.5 sairaanhoitajaa ja 5 

perushoitajaa. Lisäksi osastolla työskentelee kolme laitoshuoltajaa, kaksi sihteeri ja yksi fy-

sioterapeutti.  

 

Aamuvuoro on klo 7-15, iltavuoro on 13–21 tai 13:30–21:30. Arkena tehdään myös iltavuoroa 

klo 12–20. Yövuoro on klo 21:15–7:15. Hoitohenkilökuntaa on aamuvuorossa 6, iltavuorossa 

4-5 ja yövuorossa 2. 

 

HOITOTYÖ 

Osastollamme toteutetaan moduulimallin mukaista hoitotyötä. Aamuvuoroissa osasto ja 

henkilökunta on jaettu kahteen moduuliin. Molemmissa moduuleissa hoidetaan periaattees-

sa samanlaisia potilaita, mutta kumpikin moduuli vastaa omien potilaidensa hoidoista. Ilta-
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vuorossa ei ole moduulijakoa, vaan toteutamme tehtäväkohtaista hoitotyötä. Tällöin jokai-

selle työntekijälle on jaettu tietyt tehtävät ja vastuualueet. Myös opiskelijat jakautuvat aamu-

vuoroissa moduuleihin.  Pääperiaate on, että kuljetaan mahdollisimman paljon oman nime-

tyn ohjaajan mukana. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Tällöin voidaan vuoron alus-

sa sopia kenen mukaan opiskelija lähtee. Osastollamme on opiskelijoille oma kah-

vi/ruokailutila. Huoneesta löytyy mikro, kahvinkeitin ja jääkaappi, jonne voit tuoda omia 

eväitäsi.  

 

Hoitotyömme periaatteisiin kuuluu kokonaisvaltainen, turvallinen ja kivuton leikkauksesta 

toipuminen, yksilöllisyyttä kunnioittava ja omatoimisuuteen ohjaava hoito. Henkilökunta 

auttaa myös potilaita ja omaisia sopeutumaan vaikeaan sairauteen ja kohtaamaan kuole-

man arvokkaasti. Henkilökunnaltamme vaaditaan erittäin laajaa ammattitaitoa, sillä osastol-

lamme hoidetaan monien suurten erikoisalojen potilaita. Työ on välillä raskasta, mutta haas-

teellista ja palkitsevaa. Työskentelymme tapahtuu moniammatillisena yhteistyönä. 

  

Työtämme ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, avoimuus, luotettavuus,  

yhteistyökykyisyys, tehokkuus ja turvallisuus.   

 

OPISKELUMAHDOLLISUUDET OSASTOLLA 4B 

Toivomme, että kahden ensimmäisen viikon aikana sinulle selviää, mitkä ovat omat opiske-

lutavoitteesi. Pyri itse aktiivisesti pääsemään niihin. Autamme sinua siinä.  

Ohjaamme opiskelijoita aloittamaan opiskelun perushoidosta. Perushoito on osastollamme 

hyvin monipuolista ja opettavaa. Perushoitoon perehdytään ensimmäiset kaksi viikkoa, sen 

jälkeen voi alkaa harjoittelemaan lääke- ja nestehoitoa. Opiskelijat voivat ottaa 1-2 lääke-

vuoroa oman ohjaajansa kanssa. Silloin perehdytään lähemmin lääkehoidon saloihin. Pi-

demmällä opiskeluissa olevat sairaanhoitaja-opiskelijat voivat osallistua harjoittelunsa vii-

meisellä viikolla vastaavan hoitajan tehtäviin. Niihin kuuluvat mm. lääkärinkierto, hoidon 

suunnittelu, laboratoriovastausten selaaminen ja tilaaminen sekä raportointi. Odotamme 

opiskelijalta kiinnostusta ja aktiivisuutta. Osastollamme on erinomainen mahdollisuus oppia 

kirurgisen potilaan monipuolista hoitoa. 

  

Esimerkiksi:  

 Potilaan vastaanotto ja tulohaastattelu 

 Potilaan valmistaminen toimenpiteisiin ja leikkauksiin 
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 Leikkauksen jälkeinen seuranta kuten elintoimintojen seuranta, leikkaushaavojen seu-

ranta, virtsaaminen, kivunhoito ym.  

 Potilaan monipuolinen perushoito  

 Infektoituneen ja puhtaan haavan hoito 

 Avanteen hoito  

 Katetrointi 

 Ompeleiden ja klipsien poisto 

 Dreenin poisto 

 Kirjaaminen 

 Kuntoutus 

 Potilaan ohjaus ja jatkohoito-ohjeiden antaminen 

 Lääkehoito 

 Nestehoito ja leikatun potilaan ravitsemus  
 

Joillakin opiskelijaryhmillä on ollut käytössä pieni päivittäisen arvioinnin vihko. Opiskelijat 

pyytävät siihen päivittäin palautteen ohjaavalta hoitajalta. Tämä on koettu hyväksi sekä 

opiskelijoiden että työryhmän taholta. Näin varmistetaan jatkuva arviointi ja palautteen an-

to. Tämä helpottaa myös loppuarvioinnin antamista. Toivomme sinulta palautetta myös 

meille. Muistathan täyttää palautekaavakkeen intranetissä harjoittelun viimeisinä päivinä.  

 

Osastomme kiireisen luonteen vuoksi toivomme sinulta aktiivista otetta opiskeluusi. Meillä 

viihtyvät parhaiten uteliaat, kiinnostuneet ja aktiiviset opiskelijat.  

 

TOIVOTAMME SINUT TERVETULLEEKSI OSASTO 4B:LLE 
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KIRURGIAN POLIKLINIKKA 

 

Osastonhoitaja Maaret Rask 

maaret.rask@lpshp.fi 

puh. 040 771 6319 

 

Kanslia, sihteerit puh. 040 149 1233 

Kanslia, hoitajat puh. 040 149 1232 

 

 

Poliklinikan esittely 

 

Poliklinikkamme kuuluu operatiiviseen tulosalueeseen. Toimimme konsultaatio- ja ajanva-

rauspoliklinikkana, joka antaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin väestölle erikoissairaanhoito-

palveluita kirurgisten sairauksien tutkimisessa ja hoidossa. 

 

Potilaat ovat aikuisia ja lapsia. He tulevat vastaanotolle ensikäynnille terveyskeskus-, työter-

veys-, tai yksityislääkärin lähetteellä tai sairaalan toisesta yksiköstä sisäisellä lähetteellä tai 

konsultaationa. Lisäksi potilaskäyntejä muodostuu uusintakäynneistä, vuodeosastojen jälki-

tarkastuksista ja sarjahoitokäynneistä. 

 

Poliklinikkamme viikkojärjestys on jaettu erikoisaloittain: ortopedia, urologia, gastroentero-

logia, pehmytkururgia sekä lastenkirurgia. Lisäksi useita konsultoivia erikoislääkäreitä vierai-

lee OYS:sta. 

 

Lääkärin vastaanottojen lisäksi poliklinikallamme tehdään paikallispuudutuksessa suoritetta-

via pientoimenpiteitä, virtsarakon ja maha-suolikanavan tähystyksiä, eturauhasen tutkimuk-

sia, urodynaamisia tutkimuksia sekä kipsauksia.   

 

Kirurgian poliklinikan toimintaa leimaa toimenpidekeskeisyys, lyhyet potilaskontaktit ja ajoit-

tainen kiire. 

 

 

 

Toiminnan periaatteet ja hoitoidea 

mailto:maaret.rask@lpshp.fi
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Poliklinikkamme toiminnan tavoitteena on olla asiantuntija kirurgian erikois-sairaanhoidossa. 

Palvelut ovat osa potilaan alueellista hoitoketjua, ne suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllises-

ti. Palvelujen laatua pyritään kehittämään koulutuksella. 

 

Poliklinikan sijainti ja tilat 

 

Kirurgian poliklinikka sijaitsee keskussairaalan 1. kerroksessa pääsisäänkäynnin oikealla puo-

lella. Poliklinikalla on 4 lääkärin vastaanottohuonetta, 2 toimenpidehuonetta, 2 tähystys-

huonetta sekä kanslia. 

 

Henkilökunta 

 

Poliklinikkamme henkilökuntaan kuuluu osastonhoitaja, joka on yhteinen iho- ja syöpätau-

tien poliklinikan, hammas- ja suusairauksien poliklinikan sekä tekstinkäsittelyn kanssa. Lisäksi 

poliklinikalla työskentelee 4 sairaanhoitajaa, joista kahdella on uroterapeutin koulutus ja yksi 

sairaanhoitaja toimii jonohoitajana, 2 osastonsihteeriä ja lääkintävahtimestari. Sairaalamme 

erikois-, osaston- ja apulaislääkärit työskentelevät poliklinikalla viikkojärjestyksen mukaan. 

 

 

 

Aukioloajat 

 

Kirurgian poliklinikka on avoinna arkisin klo 8.00-15.00. 

 

 

Työn- ja vastuunjako 

 

Poliklinikkamme toiminta on tehtäväkeskeistä. Osastonsihteereiden työhön kuuluu mm. lä-

hetteiden käsittelyä, läheteaikojen antamista ja he vastaavat suurimmasta osasta puhelinlii-

kennettä. Hoitohenkilökunnan tehtäviin kuuluu mm. kontrolliaikojen antamista, potilaiden 

ohjausta ja neuvontaa, sairauskertomusten valmistelua sekä lääkäreiden avustamista. 
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Opiskelu kirurgian poliklinikalla 
 

Poliklinikallamme on ollut muutamia sairaanhoitajaopiskelijoita Kemi-Tornion ammattikor-

keakoulusta. Opiskelu kirurgian poliklinikalla sopii parhaiten opintojensa loppuvaiheessa 

olevalle opiskelijalle. Poliklinikkajaksolla opiskelija tutustuu polikliinisesti tehtäviin tutkimuk-

siin ja toimenpiteisiin sekä muodostaa käsityksen poliklinikan osuudesta potilaan hoitoket-

jussa. 
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SYNNYTYS JA NAISTENTAUTIEN OSASTO 2C 

 

Osastonhoitaja  

Elina Keskitalo, puh 040 481 3970  

elina.keskitalo@lpshp.fi  

 

Opiskelijavastaavat: puh 040 149 1278  

Anne Pihlajaniemi 

Päivi Hepoaho 

Jaana Ikonen  

Riitta Iisakka 

 

OSASTOESITTELY  

 

Osastomme on synnytys ja naistentautien osasto, jossa on kolme eri toimipistettä: vuode-

osasto, jossa hoidetaan synnyttäneet ja raskaana olevat sekä naistentautipotilaat, synnytys-

salit sekä naisten poliklinikka, joka sisältää äitiys- ja naistentautien poliklinikkatoiminnan.  

Hoitoajat osastolla ovat pääsääntöisesti lyhyitä, äidit vauvojen kanssa ovat osastollamme 

yleensä 3-4 vuorokautta ja naistentautien potilaat 1-5 vuorokautta, riippuen tehdystä toi-

menpiteestä ja toipumisesta.  

 

Leikkaukseen tulevat potilaat tulevat osastollemme yleensä leikkauspäivän aamuna tai edel-

lisenä iltana ja leikkauksen jälkeen toipuminen alkaa pian, sillä ovathan potilaamme pää-

sääntöisesti hyväkuntoisia naisia. Kaikki potilaat osastolle eivät tule suunnitellusti vaan on 

myös päivystyspotilaita, joiden vaivoina ovat yleensä tulehdukset, vuodot ja kohdunulko-

puoliset raskaudet. Yleisimpiä meillä tehtäviä leikkauksia ovat kohdunpoisto sekä ylä- että 

alakautta, virtsarakon ja peräsuolen laskeumaleikkaukset sekä sterilisaatiot (päiväkirurginen).  

 

Synnyttämään äidit tulevat pääsääntöisesti päivystyksenä, supistusten alettua ja/tai lapsive-

den mentyä tai sovitusti käynnistykseen äitiyspoliklinikan kautta.  
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HENKILÖKUNTA  

 

Osastomme henkilökuntaan kuuluu osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 19 kätilöä, 3 sai-

raanhoitajaa, 1 perushoitaja, 2 osastonsihteeriä, 2 varahenkilöä (kätilöitä) ja 4 laitoshuoltajaa.  

Aamuvuoro on 7-14.30, iltavuoro 14 -21.30 ja yö 21.15 -7.15. Pääsääntöisesti osastolla on 5 

hoitajaa aamuvuorossa, 4 iltavuorossa ja 3-4 yökköä. 

 

HOITOTYÖ 

 

Osastollamme korostuu perhekeskeisyyden periaate. Hoitotyömme osastolla ja salissa pyrkii 

tukemaan koko perhettä. Hoitomme on kokonaisvaltaista tukemista naisen elämän eri tilan-

teissa.  

 

OPISKELUMAHDOLLISUUDET OSASTOLLAMME 

 

Olet erittäin tervetullut osastollemme opiskelemaan. Osastomme on suuri ja opiskelijoiden 

opintojaksot yleensä lyhyitä. Pyri kuitenkin tutustumaan jokaiseen työpisteeseen, näin saat 

parhaan kuvan monipuolisesta kätilön työstä ja ennen kaikkea osallistut koko naisen elämän 

hoitotyöhön.  

 

Opiskelijaryhmän koko osastollamme on maksimissaan 6 opiskelijaa. Tämän kokoinen ryh-

mä ”uppoaa” vielä osastollemme, koska meillä on eri pisteitä, missä työskennellään (synny-

tyssali, poliklinikka, synnytysvuodeosasto, naistentautipotilaat). Valmistautumisessa käytän-

nön harjoitteluun, on otettava huomioon se, että meidän osastollamme hoidetaan vastasyn-

tyneitä, joten on tärkeää, että opiskelijalla ei ole mahdollisesti tarttuvaa infektiota.  

 

Harjoittelujakso osastollamme alkaa perehdytyspäivällä, jolloin käymme läpi osastolla hoi-

dettavat potilasryhmät sekä tutustumme erilaisiin hoitokäytäntöihin. Opiskelijalla ei ole hen-

kilökohtaista päivittäistä ohjaajaa jakson aikana, vaan ohjaava hoitaja selviää aina jokaisen 

työvuoron alussa. Jakso päättyy palautekeskusteluun, jossa on läsnä opiskeluohjaaja sekä 

harjoittelusta vastaava opettaja. Opiskelijan oppimista harjoittelujaksolla tarkastellaan suh-

teessa hänen omiin tavoitteisiinsa. Otamme mielellämme palautetta vastaan opiskelijoilta 

heidän saamastaan ohjauksesta, jotta voimme kehittää opiskelijaohjausta edelleen.  
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Työvuorosuunnittelussa on huomioitava, että samassa työvuorossa samassa pisteessä ei ole 

liikaa opiskelijoita. Viikonloppuihin ei kannata suunnitella yövuoroja. Tarkemmat ohjeet työ-

vuorosuunnittelusta annetaan perehdytyspäivänä.   

 

Mitä voit oppia: 

 # naistentautien leikkauspotilaiden hoito 

  pre- ja postoperatiivinenhoito 

# päiväkirurgisten potilaiden tulohaastattelu, leikkauksen jälkeinen seuranta ja 

kotiutus 

#lääkkeiden anto ja jako: p.o., i.m., i.v., myös sytostaattihoidot 

#katetrointi, ompeleiden poisto 

#lapsivuoteisen hoito: vuoto, imetys, mielialat ja ohjaaminen 

#vastasyntyneen hoito 

#synnytyksen seuraaminen, jos äidit antavat luvan ja raskaana olevien hoito  

#hoidon arviointi 

 

OPISKELUINTOA JA TERVETULOA NAISEN MAAILMAAN! 
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NAISTEN POLIKLINIKKA 

 

Osastonhoitaja 

Elina Keskitalo 

elina.keskitalo@lpshp.fi 

puh: 040 481 3970 

 

Esittely: 

 

Poliklinikkamme käsittää naistentautien- ja äitiyspoliklinikan. Potilaat saapuvat pääsääntöi-

sesti poliklinikalle lähetteellä; terveyskeskuslääkärien, työterveyslääkäreiden, yksityislääkärei-

den tai terveydenhoitajien. Osa potilaista tulee myös muiden yksiköiden lähettäminä kon-

sultaatioina, vuodeosaston toimenpiteiden jälkitarkastuksiin ja poliklinikan kontrolleihin tai 

päivystyksenä. Potilaat tulevat joko sovitusti tai ilman ajanvarausta päivystyslähetteellä. Asiat 

ovat usein hyvin arkaluonteisia, vaitiolovelvollisuus on erityisen tärkeää. Tämän vuoksi nais-

tenpoliklinikka on rajattu harjoittelun ulkopuolelle. 

 

Poliklinikalla työskentely on hyvin toimenpidekeskeistä, suurin osa potilaista hoidetaan po-

likliinisesti. Naistenpoliklinikalla tehtäviä toimenpiteitä: papa, loop, kolposkopia, kryo, koepa-

lat, kierukan laitto, lapsettomuushoidot ja raskaudenkeskeytykset (lääkkeellinen tai kaavinta). 

 

Äitiyspoliklinikalla tehtäviä tutkimuksia: ultraäänitutkimukset, sikiön sydänäänikäyrän ajo 

(CTG), pissanäytteet, tulehdusnäytteet, RR. Opiskelijat tutustuvat äitiyspoliklinikan toimintaan 

yhtenä päivänä harjoittelujakson aikana. 

 

 

Opiskelumahdollisuudet äitiyspoliklinikalla: 

- RR mittaus, ctg-käyrien ajo 

 

 

 

 

mailto:elina.keskitalo@lpshp.fi
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SILMÄTAUDIT 
 

Silmätautien yksikkö on avoinna ma-pe klo 7-16 

       p. 040 149 1260 sil.pkl / sihteeri 

       p. 040 149 1269 toimenpideyksikkö 

 

Silmätautien yksikkö sijaitsee keskussairaalan ensimmäisessä kerroksessa, käynti pääovesta 

vasemman puoleista käytävää  perälle oikealle. 

 

Silmätautien poliklinikka ja -toimenpideyksikkö muodostavat yhdessä silmätautien yksikön, 

joka kuuluu operatiiviseen tulosalueeseen. 

 

Toiminta-ajatuksena on tarjota Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin väestölle silmätautien eri-

koisalan  tutkimusta ja hoitoa . 

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat yksilöllisyys, vastuullisuus, tasa-arvoisuus, jatkuvuus ja 

tuloksellisuus. 

 

Henkilökunta:  

 ylilääkäri 

 apulaisylilääkäri 

 os.lääkäri / erikoistuva lääkäri, lisäksi osa-aikaisia lääkäreitä 

 osastonhoitaja ( yhteinen leiko-osaston ,kipu-ja korvapkl:n kanssa) 

 7 sairaanhoitajaa 

 perushoitaja 

 sihteeri 

 2 laitoshuoltajaa (yht leiko-osaston kanssa) 

 näkövammaisten kuntoutusohjaaja 

 

Toiminta muodostuu asiakkaan terveydentilaan kohdistuvista tutkimuksista, diagnostiikasta, 

hoidoista ja seurannasta. Asiakkaat ovat iältään ”vauvasta vaariin”. 

 

Toimenpideyksikössä tehdään päiväkirurgisia silmäleikkauksia  esim. kaihi-, luomi-, 

plastia-, silmänpaineenalennus- ja karsastusleikkauksia  sekä pistetään silmän sisäisiä injekti-

oita.  Hoitajat tekevät esitutkimukset ja haastattelut ennen lääkärin vastaanottoa ja leikkaus-

ta. Opiskelijalla on siis mahdollisuus oppia kirurgisen potilaan pre- ,intra-ja postoperatiivista 
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hoitoa. Meillä voi harjoitella erilaisia kätten taitoja esim. kanylointia, lääkkeiden laimentamis-

ta ja silmälasien kokoamista koesankoihin. 

 

Silmäpoliklinikka toimii lähete-ajanvarauspoliklinikkana arkisin klo 8-15, jolloin hoidetaan 

myös silmätautien päivystyspotilaat. Hoitajat tekevät tutkimuksia lääkärin vastaanotolle 

(esim.näöntarkastus,näkökenttä-, karsastus-, ja valokuvaustutkimukset)  ja pitävät myös itse-

näisiä  vastaanottoja (esim. silmänpaineen mittaukset).  Hoitajat avustavat lääkäreitä vas-

taanotoilla  ja antavat puhelinneuvontaa. Poliklinikalla opiskelijalla on mahdollisuus seurata 

erilaisten silmiin liittyvien tutkimusten tekemistä ja tutustua polikliiniseen lääkärin vastaanot-

toon ja siellä tehtäviin toimenpiteisiin. 

 

Näönkäytön kuntoutusohjaajan mukana opiskelija pääsee seuraamaan hoitajan itsenäistä 

työskentelyä näkövammaisten  kanssa. Hän on  henkilö, joka kartoittaa näkövammaisen 

apuvälinetarpeet, osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan. Kotikäynnit kuuluvat 

toimenkuvaan. 

 

Toivomme opiskelijan sopivan tulostaan ennakkoon. Opiskelijaohjauksesta vastaava sai-

raanhoitaja vastaanottaa opiskelijan . Vastuu opiskelijan ohjauksesta on kaikilla hoitajilla. 

 

Ohjaajat antavat opiskelijalle jatkuvaa arviointia ja palautetta.  Väli- ja loppuarvioinnit so-

vimme yhdessä opettajan kanssa. Toivomme opiskelijan antavan palautetta myös meille ( 

intranet). 

 

TERVETULOA OPISKELEMAAN SILMÄTAUTIEN YKSIKKÖÖN 
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KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN  

POLIKLINIKKA 

 

Osastonhoitaja 

Maaret Rask, puh. 040 771 6319 

maaret.rask@lpshp.fi 

 

 

POLIKLINIKAN ESITTELY, TOIMINNAN PERIAATTEET JA HOITOIDEA 

 

Poliklinikkamme kuuluu operatiivisten palvelujen tulosalueeseen. Toimintamme tarkoituksena 

on tuottaa laadullisesti tasokkaita ja tarkoituksenmukaisia tutkimuksia ja toimenpiteitä sekä kuu-

lonkuntoutusta sairaanhoitopiirin väestölle vauvasta vaariin. 

 

  

Poliklinikallamme tutkitaan ja hoidetaan  korvan-, nenän-, kurkun-, suun- ja sylkirauhasten-, 

ruokatorven-, kasvojen-, ja kaulanalueen sairauksia sekä niiden erilaisia vammoja ja kasvaimia. 

Poliklinikalla leikataan pienet kasvojen ja kaulan alueen ihomuutokset, luomet ja patit, jotka vaa-

tivat vain paikallispuudutuksen.  Lisäksi annamme siedätyshoitoa koivulle ja timoteille. Toimin-

tamme muodostuu asiakkaan terveydentilan seurannasta, diagnostiikasta ja polikliinisistä toi-

menpiteistä.  

 

 

Poliklinikan hoitotyö on osa asiakkaan kokonaishoitoa, jossa asiakkaan yksilölliset tarpeet ovat 

lähtökohtana. Se on perusluonteeltaan inhimillistä, vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa ja 

sitä ohjaavat hoitotyössä yleisesti hyväksytyt periaatteet; yksilöllisyys, perhekeskeisyys, turvalli-

suus ja jatkuvuus. Toimintamme tavoite on tyytyväinen, hyvin hoidettu potilas, sekä työssä viih-

tyvä ja työnsä hallitseva palveluhenkinen ja yhteistyökykyinen henkilökunta sekä töiden joustava 

toteutus. Työskentelemme lääkäri-hoitaja työpareina aina viikon kerrallaan kiertäen eri työpis-

teissä. Poliklinikkamme erityispiirteenä korostuu toimenpidekeskeisyys. 

 

 

 

mailto:maaret.rask@lpshp.fi
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POLIKLINIKAN SIJAINTI JA RESURSSIT  

 

Poliklinikkamme sijaitsee keskussairaalan 1. kerroksessa, heti pääsisäänkäynnin vasemmalla puo-

lella.   Poliklinikalla on 3 tutkimushuonetta ja yksi toimenpidehuone, jossa tehdään kasvojen ja 

kaulan alueen ihomuutosten poistot paikallispuudutuksessa. Korvatautien vuodeosasto toimii 3 

B:n tiloissa. Korvapotilaat leikataan Leiko- osastolla 2B. 

Kuuloasemalla on kolme tutkimushuonetta, joista kahdessa on äänieriö. 

 

Poliklinikan työtilat ja välineistö ovat ajanmukaiset. 

 

Poliklinikkamme henkilökunta: 

1 ylilääkäri 

1 apulaisylilääkäriä (osa-aik.) 

3 erikoislääkäriä (osa-aik.) 

osastonhoitaja 

2 sairaanhoitajaa 

1 perushoitaja 

2 audionomia 

1 kuntoutusohjaaja  

1 osastonsihteeri 

 

 

AUKIOLOAJAT 

 

Poliklinikkamme on avoinna arkisin 8-16. Työajan ulkopuolella ei ole päivystystoimintaa tai päi-

vystysvarallaoloa.  

 

 

OPISKELU KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN POLIKLINIKALLA  

 

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua poliklinikalla lääkärin vastaanotto-toimintaan, tutkimuk-

siin ja toimenpiteisiin ja tutustua myös korvaleikkaussalin toimintaan.  Lisäksi opiskelija on 

osanajasta kuuloasemalla sekä mahdollisuus tutustua kuntoutusohjaajan työhön. 

 

Opiskelijat otetaan mukaan työhön ryhmän jäseninä, huomioiden kunkin taustan ja kyvyn sekä 

halun oppia.  Opiskelijoille pyritään järjestämään hyvä vastaanotto ja perehdytys poliklinikalle.  

Opiskelijalla on oma vastuuhoitaja, joka pyrkii lähempään yhteistyöhön opiskelijan kanssa.   
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KUULOASEMA  

 

Kuuloasema toimii korva-, nenä- ja kurkkutautienpoliklinikan yhteydessä. Kuuloasema tarjoaa 

laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia kuulon- ja tasapainontutkimuksia sekä kuulonkuntoutusta 

sairaanhoitopiirin väestölle.  

Asiakkaitamme ovat korvatautien poliklinikan ja osastojen potilaat, sekä sairaanhoito-piirin kuu-

lokojeiden käyttäjät.  

 

 

OPISKELU KUULOASEMALLA 

  

Audionomiopiskelijoita tulee harvakseltaan Helsingin ja Oulun ammattikorkeakouluista. Au-

dionomit opettavat heille kuulo- ja tasapainon –tutkimusteknikkaa ja  kuulonkuntoutusta.  

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa opiskelevat sairaanhoitajat ja lähihoitajat tutustuvat kuu-

loaseman toimintaan yleensä opiskelun loppuvaiheessa.  Noin kaksi tuntia kestävässä ”luennos-

sa” kerrotaan kuuloaseman ja korva-, nenä- ja kurkkutautienpoliklinikan toiminnasta. Au-

dionomit kertovat erilaisista kuulolaitteista ja niiden toiminnasta pääpiirteittäin.  Hoitajien tulisi 

osata auttaa eri vuodeosastojen kuulolaitepotilaita kuulokojeen käytössä ja huollossa.  Vähim-

mäisvaatimuksena voisi pitää, että kaikki hoitajat osaisivat vaihtaa pariston kuulokojeeseen ja 

osaisivat puhdistaa kuulokojeen. 

 

 

KUNTOUTUSOHJAUS 

 

Kuntoutusohjaaja vastaa kaikenikäisten ja kaikenasteisten kuulovammaisten, kuurojen sekä kuu-

lonäkövammaisten kuntoutusohjauksesta. Kuntoutusohjaaja tekee asiakastyötä poliklinikalla sekä 

asiakkaiden kodeissa ja arjen erilaisissa toimintaympäristöissä. Hänen työnsä on moniammatillista 

yhteistyötä eri tahojen kanssa. 

 

Varsinaisen asiakastyön lisäksi audionomit ja kuulovammaisten kuntoutusohjaaja antavat ohjausta 

opiskelijaryhmille ja eri työpisteiden kuten terveyskeskusten ja vanhainkotien henkilökunnalle. Lisäksi 

järjestämme kursseja erilaisille ryhmille. 

 

 



   85 

OPISKELU KUNTOUTUSOHJAUKSESSA 

 

Kuulovammaisten kuntoutusohjaukseen opiskelemaan tai tutustumaan tulevia ovat yleensä eri-

koistuvat lääkärit, sosionomi- ja lähihoitaja (suuntautuminen kuntoutukseen yleensä) , 

sekä kuntoutuksen ohjauksen- ja suunnittelun opiskelijat. Kemi-Tornio ammattikorkea-koulun 

sekä Lappian opiskelijat käyvät toimistolla yhdessä kuulontutkijoiden kanssa järjestettävillä luen-

noilla, kuntoutusohjaaja voi käydä myös kouluilla luennoimassa. Näin opiskelijat saavat tietoa 

kuulovammaisen arjen selviämistä tukevista toimista ja välineistä. 
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HAMMAS- JA SUUSAIRAUKSIEN POLIKLINIKKA  

 
Osastonhoitaja Maaret Rask  

maaret.rask@lpshp.fi  

puh. 040 771 6319  

 

Kanslia, sihteeri/hoitajat puh. 040 149 1274 

Puhelinaika: 

arkipäivinä Ma -To klo  8-9 & 14:30-15:30, Pe klo 8-9 

 

hoitaja p. 040 153 5893 

hoitaja p. 040 153 5937 

 

Tervetuloa opiskelemaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 

hammas- ja suusairauksien poliklinikalle.  

 
Poliklinikan ja toiminnan esittely 

 

Poliklinikkamme on auki ma-pe klo 8-15 

 

Poliklinikkamme kuuluu operatiiviseen tulosalueeseen. Toimimme konsultaatio- ja ajanvarauspolikli-

nikkana, joka antaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin väestölle erikoissairaanhoitopalveluita hammas- 

ja suusairauksien tutkimisessa ja hoidossa.  

 

Potilaat ovat kaiken ikäisiä. He tulevat vastaanotolle ensikäynnille erikoishammasteknikon, terveys-

keskus- tai yksityishammaslääkärin lähetteellä tai sairaalan toisesta yksiköstä sisäisellä lähetteellä tai 

konsultaationa. Potilaskäynnit muodostuvat uusintakäynneistä, lisäksi teemme käyntejä tarvittaessa 

sairaalan toisiin yksiköihin. Poliklinikallamme on kerran viikossa keskitetysti operaatiopäivä (viisau-

denhampaiden leikkaukselliset poistot, resektiot yms..) ja perjantaisin anestesiapäivä, jolloin potilaat 

hoidetaan nukutuksessa.  

 

Hoitajien pääsääntöinen työ on hammaslääkärien avustaminen tutkimuksissa, hoidoissa ja toimenpi-

teissä. Hoitajien työhön kuuluu lisäksi lähetteiden käsittely, läheteaikojen antaminen ja puhelinliiken-

teestä huolehtiminen. Työhön kuuluu myös kontrolliaikojen antamista sekä kontrollikäyntien hoita-

mista, potilaiden ohjausta ja neuvontaa. Hoitajat huolehtivat myös instrumenttien huollot ja tarveai-

neiden tilaamisen. 

 

 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiE2Izhh8vQAhUjEJoKHYIMA5gQjRwIBw&url=https://pixabay.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99-1724566/&psig=AFQjCNE_XKrBrevhLLKcfQSNS0rga35byg&ust=1480409005829229
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Toiminnan periaatteet 

 

Poliklinikka tuottaa hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoidon tasoisia palveluja omana toi-

mintana ja yhteistyössä Lapin keskussairaalan ja Oulun yliopistoklinikan kanssa. Palvelut ovat osa 

potilaan alueellista hoitoketjua, ne suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Palvelujen laatua kehite-

tään jatkuvalla koulutuksella.  

 

Poliklinikan sijainti ja tilat  

 

Hammas-ja suusairauksien poliklinikka sijaitsee keskussairaalan 1. kerroksessa. Poliklinikalla on 2 

hammaslääkärin vastaanottohuonetta ja kanslia. 

 

Henkilökunta  

 

Poliklinikkamme henkilökuntaan kuuluu osastonhoitaja, joka on yhteinen syöpätautien poliklinikan, 

päiväkirurgisen yksikön, silmäklinikan, kipupoliklinikan ja korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan 

kanssa. Poliklinikalla työskentelee ylihammaslääkäri, parodontologiaan erikoistuva hammaslääkäri 

sekä 2 suuhygienistia ja määräaikainen osastosihteeri.  

 

Opiskelu hammas- ja suusairauksien poliklinikalla  

 

Poliklinikallamme käy sairaanhoitajaopiskelijoita Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta tutustumas-

sa/saamassa tietoa hammas- ja suusairauksien vaikutuksista muihin yleissairauksiin. Pidempiä har-

joittelujaksoja meillä on hammashoitajaopiskelijoita ammattiopistoista ja suuhygienistiopiskelijoita 

ammattikorkeakouluista. Poliklinikkajaksolla opiskelijat perehtyvät ja osallistuvat poliklinikan toimin-

taan, tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä ymmärtää käsityksen poliklinikan osuuden potilaan hoito-

ketjussa. 

 

Muistathan jakson loputtua antaa rehellisen opiskelijapalautteen LPSHP:n intranetistä löytyvään 

opiskelijakyselyyn, jotta voimme kehittää opiskelijaohjaustamme! 
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SYÖPÄTAUTIEN/INFUUSIOPOLIKLINIKKA 

 

Puhelin 040 149 1283 
  
 

POLIKLINIKAN ESITTELY  

Syöpätautien poliklinikka toimii aikuispotilaiden ajanvarauspoliklinikkana. Toimintaamme kuuluu 

hoidon arviot, solunsalpaajahoidot, muut syövän lääkehoidot, seurantakäynnit ja neuvonta sekä pit-

källe edenneen syövän oireenmukainen hoito. Sädehoidot toteutetaan OYS:n syöpätautien ja säde-

hoidon klinikassa. Sairaalassamme ei ole syöpätautien vuodeosastoa, mutta tarvittaessa potilaalle 

järjestetään osastohoito. Poliklinikkamme kuuluu operatiiviseen tulosalueeseen. 

 

Hiljattain syöpään sairastuneille järjestetään kerran vuodessa kurssi, johon sisältyy kuusi kolmen tun-

nin mittaista kokoontumista. Ryhmä kokoontuu keskussairaalan tiloissa. 

 

Hematologian, reumatologian, neurologian ja suolistosairauksien infuusiohoidot toteutetaan syöpä-

tautien poliklinikan tiloissa. 

 

TOIMINNAN PERIAATTEET JA HOITOIDEA  

Poliklinikkamme tavoitteena on tarjota laadukasta ja kokonaisvaltaista hoitoa alueemme aikuis-

syöpäpotilaille sekä toteuttaa sisätautipotilaiden ja neurologisten potilaiden tarvitsemia polikliinisia 

infuusio- ja pistoshoitoja. Toimintafilosofiana on humanistinen ihmiskäsitys ja laadukas hoito. Ensisi-

jaisina kehittämisen kohteina ovat syöpään sairastuneen potilaan hoitotyön kehittäminen ja palliatii-

visessa hoidossa olevan potilaan hoitoketjun kehittäminen.  

 

POLIKLINIKAN RESURSSIT JA SIJAINTI 

Poliklinikallamme työskentelee ylilääkäri ja neljä sairaanhoitajaa. Tarvittaessa hoitoon osallistuvat 

myös muiden erikoisalojen asiantuntijat, esim. kirurgi, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen 

sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti ja sairaalapastori. Sisätautipotilaiden hoitoa toteutetaan yhteis-

työssä sisätautilääkäreiden ja sisätautipoliklinikan hoitajien kanssa. Neurologisten potilaiden hoidon 

vastuu on neurologilla. 

 

Poliklinikkamme sijaitsee keskussairaalan 1. kerroksessa pääovelta katsoen toiset liukuovet vasem-

malle. Poliklinikalla on kaksi lääkärin vastaanottohuonetta, sairaanhoitajan vastaanottohuone, kaksi 

hoitohuonetta ja ohjaushuone. 

 

OPISKELU SYÖPÄTAUTIEN POLIKLINIKALLA  

Terveydenhoitoalan opiskelijat voivat suorittaa harjoittelujaksoja syöpätautien poliklinikalla. Toi-

vomme että poliklinikalle hakeuduttaisiin harjoitteluun opintojen loppuvaiheessa. 
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LEIKKAUS– JA ANESTESIAOSASTO  

 

 

vt. Osastonhoitaja 

Anne Saario 

Puh. 040 149 1249 

anne.saario@lpshp.fi 

 

Opiskelijavastaavat 

Riikka Peura 

Heidi Tolvanen 

Tuula Saukkola 

Jenna Pohjasenaho 

Puh. 040 149 1249 

 

 

Yksikkömme erityispiirteistä korostuvat asiakaslähtöisyys, toimenpidekeskei-

syys, äkillisiin tilanteen muutoksiin varautuminen, aseptisen toiminnan hallinta 

sekä moniammatillinen yhteistyö.  

 

Toimintamme tavoite on tyytyväinen, kivuton, hyvin hoidettu potilas, sekä 

työssä viihtyvä ja työnsä hallitseva me- ja palveluhenkinen ja yhteistyökykyinen 

henkilökunta sekä töiden joustava toteutus. 

  

 

mailto:anne.saario@lpshp.fi
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Toiminnan periaatteet ja hoitoidea 

 

Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitotyön periaatteena on humanistinen ihmiskä-

sitys ja pyrimme toimimaan ihmisläheisesti, olemaan ihminen ihmiselle. 

 

Huomioimme potilaan yksilöllisyyden ja yksityisyyden sekä huolehdimme poti-

laan turvallisuudesta sekä hoidon jatkuvuudesta. 

 

Leikkausosastolla potilaan hoito tapahtuu ryhmätyönä, joka koostuu anestesia- 

, instrumentti-  ja valvovan hoitajan (passarin) työstä. Osastollamme toteute-

taan työkiertoa sitä haluaville. 

 

 

Osaston sijainti ja resurssit 

 

Osastomme sijaitsee keskussairaalan 2. kerroksessa teho-osaston läheisyydes-

sä. 

 

Anestesiaa vaativia leikkaustoimenpiteitä tehdään seitsemässä salissa ja yhdes-

sä endoskopia (tähystys)huoneessa.  

 

Potilaiden jatkohoito ja seuranta tapahtuu heräämöissä, jossa on yhteensä 17 

potilaspaikkaa. Potilaat viipyvät heräämössä 1 - 4 tuntia leikkauksesta ja voin-

nista riippuen siirtyen jatkohoitoon teho- osastolle tai omalle vuodeosastolle. 

Heräämössä valmistellaan myös potilaita leikkaukseen, laitetaan veripaikkoja 

spinaalipuudutuksen jälkeiseen päänsärkyyn, kanyloidaan potilaita (CVK, arte-

ria),  sekä hoidetaan rytminsiirto- ja sähköhoitopotilaita. 
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Leikkausosaston työtilat ja välineistö ovat ajanmukaiset. Osastollamme on käy-

tössä anestesiatietojärjestelmä, jossa potilaiden tiedot ja seuranta kirjataan sa-

leissa päätteille ja raportit tulostetaan heräämöön. 

 

Osastollamme tehdään kaikki alueen yleiskirurgiset, ortopediset, urologiset, 

thorax - ja verisuonikirurgiset, gastroenterologiset, endoskooppiset (sappi, ty-

rä, nivel ym.) sekä lapsikirurgiset leikkaukset. 

 

 

 

Henkilökunta 

 

Leikkausosaston henkilökuntaan kuuluu 

 

1 anestesiaylilääkäri 

2 apulaisylilääkäriä (kipupoliklinikan ja teho-osaston vastaavat    lääkärit) 

2 osastonlääkäriä (anestesiaerikoislääkäri) 

4 sairaalalääkäriä (erikoistuva lääkäri) 

 

osastonhoitaja 

apulaisosastonhoitaja 

47 sairaanhoitajaa 

2 lääkintävahtimestaria 

2 osastonsihteeriä 

1,5 välinehuoltajaa (välinehuollon alaisuudessa) 

3 laitoshuoltajaa (siivousyksikön alaisuudessa)  
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Aukioloajat 

 

Leikkausosaston normaali työaika on arkisin klo 8.00 - 16.00. Lisäksi yksi tiimi 

työskentelee klo 9.00 – 17.00. Arkisin yksi ryhmä päivystää klo 16.00 - 8.00, per-

jantaista klo 16.00 lauantaihin klo 12.00 sekä viikonloppupäivystys lauantaista 

klo 11.30 maanantaiaamuun klo 8.00. Heräämö on auki maanantaista perjan-

taihin klo 8.00 - 18.00 

 

 

Opiskelumahdollisuudet leikkausosastolla 

 

Työyksikössämme on hyvä mahdollisuus oppia ja harjaantua perioperatiiviseen 

hoitotyöhön. Suuresta henkilökuntamäärästä huolimatta osastolla vallitsee hy-

vä yhteistyö - ja avunantohenki. Opiskelijat otetaan mukaan työhön ryhmän 

jäseninä, kunkin tausta ja kyky sekä halu oppia huomioiden.  

 

Opiskelijoille  järjestetään yhteinen perehdytys osaston tiloihin ja toimintaan. 

Yksilöllinen perehtyminen perioperatiiviseen hoitotyöhön toteutetaan ohjaavan 

hoitajan toimesta. 

 

Opiskelijan omaehtoinen kiinnostus uuden oppimiseen ja aktiivisuus huomioi-

daan. 

 

Arviointi ja palaute on jatkuvaa ja päivittäistä työhön liittyen . Orientoivalla pe-

rusjaksolla loppuarviointi on hyväksytty- hylätty periaatteella. Syventävällä jak-

solla opiskelija saa palautteen ja arvioinnin omilta hoitajiltaan kirjallisena. 

 



   93 

Anestesiasairaanhoitoon tutustuminen 

 

- preoperatiivinen vaihe: salin valmistelu, varataan tarvittavat seuranta- ja hoi-

tolaitteet sekä lääkkeet huomioiden tuleva potilas 

 

- intraoperatiivinen vaihe: potilaan vastaanotto, tarkistuslistan läpikäynti, anes-

tesian aloitus, anestesian aikainen seuranta, vuorovaikutus potilaan ja leikkaus-

tiimin  kanssa 

 

- postoperatiivinen vaihe: anestesian lopetus ja herätyksessä avustaminen, po-

tilaan tarkkailu, vuorovaikutus, siirto heräämöön, salin kunnostus ja valmistelu 

seuraavaa potilasta varten 

 

- heräämöhoito: raportointi, elintoimintojen seuranta, kivun hoito, valvontalait-

teiden kytkentä 

 

Leikkaussairaanhoitoon tutustuminen 

 

- preoperatiivinen vaihe: salin valmistelu, tarvittavat laitteet, välineet, instru-

mentit, pesuvälineet, potilastuet paikalle 

 

- intraoperatiivinen vaihe: potilaan vastaanotto, seurantalaitteiden kytkentä, 

anestesian aloituksessa avustaminen, leikkausasennon laitto, leikkausalueen 

aseptinen desinfiointi, käsien kirurginen pesu ja steriiliksi pukeutuminen, leik-

kausalueen rajaaminen ja välineiden ottaminen leikkaukseen, leikkauksessa 

avustaminen, leikkauksen kulun seuranta, sidetarvikkeiden ja välineiden lasku ja 

tarkistus 

 

-postoperatiivinen vaihe: leikkausalueen puhdistus, dreenien ja katetrien huo-

miointi, herätys-  ja siirtovaiheen asento, välineiden ja instrumenttien lasku ja 
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tarkistus ja huoltoon toimittaminen, potilaan siirto  jatkohoitopaikkaan, salin 

kunnostus seuraavaa potilasta varten   

 

 

Tervetuloa harjoitteluun osastollemme !  
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PÄIVÄKIRURGIA 
 

 

Tervetuloa LEIKO-osastolle! 

 

Osastomme on avoinna ma – pe klo 7 – 19 

040 149 1255 sihteeri 

040 149 1257 hoitajat 

040 149 1171 preoperatiivinen poliklinikka 

 

LEIKO-osaston toiminta 

LEIKO (Leikkaukseen kotoa) toimintamallissa potilaat saapuvat sairaalaan leikkauspäivänä 

riippumatta leikkauksen suuruudesta tai sen jälkeisestä hoitoajasta. Potilaat siirtyvät LEIKO-

osastolta leikkaussaliin. Leikkauksen jälkeisen heräämövalvonnan jälkeen potilaat siirtyvät 

kyseisen erikoisalan vuodeosastolle. Myös päiväkirurgiseen leikkaukseen tulevat saapuvat 

samaa reittiä ja kotiutuvat LEIKO-osaston kautta. Leiko-osastolla hoidetaan lisäksi tutkimus-

potilaita (mm. angiografia). Yksikön tiloissa toimii kipupoliklinikka sekä preoperatiivinen po-

liklinikka. 

Preoperatiivinen poliklinikka aloitti toimintansa LEIKO-osaston tiloissa vuonna 2013 ja  

on avoinna arkisin klo 11:00 - 15:00. 

Preoperatiivinen poliklinikka toimii ajanvarauksella, jonne leikkaushoidonsuunnittelu varaa 

potilaalle ajan ennen leikkausta. Poliklinikalla käy kaikkien erikoisalojen potilaita sairaanhoi-

tajan vastaanotolla. 

 

Henkilökunta: 

Aamuvuoro  klo 7-15, 2 hoitajaa 

Iltavuoro  klo 11–19, 2 hoitajaa 

Sihteeri  klo 8-16  

Laitoshuoltajat klo 7-15 ja 12- 20 1/vuoro 

Kipupoliklinikka  klo 8-16 1,5 hoitajaa  

Preoperatiivinen poliklinikka klo 11-15 1 hoitaja 
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Potilaan hoitoprosessi LEIKO-osastolla: 

 

 Potilas saa ajanvarauskirjeen toimenpidettä varten. Ajanvarausilmoituksen mukana 

lähetetään potilaalle kyselylomake nukutusta / puudutusta varten, jonka he postitta-

vat etukäteen osastolle sekä kotihoito-ohjeet 

 

 Potilas kutsutaan osastolle porrastetusti  

 

 Potilaan henkilötiedot tarkistetaan ja hänet ohjataan vaatteidenvaihtoon. Omille 

vaatteille ja tavaroille on varattu pukuhuoneessa lukollinen kaappi. Osastolle jatko-

hoitoon menevien potilaiden vaatteet laitetaan muovipussiin ja omaan kaappiin.  

 

 Potilaat, joille on suunniteltu leikkaussaliin menoaika 8.15 – 9.30, haastatellaan ja oh-

jataan (fysioterapia) ensimmäisinä. 

 Mahdolliset röntgen- laboratoriotutkimukset on otettu etukäteen tai 

otetaan aamulla. 

 

 Sairaanhoitaja käy läpi esitietolomakkeen. Lomakkeessa tiedustellaan potilaan sai-

rauksia / lääkityksiä / allergioita yms. huomioitavia tietoja. 

 Erityistä huomiota vaativat potilaat esim. diabetespotilaat, Mare-

van/Plavix/Primaspan-lääkitys/ epilepsialääkitys.  

 

 Kirurgi käy tapaamassa omat leikkauspotilaansa ja merkitsee leikattavan alueen. 

 

 Anestesialääkäri tapaa potilaan vasta leikkaussalissa. Tarvittaessa anestesialääkäriä 

konsultoidaan puhelimitse ennen potilaan saliin viemistä tai edellisenä päivänä jos 

potilaan terveydentilasta/ lääkityksestä on kysyttävää. 

 

 Rauhoittavaa esilääkitystä ei anneta rutiinisti. Potilas kävelee leikkaussaliin. Mikäli leik-

kaukseen pääsy viivästyy iltapäivään, voidaan potilaalle antaa esilääkitys ja laittaa tip-

pa. 

 

 Potilaan toipumista seurataan heräämössä. Osa potilaista siirtyy oman erikoisalan 

vuodeosastolle ja jatkohoitoon. Päiväkirurgiset potilaat LEIKO-osaston hoitaja hakee 
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heräämöstä pyörätuolilla tai voinnin salliessa potilas kävelee lepäämöön. Hän saa 

juotavaa ja syötävää osastolla. 

 

 Potilaan vointia seurataan ja kipua ja pahoinvointia lääkitään. Verenpainetta ja pulssia 

mitataan tarvittaessa.  

 

 Hoitaja käy läpi kotihoito-ohjeet. Kaikki potilaan hoitoa koskevat asiakirjat annetaan 

potilaalle ennen kotiutusta.  

 

 Potilas pääsee kotiin kotiutuskriteerien täyttyessä: 

 

 

1. Potilas on toipunut anestesiasta, orientoitunut aikaan ja paikkaan  

2. Potilas on syönyt ja juonut  

3. Potilaalla ei ole pahoinvointia  

4. Potilas on pystynyt virtsaamaan  

5. Potilaan kipu on hallinnassa 

6. Haavalla ei ole verenvuotoa  

7. Potilaan liikkuminen onnistuu  

8. Potilaalla on saattaja, joka hakee hänet osastolta ja aikuinen ihminen yön yli kave-

rina (poikkeustapaukset paikallispuudutuspotilaat, joille ei ole annettu esilääkettä eikä 

voimakkaita kipulääkkeitä) Mikäli jokin kotiuttamiskriteereistä ei täyty, potilas jää 

vuodeosastolle seurattavaksi yön yli. 

 

 LEIKO-osasto suljetaan klo 19. 

 

 

Mitä Päiväkirurgia on? 

 

Päiväkirurgialla tarkoitetaan sitä, että potilas tulee sairaalaan toimenpidepäivänä ja pääsee 

kotiin samana päivänä voinnin salliessa. Päiväkirurgisissa leikkauksissa käytetään toimenpi-

teestä riippuen paikallis-, laskimo-, spinaali- tai plexuspuudutusta sekä yleis- tai larynxmas-

kianestesiaa ja humautusta. 
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Osaston tiloissa hoidetaan yleiskirurgisia ja korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkauspotilaista. 

Lisäksi heräämössä seurataan myös hammas- ja silmäsairauksien potilaita yleisanestesiapäi-

vinä. 

 

Päiväkirurgisia leikkauksia mm.: 

 

polven tähystykset 

ranteen hermopinteiden korjaukset 

varvas ja vaivasenluuleikkaukset 

pienet urologiset toimenpiteet 

suonikohju leikkaukset 

rintaleikkaukset 

sappileikkaukset 

tenniskyynärpään korjaukset 

tyräleikkaukset 

pienet anaaliset toimenpiteet 

luomien ja pattien poisto 

ruuvien ja naulojen poisto 

kitarisaleikkaukset 

korvien putkitukset 

osa nenä- kurkku- ja korvaleikkauksista 

 

Päiväkirurgisen potilaan valintakriteerit: 

 

Mikäli potilas päätetään leikata päiväkirurgisesti, täytyy tietyt soveltuvuuskriteerit huomioida 

seuraavanlaisesti: 

 

KIRURGISET KRITEERIT 

 yleensä elektiivinen toimenpide 

 toimenpide ei aiheuta hallitsematonta kipua, pahoinvointia, vuotoa tai itsehoitovajetta 

 

ANESTESIOLOGISET KRITEERIT 

 potilaan ASA-luokka 1-2 (3-4 jos potilaan yleissairaus on hyvin hoidettu ja vakaa ) 

 ei varsinaista ikärajaa ( potilas terve tai yleissairaus tasapainossa ) 

 potilaan BMI ( painoindeksi ) < 35  
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SOSIAALISET KRITEERIT 

 potilaan oma suostumus ja sitoutuminen hoitoon 

 potilaalla on saattaja sairaalasta kotiin ( tarv. Taxi ) sekä aikuinen vastuullinen seuralainen 

kotona leikkauksen jälkeisen yön yli  

 potilaalla on kohtuulliset asumisolot (puhelin, hygienian hoitomahdollisuudet) 

 

YHTEINEN KIELI (tulkkausmahdollisuus ) 

 

VALMIUS HOITOVASTUUN OTTAMISEEN 

 

Opiskelijana päiväkirurgian osastolla 

 

Opiskelijaohjauksesta vastaava sairaanhoitaja pyrkii vastaanottamaan opiskelijan osastolla. 

Saapumisesta sovitaan ennakkoon. Opiskelijalle suunnitellaan ennalta omat ohjaajat ja opis-

kelija suunnittelee omat työvuorot ohjaajien vuoroja vastaaviksi. Koska pukutilamme ovat 

niin pienet, toivomme että opiskelijat vaihtavat vaatteet 0-kerroksen pukutiloissa. Osaston-

hoitaja antaa tarvittaessa talon yleisavaimen ja fleximin käyttöön harjoittelun ajaksi. Harjoit-

telun lopussa ne tulee palauttaa. Ruoka- ja kahvitauot opiskelijat voivat pitää henkilökunnan 

kanssa ja käyttää henkilökunnan kahvihuonetta. 

 

Osaston työajat ja toiminta käydään läpi harjoittelun alussa.  Sairastumisesta ja poissaoloista 

tulee ilmoittaa kanslian numeroon p. 040–1491257. Muutokset työvuorolistoihin sovitaan 

yhdessä ohjaajan kanssa. 

 

Vastuu opiskelija-ohjauksesta on kaikilla hoitajilla. Opiskelijat suunnittelevat ohjaajien kanssa 

omat oppimistavoitteensa ohjauskeskusteluissa. Oppimispäiväkirjat ja tavoitteet käydään 

läpi harjoittelujakson alussa. Tavoitteita tarkistetaan ja täydennetään harjoittelun aikana. 

Opiskelijat osallistuvat yhdessä ohjaajiensa kanssa potilaiden hoitotyöhön ja toimivat hoito-

tiimin jäsenenä. Opiskelijoilla on vaitiolovelvollisuus.  
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Mitä meillä voi oppia? 

 

Meillä on mahdollisuus oppia kirurgisen potilaan pre- ja postoperatiivista hoitoa. Aamuvuo-

rossa opiskelija haastattelee ohjattuna potilaita ja valmistelee leikkaukseen. Iltavuorossa 

opiskelija osallistuu potilaan leikkauksen jälkeisen hoitoon ja osallistuu heidän kotiutukseen.  

 

 

Arviointi ja palautteet 

 

Ohjaajat antavat opiskelijalle jatkuvaa arviointia ja palautetta. Ennen harjoittelujakson lop-

pumista käydään yhdessä opettajan, opiskelijan ja ohjaajan kanssa läpi opiskelijan oppimis-

kokemuksia. Ohjaajana toiminut sairaanhoitajan antaa opiskelijalle kirjallisen arvioinnin.  Vä-

liarviointi pidetään harjoittelujakson puolessa välissä.  Loppuarviointi pidetään harjoittelujak-

son lopussa.   

 

Toivomme, että opiskelijat antavat palautteen harjoittelujaksostaan osastolle sekä intranetis-

tä löytyvään CLES+T mittariin. Työvuorotaulukot jätetään osastonhoitajalle hyväksyttäväksi. 

Työvuorotaulukoista otetaan 2 kopiota. Toinen kopio jää osastollemme ja toisen kopion 

osastonhoitaja lähettää maksutoimistoon. 

 

Tervetuloa käytännön harjoitteluun meille! 
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TEHO-OSASTO 
 

 

Yhteystiedot: 

Hoitajakanslia  040 149 1286 

Osastonsihteeri  040 149 1285 

Osastonhoitaja Ulla-Maija Kärki 040 809 6477, 016-243 723 

ulla-maija.karki@lpshp.fi 

Apulaisosastonhoitaja Aila Pyyny 040 567 1516 

aila.pyyny@lpshp.fi 

Ohjauksesta vastaavat hoitajat 040 149 1286 

Marika Nikkilä  marika.nikkila@lpshp.fi  Jobstep 

Tia Ikonen   tia.ikonen@lpshp.fi Jobstep 

Tarja Pääkkölä  tarja.paakkola@lpshp.fi  

Tiina Pietikäinen  tiina.pietikainen@lpshp.fi  

Anne-Mari Juopperi,   anne-mari.juopperi@lpshp.fi 

Elina Lankoski  elina.lankoski@lpshp.fi 

Jaana Nikupeteri  jaana.nikupeteri@lpshp.fi 

Saila Goman  saila.goman@lpshp.fi 

Sinikka Johansson  sinikka.johansson@lpshp.fi 

Teija Juntunen  teija.juntunen@lpshp.fi  

Anna-Kaisa Pääkkölä  anna-kaisa.paakkola@lpshp.fi  

 

 

                                                                                                                Kuva: Jyrki Nikkilä 

 

mailto:ulla-maija.karki@lpshp.fi
mailto:aila.pyyny@lpshp.fi
mailto:marika.nikkila@lpshp.fi
mailto:tia.ikonen@lpshp.fi
mailto:tarja.paakkola@lpshp.fi
mailto:tiina.pietikainen@lpshp.fi
mailto:anne-mari.juopperi@lpshp.fi
mailto:elina.lankoski@lpshp.fi
mailto:jaana.nikupeteri@lpshp.fi
mailto:saila.goman@lpshp.fi
mailto:sinikka.johansson@lpshp.fi
mailto:teija.juntunen@lpshp.fi
mailto:anna-kaisa.paakkola@lpshp.fi


   102 

Osaston esittely 

 

Teho-osasto kuuluu hallinnollisesti leikkaus- ja anestesian tulosyksikköön operatiivisella tu-

losalueella. Teho-osaston toiminnasta vastaa hallinnollisesti anestesiaylilääkäri Jorma Heikki-

nen ja operatiivisen tulosalueen ylihoitaja Maritta Rissanen. Teho-osastosta vastaa aneste-

siaerikoislääkäri, osastonylilääkäri ( virka avoinna) 

 

Sydänvalvonnasta/sisätautipotilaiden hoidosta vastaavana lääkärinä toimii kardiologi Anne 

Nurmiranta. Kirurgisen potilaan hoidosta vastaa kirurgianylilääkäri Outi Nyberg. Eri erikois-

alojen lääkärit konsultoivat tarvittaessa, infektio- neurologia-keuhkot jne. Päivystysaikana 

teho-osastosta vastaa sairaalassa päivystävä anestesialääkäri ja sydänvalvonnasta sisätautien 

takapäivystäjä, joihin hoitohenkilökunta ottaa yhteyttä, riippuen potilaan ongelmista. 

  

Osastomme henkilörakenne: 1 osastonylilääkäri 

   1 osastonhoitaja 

   1 apulaisosastonhoitaja 

   25 sairaanhoitajaa 

   1 perushoitaja 

   ½ osastosihteeri (½ dialyysi) 

   3 laitoshuoltajaa 

 

Teho-osaston yhteydessä toimii dialyysi osasto, opiskelijoilla on mahdollisuus käydä tutus-

tumassa osaston toimintaan tehoharjoittelun aikana. Sovi aika dialyysiosaston henkilökun-

nan kanssa. 

 

Teho-osaston työaika ja päiväjärjestys 

 

Teho-osaston henkilökunta tekee etupäässä joko kolmi- tai kaksivuorotyötä 

Osastonhoitaja ja osastosihteeri ovat päivävuorossa  

 

Aamuvuoro 7-14 tai 15 (työvuorolista merkitty A ) 

Iltavuoro 13.30-21.30 (työvuorolista merkitty I ) 

Yövuoro  21.15-7.15 (työvuorolista merkitty Ö) 
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Jokaiseen työvuoroon on merkitty vastaava hoitaja työvuorolistaan, hänen tehtävä on var-

mistaa osastontoiminta ympärivuorokauden, esim. huolehtimalla riittävästä henkilökunnasta 

yllättävien poissaolojen johdosta. 

 

Työvuorolistan muita koodeja:  V – viikkolepo 

 T – tuntien tasauspäivä, ylimääräinen vapaapäivä 

 H – vuosilomapäivä 

 C, R ja E  angio vuoroja 

 K – koulutus vapaa 

 Z ja S sairauspoissaolo 

 P – aamu + iltavuoro 

 U, aamuvuoro, ei lasketa miehitykseen 

 

Henkilökunta miehitys:  Arkena  aamuvuoro   7 hoitajaa + osastonhoitaja 

 Viikonloppuna ja juhlapyhinä aamuvuorossa 6 hoitajaa 

 Iltavuorossa 6 hoitajaa 

 Yövuorossa  4 hoitajaa  

 

Työvuoron alussa pidetään  yhteisraportti  osaston kahvihuoneeseen, siellä vastaava-hoitaja 

raportoi osastolla olevista potilaista yleisesti: nimi, ikä, syy miksi osastolla. Yhteisraportin jäl-

keen annetaan tarkempi raportti potilaan vieressä, näin hänellä itsellään on mahdollisuus 

osallistua siihen vointinsa mukaan 

 

Päiväjärjestys 

7-7.15 Yhteisraportti  ,aamuvuoro alkaa, vuoteenvierusraportti 

7.30  Laboratorionnäytteet, röntgenkuvat 

7.30-9 Aamupala, aamulääkkeet, aamupesut 

8-10  Lääkärinkierrot, muutosten kirjaaminen tietojärjestelmään,ruokatilaus         

11-12 Lounas, nestevuorokauden vaihto, vuorokausiraportin tulostus, potilaiden siirto vuodeosastolle, 

uloskirjausraportti      

13.30 Yhteisraportti , iltavuoro alkaa, vuoteenvierusraportti, päiväkahvi, laboratorikontrollit 

16.00 Päivällinen 

18.00 Laboratoriokontrollit 

19.00 Iltapala, iltapesut, lääkärinkierto CCU, iltalääkkeet 

21.15 Yhteisraportti, yövuoro alkaa, vuoteenvierusraportti 
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Vierailuajat 

Osastollamme ei ole varsinaista vierailuaikaa, omaiset voivat vierailla potilaiden luona sopi-

muksen mukaan. Lähiomaiset pääsevät teho-osastolle. Vieraat soittavat tullessa ovikelloa ja 

hoitaja käy ohjaamassa heidät potilaan luo. Vierailijoille neuvotaan käsihuuhteen käyttö 

osastolle tullessa ja sieltä poistuttaessa. Potilaasta annetaan tietoja vain lähiomaisille tai hä-

nen nimeämille henkilöille. Teho-osastolla on oman kännykän käyttö kielletty. Osastolla on 

kaksi siirrettävää potilaspuhelinta, joihin voidaan yhdistää potilaalle tulevat puhelut, huomi-

oidaan kuitenkin onko hän kykenevä tai halukas vastaan ottamaan ne. Puhelin laitetaan aina 

ennen potilaalle vientiä narupussiin (löytyy puhelimen vierestä), infektioiden ehkäisy. Salas-

sapitovelvollisuus koskee koko henkilökuntaa  myös opiskelijoita. 

    

 

Teho osaston toiminta ja potilasryhmät 

Tehohoito on kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen tarkkailua, tukemista ja kor-

vaamista sekä jatkuvaa potilaan psyykkisten toimintojen seuraamista. Tehohoidossa koros-

tuu myös potilaiden omaisten tukeminen ja ohjaaminen. Teho-osasto on ns. sekateho, meil-

lä hoidetaan  kaikenikäisiä sekä tehohoitoa vaativia, että sydänpotilaita (CCU). Vastasynty-

neet hoidetaan Oulussa. Teho-osastolla  on 8 potilaspaikkaa, joista 5 on tehopaikkoja ja 3 

sydänvalvonta paikkoja.Osastolla on yksi eristyshuone, jossa voidaan hoitaa vaativiakin eris-

tyspotilaita(SARS).Osastolla on myös yksi stroke paikka, tarkoitettu liotetuille aivoinfarkti po-

tilaille. 

 

Teho-osastolla harjoitetaan moniammatillista  tiimityötä. Teemme yhteistyötä päivystyksen, 

leikkausosaston, eri vuodeosastojen, röntgenin, laboratorion,  psykiatrian, teknisen osaston, 

lääkekeskuksen, ravitsemuskeskuksen, fysioterapia osaston, keskusvaraston ja välinehuollon 

kanssa. Sairaala hygieniaosaston, siivouskeskuksen, ATK-osaston kanssa on myös yhteistyö-

tä. Poliisin, sosiaalihuollon ja kirkon tarjoamiin palveluihin joudutaan joskus turvautumaan, 

samoin tulkkipalveluun. 

 

Teho-osastolle tulee potilaita päivystyksen kautta, toisilta vuodeosastoilta, leikkausosastolta, 

sairaalasiirtoina esim.  jatkohoitoon. Suurin osa potilaista tulee osastolle päivystyksen kautta. 

Päivystyspoliklinikan lääkäri konsultoi teho-osastosta vastaavaa lääkäriä, hän tekee päätök-

sen tehohoitoon otettavista potilaista. Kriteerit tehohoitoon kuuluvista potilaista on kuvattu 

kriittisesti sairaan potilaan hoitoketjussa. 
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Opiskelumahdollisuudet teho-osastolla 

Opiskelijana osastollamme sinulla on mahdollisuus opiskella monipuolisesti eri erikoisalojen 

potilaiden kokonaishoitoa. 

Kirurgiset potilaat: erillaiset traumat; kallo- ampumavammat, kolaripotilaat, pahoinpidellyt, 

palo- paleltumavammat, verioksentelevat, pankreatiitti, maksakoomapotilaat ja erillaiset 

leikkauspotilaat(keuhko, vatsa, verisuoni) 

Sisätautipotilaat: rintakipu, liotetut infarktit, sydämen vajaatoiminta, intoksikaatiot, akuutti 

diabetes, ketoasidoosi, keuhkoembolia, häkämyrkytys, alkoholimyrkytys, elvytetyt potilaat, 

myyräkuume, hukuksiin joutuneet, sydän tamponaatio 

Neurologiset potilaat; aivoinfarkti, TIA-kohtaus, aivoverenkierto, kouristelut, neuroleptiset 

syndroomat 

Infektiopotilaat; sepsis, pneumonia, selluliiti, vaskuliitit, enkefaliitti, meningiitti, DIC, ARDS 

Muut erityisryhmät; lapsi,- keuhko, -gynekologiset potilaat, eristyspotilaat kuten MRSA, VRE, 

ripulipotilaat, palovammat, elinluovuttajan hoito;aivokuolema 

 

Teho osastolla voit perehtyä erillaisiin osastollamme suoritettaviin toimenpiteisiin ja hoitoi-

hin. 

Neste- ja lääkehoito; erillaiset lääkeinfuusiot kuten simdax, actrapid, furesis, cordarone, ni-

motop, vasoaktiiviset infuusiot,aggrastat, perlinganit, presedex, kipulääkeinfuusiot, liotus-

hoidot, myrkytysten vasta-aineet 

Hengitystä tukevat, auttavat hoidot; hengityskonehoito eri muodoissam, CPAP, Bipap, intu-

boitu- trakeostomoitupotilas 

 

Osastollamme suoritetaan erillaisia toimenpiteitä, voit mahdollisuuksien mukaan olla niissä 

avustamassa esim: CVK, Svan-Ganz- katetrin laitto, dialyysikatetrin laitto ja munuaiskorvaus-

hoidon aloitus joko hemodialyysi tai prismahoito, arterianeulan laitto sekä verinäytteiden 

otto ja astrupin tekeminen, rytminsiirroissa avustaminen, pleuradreenin laitto, jäähdytyshoi-

to, aivopaineen mittaus, IAP- vatsanpaineenmittaus, fiberoskopiat- ja lavaatiot, gastroskopi-

at, Sentage- blakemooren tuubin laitto 

 

Teho osastolla meillä on potilashoidon apuna joukko erillaisia teknillisiä laitteita; 

infuusio- ja ruiskupumput, hengityskoneet,CPAP,  defibrilaattorit, prismalaite, jäähdytyslaite. 

Meillä on käytössä  tehotietojärjestelmä, clinisoft, johon sinulle annetaan harjoittelun alussa 

tunnukset. 
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Opiskelijana teho-osastolla 

Ennen opiskelijoiden tuloa teho-osastolle heille  on nimetty 1-2 omaa ohjaajaa. Opiskelijat 

hakevat työvaatteet yhteisestä suojavaatehuoneesta, vaatteet vaihdetaan päivittäin. Opiske-

lijat saavat kuittausta vastaan flexim –lätkät,  jotka he palauttavat harjoittelun loputtua tehol-

le. Opiskelijoiden harjoittelu on sovittu alkavaksi  maanantaisin. He tulevat kaikki samaan 

aikaan klo 10 saavat näin yhtäläisen perehdytyksen. Ohjauksesta vastaava  hoitaja yhdessä 

osastonhoitajan kanssa  kertoo teho-osaston toiminnasta yleisesti, sekä tutustuttavat opis-

kelijat  osaston fyysisiin tiloihin. Tulopäivänä opiskelijat laativat työvuorolistan oman ohjaa-

jan vuorojen mukaan( aamu- ilta- yövuoroja, viikonloppu vuoro). 

 

Sovittua käytännön harjoittelun viikkotuntimäärää tulee noudattaa. Ei ole oman oppimisen 

kannalta suotavaa, että kaikki opiskelijat ovat samassa vuorossa. Työvuorolista tehdään kuu-

lakärkikynällä. Tehdyt työvuorolistat hyväksytetään ensin opiskelijoista vastaavalla hoitajalla 

tai omalla ohjaajalla, sitten lista laitetaan kanslian takana olevan käytävän seinällä olevalle 

ilmoitustaululle. Opiskelija sitoutuu noudattamaan hyväksyttyä työvuorosuunnitelmaa, kirjaa 

siihen sovitut tapahtumat ja pitää sen ajan tasalla. Harjoittelujakson päättyessä työvuorolis-

tan allekirjoittaa oma ohjaava opettaja sekä osastonhoitaja/tai vastaava.  

 

Opiskelijan tulee välittömästi ilmoittaa osastolle mahdolliset poissaolot (sairaustapaus). 

Puuttuvat tunnit korvataan koulun antamien ohjeiden mukaan. Opiskelijoilla on käytössä 

kansallinen lääkehoitopassi. Opiskelijoiden tulee pyydettäessä osoittaa lääkehoidon opinto-

jen laajuus,suoriutuminen opinnoista ja lääkelaskuista. Opiskelijoilla tulee olla myös työkirja 

mukana, jonka he esittelevät omalle ohjaajalle. Opiskelijoilla on mahdollisuus kahvin juotiin 

ja ruokailuun teho-osaston kahvihuoneessa, jääkaapissa voi säilyttää eväänsä. Maksuksi 

kahvista tuodaan kahvipaketti tai 20 senttiä/kuppi. 

Opiskelijoiden käytännön harjoittelussa tulee huomioida: 

• salassapitovelvollisuus koskee kaikkia ammattiryhmiä myös opiskelijoita 

• aseptinen työskentely, sairaala infektioiden ehkäisy 

• käsihygienia, sairaalamme on sormukseton  

• työ ergonomia, oikea työskentely tavat ja asennot, oikea nostotekniikka 

• työ turvallisuus, älä käytä mitään laitetta ellei sinua ole perehdytetty sen käyttöön, pis-

totapaturmien ehkäisy 

• lääketurvallisuus, sairaala on laatinut ohjeen hoitotyönopiskelijoiden osallistumisesta 

neste ja lääkehoitoon  
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• opiskelijan omalla vastuulla on mitä hän haluaa oppia, ole aktiivinen, kysy rohkeasti, ole 

oma-aloitteinen, mene mukaan jos jotain mielenkiintoista tapahtuu. 

  

  Toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan teho-osastolle! 

 

               Kuva Jyrki Nikkilä 
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VÄLINEHUOLTOKESKUS 

 

 

OSASTON ESITTELY 

Osastomme kuuluu operatiivisen tulosyksikön alaisuuteen. Toimintamme tarkoituksena on 

huoltaa potilaan tutkimuksissa ja hoidossa käytettävä välineistö siten, ettei siitä aiheudu tar-

tuntavaaraa ja että varsinaiseen hoitotyöhön koulutettu henkilökunta voi keskittyä potilaan 

hoitoon. Asiakkaitamme ovat kaikki keskussairaalan vuodeosastot ja poliklinikat, radiologi-

nen osasto, laboratorio, työterveysasema ja leikkaus-anestesiaosasto, joka käyttää palvelui-

tamme eniten. Aika ajoin palveluja on annettu myös talon ulkopuolisille laitoksille. Välinei-

den ja laitteiden huollon lisäksi välinehuollon henkilökunta antaa asiantuntija – apua välinei-

den huoltoon liittyvissä kysymyksissä. 

 

TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 

Välinehuollon tarkoituksena on huoltaa potilaan tutkimuksissa ja hoidossa käytettävä väli-

neistö siten, ettei siitä aiheudu tartuntavaaraa. Välinehuolto tuottaa puhtaita, desinfioituja,  

steriilejä ja toimintakelpoisia välineitä ja muita tuotteita potilaan tutkimus-  ja hoitotoimen-

piteitä varten. Välinehuolto on tulosvastuullista ja asiakaskeskeistä toimintaa, joka palvelee 

hoito- ja tutkimusyksiköitä. Välinehuollon palvelutuotantoon sisältyy välineistön huolto: 

puhdistus, desinfektio, tarkastus, kunnostus, pakkaus ja sterilointi. Lisäksi huolehdimme väli-

neiden toimittamisesta asiakkaille. Potilaan hoidossa ja tutkimuksissa käytettävien laitteiden 

ja välineistön huollon ensisijaisena tehtävänä on osaltaan taata potilasturvallisuus. Väli-

nehuollon on tuotettava taloudellisesti riittävän laadukkaita ja käyttötarkoitukseen sopivia 

tuotteita oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. 

 

OSASTON SIJAINTI JA RESURSSIT 

Osastomme sijaitsee keskussairaalan 1. kerroksessa. Osastoltamme löytyy seuraavanlaiset 

tilat: likaisen tavaran tiskivastaanotto ja pesu, esikäsiteltyjen välineiden vastaanotto ja pesu, 

vaunupesu, tarkastus ja pakkaus, sterilointi sekä toimistotilat, henkilökunnan sosiaaliset tilat, 

henkilökunnan kokous- ja taukohuone. Lisäksi erilaisia varastotiloja. 
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HENKILÖKUNTA 

Henkilökuntamme kuuluu leikkaussalin osastonhoitajan alaisuuteen. Vastuuhoitaja on myös 

leikkaussalin henkilökuntaa. Yksikössämme toimii 10 välinehuoltajaa. Lisäksi osastollamme 

on yksi laitoshuoltaja siivouspalveluista. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat myös apteekin 

siivous, siivoustoimihenkilötilat ja arkistotilat. Laboratoriossa työskentelee 1 välinehuoltaja, 

leikkausosastolla 2 välinehuoltajaa ja 2B:llä 1 välinehuoltaja. 

 

AUKIOLOAJAT 

Välinehuoltokeskus palvelee arkisin klo 7.00 – 20.00. Poikkeustapauksissa esim. kesäaikaan 

osastosulkujen vuoksi voi työaikamme olla klo 7.00 – 16.00. Viikonloppuisin emme palvele. 

Peräkkäisinä juhlapyhinä poikkeuksellisesti auki sovituille osastoille - asiasta kirjallinen tiedo-

te ko. osastoille. 

 

TYÖN JA VASTUUN JAKO 

Välineiden huolto on tiimityötä, jossa kullakin on oma tehtävänsä huoltoprosessissa. Väli-

nehuoltotoiminnassa on lukuisia tehtäviä, joilla on vaikutusta tarjotun palvelun ja tuotteiden 

laatuun. Laadun varmistamiseksi huoltoprosessi on jaettu osiin ja nimetty kustakin osasta 

vastaava välinehuoltaja. Näin varmistetaan, että kukin työntekijä tietää vastuualueensa eikä 

toimintaprosessiin jää aukkoja. Toimintaprosessi on jaettu seitsemään vastuualueeseen. Vas-

tuualue vaihtuu päivittäin sovitun suunnitelman mukaisesti. Kullakin työntekijällä on laatu-

vastuu eli hän vastaa oman työnsä laadusta. Lisäksi jokaisella on omat erityistehtävänsä, 

joista he huolehtivat. 

 

OPISKELU VÄLINEHUOLTOKESKUKSESSA 

Kemin oppilaitoksissa opiskelevia käy lähinnä tutustumiskäynneillä. Joskus leikkaus–osastolla 

olevat instrumenttipuolen opiskelijat käyvät päivän parin ajan tutustumassa välineiden huol-

toprosessiin.  
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Psykiatrisen hoidon tulosalue 

 

 

Psykiatrian tulosalueen ylihoitajan perehdytyspuheenvuoro käytännön harjoit-

teluun tuleville opiskelijoille 

 

Tervetuloa hyvät opiskelijat 

 

Psykiatrian tulosalueella tarjoamme opiskelijoille monipuolisia ja oppimista tukevia harjoitte-

lupaikkoja, joiden tavoitteena on vahvistaa ammatillista kasvua tulevaa hoitajan työuraa var-

ten.  

 

Hyvän hoitotyön perustana on yhteistyö- ja vuorovaikutussuhde potilaan ja hoitajan välillä. 

Hoidossa potilas on oman elämänsä asiantuntija ja tasavertainen yhteistyökumppani. Hoita-

ja kohtaa potilaan aina yksilönä, jolla on oma ainutkertainen elämänhistoriansa oman yhtei-

sönsä jäsenenä. Potilaan erilaisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen mahdollistavat myös 

aidon hoitosuhteen syntymisen. Hoidon aikana yhteistyötä tehdään potilaan perheen, lä-

heisten ja muun verkoston kanssa (potilaan luvalla aina). Hoitajan tehtävänä on omalta osal-

taan huolehtia, että potilas saa tarvittavan tiedon ja ohjauksen sairaudestaan, tutkimustulok-

sistaan sekä hoitovaihtoehdoista. Tämä mahdollistaa potilaan osallistumisen tasavertaisena 

omaa hoitoaan koskeviin päätöksentekoihin.  

 

Hyvä hoito toteutuu aina potilaslähtöisesti ja potilasta kunnioittaen. Hyvä hoitoympäristö 

edistää potilaan terveyttä, paranemista ja kuntoutumista. Tutkimustulosten mukaan mitä 

paremmin potilas voi vaikuttaa hoitoympäristöönsä sitä paremmin hän voi käyttää voimava-

rojaan paranemiseensa. Hoitaja vastaa omahoitajaperiaatteiden mukaisesti hoitoprosessin 

onnistumisesta yhteistyössä muun hoitavan työryhmän kanssa. Hoitaja suunnittelee, toteut-

taa ja arvioi yhdessä potilaan/työryhmän kanssa hoitojakson etenemistä ja hoidon vaikutta-

vuutta.                        

  

Hyvä hoitaja on työssään luotettava, oikeudenmukainen ja hänellä on halu auttaa potilasta. 

Työssään hän noudattaa ohjeita, sääntöjä ja vaitiolovelvollisuutta. Hoitajalla on ammatillises-

ti laaja-alaista ja monipuolista osaamista, ohjaus- ja opetustaitoja sekä valmiuksia elinikäi-

seen oppimiseen. Ammatillisen kehittymisen edellytyksenä on tutkiva ja kehittävä työote, 
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joka edellyttää tietoa näyttöön perustuvista hoitotyön uusimmista tutkimuksista sekä sovel-

tamisista käytännön hoitotyöhön.  

Hoitotyössä hoitajan jaksamista tukee ammatillisen osaamisen vahvistaminen eri menetel-

min, toimiva työnohjaus, hyvä johtaminen, toimivat ja riittävät resurssit.  

 

Opiskelijanohjauksella on keskeinen vaikutus siihen, mihin opiskelijat suuntautuvat tulevissa 

syventävissä opinnoissaan. Tämä myös vaikuttaa siihen, miten tulosalueemme saa uusia, 

hyviä työntekijöitä tulevaisuudessa. Opiskelijoiden käytännön harjoittelun toetutuminen pe-

rustuu oppilaitosten ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekemään sopimuk-

seen. Oppilaitosten käytännön harjoittelusta vastaavat opettajat tai työelämävastaavat, jotka 

ottavat yhteyttä opiskelijakoordinaattoriin/osastonhoitajaan/ opiskelijavastaavaan tarvitta-

vien harjoittelupaikkojen varaamiseksi (JOBSTEP). Opiskelijakoordinaattorin yhtenä tehtävä-

nä on koordinoida eri oppilaitoksista tulevia varauksia ja tasata opiskelijasijoituksia yksiköi-

den välillä yhteistyössä opiskelijavastaavien ja osastonhoitajien kanssa.  

 

Hyvä ja laadukas opiskelijaohjaus on tavoitteemme ja jokainen työntekijä vastuussa ohjauk-

sesta yhdessä opiskelijakoordinaattorin ja opiskelijavastaavien kanssa.  Ylihoitajan vastaa 

henkilöstönsä osaamisesta ja seuraa opiskelijaohjauksen toteutumista sekä opiskelijoiden 

harjoittelusta antamia palautteita (CLES). Yhteistyötä tehdään käytännön työelämän sekä 

oppilaitosten kanssa tiivisti käytännön harjoittelun ja opiskelijatoiminnan kehittämiseksi.           

 

Tiina Puotiniemi 

psykiatrian tulosalueen ylihoitaja 
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TORNION PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA 

 

Poliklinikka sijaitsee Tornion terveyskeskuksen yhteydessä osoitteessa Sairaalakatu 1, 95400 

Tornio. Asiakkaat ovat pääosin aikuisia (18 vuotta täyttäneitä) torniolaisia ja opiskelun tai 

muun syyn vuoksi Torniossa asuvia henkilöitä. Poliklinikka tarjoaa monipuolisesti ja jousta-

vasti alueen psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palveluja.  

 

Moniammatillinen työryhmä huolehtii yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisen hoidon 

suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Asiakkaiden hoidossa on keskeistä perhe- ja verkos-

tonäkökulma. Jo ensimmäiselle kerralle toivotaan läheisiä mukaan keskusteluun ja tapaami-

set voidaan järjestää poliklinikan lisäksi asiakkaan kotona tai muussa sovitussa paikassa. 

Asiakastapaamisissa tehdään yhteistyötä Keroputaan sairaalan ja sosiaali- ja perustervey-

denhuollon työntekijöiden kanssa. 

 

Hoitotyöntekijöillä on erityisosaamista mm. perhe- ja yksilöterapiassa, traumaterapiassa, 

seksuaaliterapiassa sekä työnohjauksessa. Poliklinikan toiminnan periaate on avoimen dia-

login hoitomalli. Hoitomallin tunnuspiirteitä ovat dialogisuus, nopea reagoiminen avuntar-

peeseen, perhe- ja verkostokeskeisyys, työryhmän joustavuus ja liikkuvuus sekä vastuulli-

suus. Tavoitteena on yhden hoidon periaate l. turvataan hoidon psykologinen jatkuvuus 

siten, että hoitava työryhmä pysyy samana. Lähtökohtana on aina asiakkaan huomioiminen 

yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Myös kotikäyntejä tehdään. 

 

Tornion psykiatrian poliklinikalla järjestetään asiakkaille masennusta ehkäiseviä kognitiivisia 

kursseja ja ryhmiä, joissa on mahdollisuus pohtia asioita yhdessä samanlaisessa tilanteessa 

olevien ihmisten kanssa. Kuntouttavana toimintana on myös erilaisia liikuntaryhmiä (kunto-

sali, uimahalli, sähly, keilaus yms.). 

 

 

osastonhoitaja Matti Puumala 

apulaisosastonhoitaja Teija Hietasaari 
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LASTENPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA 
 

016-243 600 tai 040 197 0536 

Lastenpsykiatrian poliklinikan tilat sijaitsevat osoitteessa Keskuspuistokatu 6-8, Kemi. 

Sairaanhoitopiirissä ei ole omaa lastenpsykiatrista osastoa.  

 

Toimintamme tavoitteena on vaikeasti oireilevien lasten hoitaminen yhteistyössä sosiaali-, 

terveys- ja koulutoimien kanssa. Vauvaperhetyön piirissä on raskaana olevia tai 0-3 -

vuotiaiden lasten perheitä, joilla on jokin lapsen kasvuun tai kehitykseen vaikuttava kuormit-

tava tekijä.  

 

Lastenpsykiatrian poliklinikan tehtävänä on konsultoida ja hoitaa lapsuusikäisten vakavia 

käyttäytymisen ja tunne-elämän häiriöitä. Työssä huomioidaan lapsen koko elämäntilanne; 

vahvuudet, vaikeudet, koti, koulu, ystävät, harrastukset. Oikeudelliset lastenpsykiatriset tut-

kimukset, joissa on kysymyksessä esim. tiukka huoltajuuskiista, seksuaalinen hyväksikäyttö 

tai väkivalta, ovat erittäin haastavia ja aikaa vieviä.  

 

Toiminta on lapsilähtöisesti perhe – ja verkostokeskeistä. Sekä tutkimuksessa että hoidossa 

on ensisijaisen tärkeää tavata lasta myöskin aina kahden kesken. Kotikäynti antaa usein sy-

vempää ymmärrystä lapsen tutkimukseen/hoitoon.  

 

Toimintaan kuuluu yhteistyön tekeminen ja kehittäminen kuntien kouluihin, perustervey-

denhuoltoon, sosiaalitoimeen, perheneuvoloihin, kuntien mielenterveyspalveluihin, poliisi-

toimeen, Lapin keskussairaalaan, Oulun yliopistosairaalaan  ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopii-

rin eri yksiköihin. Tavoitteena on ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen 

laaja-alaisesti.  

 

Henkilökunta  

lastenpsykiatri Marja-Leena Ernvall  erikoistuva lääkäri Assi Kannala  

psykologi Minttu Postila    sosiaalityöntekijä Mirva Tauriainen 

sairaanhoitaja Virpi Paananen  sairaanhoitaja Jaanamari Leppäjärvi  

vauvaperhetyöntekijä Pirjo Kauppila 

osastonhoitaja Terttu Wallenius (yhteinen YPSY, LAPSY, NUPSY) 

vt. osastonsihteeri Tarja Varonen  

mailto:marja-leena.ernvall@lpshp.fi
mailto:minttu.postila@lpshp.fi
mailto:minna.tauriainen@lpshp.fi
mailto:minna.tauriainen@lpshp.fi
mailto:virpi.paananen@lpshp.fi
mailto:jaanamari.leppajarvi@lpshp.fi
mailto:pirjo.kauppila@lpshp.fi
mailto:terttu.wallenius@lpshp.fi
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NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA 
 

Nuorisopsykiatrian poliklinikoiden tilat sijaitsevat Länsi-Pohjan keskussairaalan takana punai-

sen kerrostalon 2. kerroksessa osoitteessa Merikatu 3, 94100 Kemi. Puhelinnumero on 016 

243 600 tai 243 609. 

 

Nuorisopsykiatrian työryhmän tehtävänä on selvittää, arvioida ja hoitaa 12-23 -vuotiaita 

nuoria ja heidän perheitään nuoruusikään liittyvissä kriiseissä ja pulmatilanteissa. Nuoruus-

iän kriisit ilmenevät monin eri tavoin. Vaikeudet näkyvät esimerkiksi hankalina ristiriitoina 

vanhempien ja muiden aikuisten tai ikätovereiden kanssa sekä haluttomuutena, masennuk-

sena, pelkoina, ahdistuksena tai monenlaisina ruumiillisina tuntemuksina, koulunkäyntivai-

keuksina ja eristäytymisenä. Nuorisopsykiatrian poliklinikalle voivat ottaa yhteyttä nuoresta 

huolissaan olevat henkilöt. Yleisimmin yhteydenottaja on nuori itse, vanhemmat, opettajat 

tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijät. Tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan ko-

tona, kouluilla tai eri poliklinikoilla yhteistyössä asiakkaan muun verkoston kanssa avoimen 

dialogin hoitomallin mukaisesti. Työryhmä palvelee kaikkia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 

jäsenkuntien asukkaita.  

 

Alle 18-vuotiaiden osastohoito toteutetaan tarvittaessa Rovaniemellä Lähde-osastolla tai 

OYS:ssa.  

 

Henkilökunta  

psykiatri Birgitta Alakare  

psykologi Elina Löhönen 

sairaanhoitaja Riitta-Liisa Heikkinen 

sairaanhoitaja Eija Lampela 

sairaanhoitaja Sirkku Maikkula 

sairaanhoitaja Jaana Ojala 

sairaanhoitaja Marianne Karttunen  

sairaanhoitaja Anne Näätsaari 

osastonhoitaja Terttu Wallenius 

 

mailto:birgitta.alakare@lpshp.fi
mailto:elina.lohonen@lpshp.fi
mailto:elina.lohonen@lpshp.fi
mailto:riitta-liisa.heikkinen@lpshp.fi
mailto:riitta-liisa.heikkinen@lpshp.fi
mailto:eija.lampela@lpshp.fi
mailto:sirkku.maikkula@lpshp.fi
mailto:sirkku.maikkula@lpshp.fi
mailto:jaana.ojala@lpshp.fi
mailto:marianne.karttunen@lpshp.fi
mailto:ritva.vakkuri@lpshp.fi
mailto:ritva.vakkuri@lpshp.fi
mailto:anne.naatsaari@lpshp.fi
mailto:terttu.wallenius@lpshp.fi
mailto:terttu.wallenius@lpshp.fi
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YLEISSAIRAALAPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA 
 

016-243 600 

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikan  tilat sijaitsevat  L-PKS:n takana punaisen kerrosta-

lon alimmassa kerroksessa ositteessa Merikatu 3, 94100  KEMI 

 

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka toimii konsultaatiopoliklinikkana, tehden työkyvyn–  ja 

hoidonarviointeja sekä hoidon järjestämistä, kriisiterapiaa, työnohjausta ja kouluttamista. 

Poliklinikalla on tiivis yhteistyö neurologian -, sisätautien -, kipupoliklinikoiden ja kuntoutus-

tutkimusyksikön ja syöpäpoliklinikan kanssa.  

 

Merkittävä yhteistyökumppani on työterveyshuolto, jonka puitteissa olemme v:sta 1998 jär-

jestäneet TYKY - toimintana kognitiivis – behavioraalisia työuupumusta ennalta ehkäiseviä 

henkilökuntaryhmiä, joihin on osallistunut tähän mennessä yli sata kuntayhtymän työnteki-

jää.  

 

YPSY vastaa monipuolisesti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen yleissairaalapsykiatrian 

palveluista. Hoito perustuu avoimen dialogin mukaiseen perhe - ja verkostokeskeiseen työs-

kentelyyn, joka tapahtuu moniammatillisesti. Hoitomuotoina käytetään yksilö-, perhe-, ver-

kosto- ja ryhmäterapiaa.  

 

Henkilökunta  

 

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla työskentelevät  

psykiatri Pirjo Saastamoinen  

osastonhoitaja Terttu Wallenius (yhteinen YPSY, LAPSY, NUPSY) 

psykologi Elina Kenttä 

sairaanhoitaja Sirkka-Liisa Mäkelä 

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka toimii toiminnallisesti ja fyysisesti ”kimpassa ” lasten ja 

nuorisopsykiatrian poliklinikoiden kanssa. 

 

 

 

http://intranet/web/files/tyonohjaus.pdf
http://intranet/web/files/avoin_dialogi.pdf
mailto:pirjo.saastamoinen@lpshp.fi
mailto:terttu.wallenius@lpshp.fi
mailto:elina.kentta@lpshp.fi
mailto:sirkka-liisa.makela@lpshp.fi
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KEROPUTAAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA 
 

Keroputaan psykiatrian poliklinikka tarjoaa monipuolisesti ja joustavasti alueen psykiatrisen 

erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palveluja. Poliklinikan toiminta perustuu avoimen dia-

login hoitomalliin tunnuspiirteinään dialogisuus, nopea reagoiminen avun tarpeeseen, per-

he- ja verkostokeskeisyys, työryhmän joustavuus ja liikkuvuus sekä hoidon jatkuvuus.  

Poliklinikalla työskentelee osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, osastonsihteeri, lääkäri, 

psykologi ja sairaanhoitajia. Myös toimintaterapeutit ja kuntoutusohjaajat sekä sosiaalityön-

tekijät tekevät tiivistä yhteistyötä poliklinikan kanssa.  

 

Moniammatillinen työryhmä huolehtii yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisen hoidon 

suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Asiakkaiden hoidossa on keskeistä perhe- ja verkos-

tonäkökulma. Jo ensimmäiselle kerralle toivotaan läheisiä mukaan keskusteluun ja tapaami-

set voidaan järjestää poliklinikalla, asiakkaan kotona tai muussa sovitussa paikassa. Asiakas-

tapaamisissa tehdään yhteistyötä Keroputaan sairaalan ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon 

työntekijöiden kanssa. 

 

Keroputaan poliklinikan toimesta järjestetään psykiatrinen ympärivuorokautinen päivystys-

toiminta. Asiakkaalle voidaan järjestää ensimmäinen aika tarpeen mukaan 24 tunnin sisällä 

yhteydenotosta. Virka-aikana klo 8 - 16 poliklinikan puhelinliikenteestä vastaa poliklinikan 

esimies ja päivystysaikana; iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, poliklinikan sairaanhoitajat. Päi-

vystävä sairaanhoitaja yhteistyössä päivystävän lääkärin kanssa vastaa psykiatrisesta erityis-

osaamisesta sairaalan lisäksi myös koko Länsi-Pohjan alueella. Päivystävä sairaanhoitaja päi-

vystää sairaalan tiloissa osallistumalla tarvittaessa myös osastotyöhön mm. eristysvalvon-

taan, ottaa vastaan päivystyspuhelut asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta (mm. terveyskes-

kus, poliisi, avohoitoyksiköt). Päivystävältä sairaanhoitajalta vaaditaan tuntemusta eri hoito-

organisaatoista, koska hän joutuu informoimaan ja neuvomaan niin asiakkaita kuin yhteis-

työkumppaneita puhelimessa psykiatrisista asioista. 

Yksi poliklinikan tehtävä on järjestää vastaanottokokous kaikille sairaalaan pyrkiville asiak-

kaille, kutsua omaiset tai muita asiakkaalle tärkeitä ihmisiä hoitokokoukseen. Huolehtia, että 

vastaanottokokouksessa syntynyt ymmärrys ja informaatio siirtyvät seuraavana päivänä jat-

kettavaan hoitokokoukseen. 

 

Osastonhoitaja Matti Puumala 

apulaisosastonhoitaja Päivi Vahtola 
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PSYKIATRIAN OSASTO 

 

Psykiatrian osasto toimii Keroputaan sairaalassa Torniossa, Toivolantie 1, 95410 Tornio. 

Osastolla on 22 sairaansijaa. Potilaat tulevat osastolle M1- tarkkailulähetteellä, B1-

vapaalähetteellä, psykiatrian poliklinikoiden kautta tai hoitavan työryhmän suullisella lähet-

teellä.  

Tulotilanteessa järjestetään vastaanottokokous, missä yhteisesti arvioidaan osastohoidon 

tarvetta ja tavoitteita. 

Psykiatrian osastolla toteutetaan Keroputaan hoitomallin mukaista avoimen dialogin hoito-

mallia. Toimintaperiaatteena on avohoitopainotteinen, perhe- ja verkostokeskeinen hoito-

työ. Osaston tavoitteena on tarjota tarpeenmukaista, laadukasta psykiatrista erikoissairaan-

hoitoa eri-ikäisille yli 18 v. potilaille, jotka tarvitsevat psykiatrista arviointia, tukimusta, teho- 

ja kriisihoitoa sekä akuuttikuntoutusta sitä vaativissa kriisitilanteissa.  

Osastollamme toimii moniammatillinen hoitavatyöryhmä: potilas, omahoitaja/vastuuhoitaja 

ja osastonlääkäri sekä tarpeen mukaan psykologi, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. 

Toivottavaa on, että omaiset ja verkostot osallistuvat tiiviisti hoitokokouksiin, hoitoneuvotte-

luihin ja työryhmiin yhdessä hoitavan työryhmän kanssa. 

Osastomme henkilökunta toteuttaa myös avohoitoa osallistumalla potilaan hoito- ja verkos-

tokokouksiin, kotikäynteihin, kriisihoitoihin ja yksilökäynteihin. Osasto vastaa ja toteuttaa 

vaativan avohoitoasiakkaan kokonaisvaltaisen lääkehoidon ja psyykkisen voinnin arvioinnin. 

Osasto tarjoaa asiantuntijuutta vanhuspsykiatristen ja erityishuollon asiakkaiden hoitopro-

sesseihin. 

 

 

 

 

Psykiatrian arvot 
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Asiakaslähtöisyys 

Kunnioitus ja kuuleminen 

Vastuullisuus 

Avoimuus 

Yhteistyökykyisyys 

Itsemääräämisoikeus 

 

Henkilökunta 

Henkilökunnalla on psykiatrisen perusosaamisen lisäksi erityisosaamista mm. perhe-, yksilö-, 

ryhmä-, seksuaaliterapiasta, trauma-, vanhuspsykiatrisesta hoidosta, kuntoutuksen eri hoi-

tomuodoista, päihdepsykiatriasta sekä työnohjauksesta. Osaston työntekijä toimii lisäksi 

MAPA kouluttajana (hallittu hoidollinen rajoittaminen). 

Työvuorot 

Osastolla toteutetaan tiimityöaikamallia ja malli toteutetaan kolmella tiimillä. Työaika on 

12.30 tuntia, vaihtopäivinä 8 tuntia. Jokaisessa tiimissä on potilaan oma/vastuuhoitaja joka 

huolehtii potilaan asioista. Raportointi tapahtuu aamu- ja yövuoron vaihteessa sekä klo 8.30. 

Tiimien vaihtopäivinä pidettävät siirtotyöryhmät varmistavat potilaan hoitoprosessin jatku-

misen tiimien välillä. 

 

Yhteystiedot 

Osastonylilääkäri Jyri.J.Taskila 

Osastonhoitaja Marika Biro, puh. 040 353 2344 

Apulaisosastonhoitaja Minna Tarkka puh. 040 149 1365 

Tiimivastaava,puh. 040-7061102 A-tiimi Petri Kotiranta, opiskelija koordinaattori 

Tiimivastaava               ”                  B-tiimi Jaakko Pieskä ,        ” 

Tiimivastaava               ”                  C-tiimi Pekka Rauvala,       
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Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 
 

 

FYSIOTERAPIA 

 

 

vs osastonhoitaja 

Eeva-Liisa Heikkinen 

puh. 040 842 1345 

eeva-liisa.heikkinen@lpshp.fi 

 

Toiminta ja tarkoitus 

 

Fysioterapiaosasto kuuluu sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueeseen osana kuntoutus-

yksikköä, jonka muodostavat fysioterapiaosasto ja kuntoutustutkimusyksikkö ja seudullinen 

apuvälinekeskus omina tulosyksikköinään.  

 

Fysioterapiaosasto on luonteeltaan palveluyksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa fysioterapia-

palveluita sairaanhoitopiirin väestölle. Fysioterapia on osa asiakkaiden kokonaishoitoa. Mää-

rällisesti enemmän palveluita saavat erikoisalojen vuodeosastoilla hoidettavat potilaat.   

 

Potilaat - iältään vastasyntyneestä keskosvauvasta vanhuksiin - saavat fysioterapiapalveluita 

vuodeosastoilla ja fysioterapiaosastolla. Terapiatarpeen taustalla on hyvin erilaisia sairauksia 

tai vammautumista, jotka vaikeuttavat tai uhkaavat henkilön työ- ja toimintakykyä. Lyhenty-

vät hoitoajat vuodeosastoilla asettavat vaatimuksia myös terapiahenkilökunnalle tuottaa 

suunnitellut palvelut entistä lyhyemmässä ajassa. Uusien hoito- ja tutkimusmenetelmien 

opiskelu ja niiden soveltaminen käytäntöön vaatii henkilökunnalta jatkuvaa itseopiskelua ja 

hakeutumista alan koulutuksiin. 

Koko sairaala on julistautunut valtakunnallisen suosituksen mukaisesti savuttomaksi sairaa-

laksi vuoden 2011 alusta. Tämä tarkoittaa, että henkilökunta eivätkä opiskelijat tupakoi työai-

kana. Lisäksi sairaalan imagoon kuuluvat hajusteettomuus ja sormuksettomuus. 

 

mailto:eeva-liisa.heikkinen@lpshp.fi
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Rakenne ja henkilökunta 

 

Kuntoutusylilääkäri Sakari Malin kuntoutusyksikön johtaja ja toimii samalla myös fysiotera-

piaosaston vastuulääkärinä sekä apuvälinekeskuksen ja kuntoutustutkimusyksikön lä-

hiesimiehenä. Osastonhoitaja Anna-Liisa Laihinen vastaa fysioterapiaosaston sekä tekstinkä-

sittely-yksikön henkilöstöhallinnosta ja toiminnan johtamisesta. 

 

Fysioterapiaosaston henkilökuntaan kuuluvat lisäksi apulaisosastonhoitaja, 9 fysioterapeut-

tia, kaksi kuntohoitajaa ja osastonsihteeri. Fysioterapeuteista yksi toimii yhteisenä varahenki-

lönä fysioterapiaosastolla ja apuvälineyksikössä henkilökunnan lyhytaikaisissa poissaoloissa. 

Fysiatripalvelut on järjestetty toistaiseksi ostopalveluna kolmena vastaanottopäivänä kuu-

kaudessa.  

 

      

Toiminnan periaatteet ja hoitoidea        

 

Fysioterapian keinoin pyritään tukemaan ja korjaamaan asiakkaan vamman tai sairauden 

aiheuttamien muutosten jälkeistä liikkumis- ja toimintakykyä. Toiminta perustuu tiiviiseen 

yhteistyöhön erikoisalojen ja sairaalan ulkopuolisten tahojen kanssa.  

    

Fysioterapia on osa kuntoutujan kokonaishoitoa. Se on luonteeltaan kuntoutujalähtöistä ja 

yksilölliset tarpeet huomioivaa, vuorovaikutuksellista, suunnitelmallista, kannustavaa ja sitä 

ohjaavat organisaation ja kuntoutujan arvoja kunnioittavat periaatteet. Terapiatyö sisältää 

tutkimista, arviointia, suunnittelua, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamista, potilaan omien 

taitojen vahvistamista elämäntilanteen muutoksissa. Työ perustuu työntekijän itsenäisiin rat-

kaisuihin ja vastuulliseen terapian toteuttamiseen alusta loppuun saakka, mutta edellyttää 

tekijältään moniammatillisuutta – taitoa ja halua yhteistyöhön. Oikea-aikainen toimenpitei-

den, arvioiden, suositusten ja lausuntojen kirjaaminen on oleellinen osa fysioterapiaproses-

sia. 

Fysioterapiahenkilökunnan työnkuvaan kuuluu myös potilaiden hoitoon liittyvän koulutuk-

sen järjestäminen vuodeosastojen hoitohenkilökunnalle. Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 

osallistuvat myös eri erikoisalojen järjestämiin alueellisiin koulutustilaisuuksiin oman alansa 

asiantuntijoina. 
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Arvot 

 

Yksikön arvot - vastuullisuus,  asiakaslähtöisyys, avoimuus, luotettavuus,  yhteistyökykyisyys 

- noudattavat organisaation arvoja ja yhdessä on määritelty, mitä ne kuntoutustyössä tar-

koittavat. 

 

Arvojen tulee  näkyä välittömässä potilastyössä, suhtautumisessa omaisiin ja läheisiin, mo-

niammatillisessa yhteistyössä, opiskelijaohjauksessa,  yksikön työntekijöiden keskinäisessä ja 

organisaation ulkopuolisten toimijoiden välisessä kanssakäymisessä. Arvojen toteutumista 

arvioidaan vuosittain.  

 

 

Työn ja vastuun jako 

 

Työntekijät vastaavat tehtäväkuvansa mukaisesti erikoisalojen vuodeosastojen ja poliklini-

koiden potilaiden fysioterapiapalveluiden tuottamisesta. Toiminta painottuu tutkimiseen ja 

arviointiin, joka tukee diagnosointia, hoidon sisällön ja toteutuksen suunnittelua. Fysiotera-

peutit toimivat moniammatillisissa työryhmissä fysioterapian asiantuntijoina. 

 

Työkierto on yksikössämme mahdollista ja suotavaa.  Työkokemuksella ja kouluttautumalla 

saatu perehtyneisyys on käytännössä kiinnittänyt vakituisen henkilökunnan kyseiseen  eri-

koisalaan, kuten lastenneurologiaan ja aikuisneurologiaan sekä ortopediaan.  

Joillakin työntekijöillä on useampia vastuualueita eri erikoisaloilta tehtäväkuvansa mukaisesti. 

Osa henkilökunnasta tekee pelkästään polikliinista työtä, osa työskentelee vain vuodeosas-

toilla ja osa molemmissa. 
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Tilat        

 

Kuntoutusyksikkö - fysioterapiaosasto, kuntoutustutkimusyksikkö ja alueellinen apuväli-

nekeskus - sijaitsee keskussairaalan ensimmäisessä kerroksessa. Fysioterapiaosasto remontti 

alkoi kesällä 1999 ja uudistuneet tilat otettiin käyttöön loppuvuodesta. Käytettävissä on hy-

vin varustettu kuntosali, liikuntasali, allas ja kuusi hoitohuonetta, joista yksi huone on tarkoi-

tettu lasten terapiaan.  

 

Fysioterapiaosasto palvelee asiakkaitaan arkipäivisin klo 7.00 - 16.00. Viikonloppuisin tera-

piapalveluita ei ole saatavilla. Terapia- ja liikuntatilat ja tarvittavat hoitolaitteet varataan säh-

köpostin yhteydessä olevassa kalenterissa. Allas- ja liikuntatiloissa on hälytysjärjestelmä, joka 

ilmoittaa kansliaan, missä tilassa apua tarvitaan.  

Henkilökunnan ja iltaryhmien ohjaajien tiedossa on toimintaohje hätätilanteen varalle. Kun-

kin huoneen ilmoitustaululla on tarvittavat puhelinnumerot. Potilasjärjestöillä ja henkilökun-

nalla on mahdollisuus käyttää liikunta- ja allastiloja klo 7.00 - 8.00 ja 16.00 jälkeen. Käyttöajat 

löytyvät intranetistä.   

 

 

Opiskelu fysioterapiaosastolla 

 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun fysioterapeuttien koulutus siirtyy vuoden 2013 alusta 

Rovaniemelle,  joten pääsääntöisesti Rovaniemen ammattikorkeakoulu lähettää fysiotera-

piaopiskelijoita opiskelun eri vaiheissa yksikköömme käytännön harjoitteluun. Harvakseen 

opiskelijoita tulee myös muista oppilaitoksista.  

  

Opiskelijat sopivat itse harjoittelupaikan hyvissä ajoin soittamalla osastonhoitajalle tai säh-

köpostilla.  Osastonhoitaja ottaa opiskelijat vastaan fysioterapiaosastolla, perehdyttää osas-

ton toimintaan ja asemaan organisaatiossa sekä harjoittelujakson käytäntöihin. Osastonhoi-

taja kertoo myös opiskelijoita koskevasta tietosuojavelvoitteesta ja jota opiskelija allekirjoi-

tuksellaan sitoutuu noudattamaan ja opiskelija saa häneltä tarvittavat potilastietojärjestel-

män käyttöoikeudet jakson ajaksi.  

 

Yksikön opiskelijaohjauksesta vastaavana fysioterapeuttina toimii Leena Väänänen, varalla 

Katja Koskela.  Hän koordinoi opetuksen ja toimii yksikön linkkinä opettajiin.   
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Opiskelijalla voi olla useampikin ohjaaja jakson sisällöstä riippuen, mutta opetusvelvollisuus 

koskee koko henkilökuntaa. Oma ohjaaja vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ko. erikois-

alan terapia- ja muihin käytäntöihin. Oppilaitos toimittaa etukäteen tai opiskelija tuo muka-

naan harjoitusjakson yleistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijat laativat henkilökohtaiset op-

pimistavoitteet harjoittelujakson alussa.  

 

Opiskelija käyttää harjoittelupaikalla sairaalan henkilökunnan suojavaatteita. Opiskelijalla 

kuten henkilökunnalla tulee olla näkyvissä nimikyltti. Opiskelijat voivat ruokailla joko sairaa-

lan ruokasalissa, koululla tai syödä omia eväitään osaston keittiössä. Osaston kahvihuone on 

myös opiskelijoiden käytössä.   

 

Jakson alkupäivinä opiskelija tekee vaadittavan tuntimäärän mukaisen työaikasuunnitelman 

ja huomioi suunnitelmassa myös jaksoon kuuluvan itsenäisen opiskelun. Suunnitelman to-

teuma jätetään osastonhoitajalle laskutusta varten. Koulu on ohjeistanut opiskelijat äkillisten 

poissaolojen varalta. Poissaolosta on aina ilmoitettava harjoittelupaikan osastonhoitajalle. 

       

Henkilökunta noudattaa ohjauksessa Suomen Fysioterapeutit ry:n laatimaa opiskelijaohjauk-

sen suositusta. Opiskelijat perehtyvät erikoisalojen potilasryhmien terapiakäytäntöihin  ja 

tutustuvat fysioterapia- ja kuntoutusprosessin eri vaiheisiin sekä moniammatilliseen työsken-

telyyn.  Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua jakson aikana tavoitteiden mukaisesti esim. 

radiologisiin tutkimuksiin, seurata leikkauksia, osallistua lääkärin ja fysioterapeutin yhteisvas-

taanottoon, perehtyä apuvälineyksikön toimintaan tms. Opiskelijat sopivat itse tutustumis-

käynneistä.     

 

Harjoittelujakson lopussa opiskelijat antavat palautteen opetuksesta Webropol-ohjelman 

kautta intranetissä. Fysioterapiaosaston henkilökunnalle opiskelijaohjaus on tärkeä osa työtä.  

Rovaniemen amk järjestää vuosittain käytännön ohjaajille koulutusta. 

 

Opiskelijat tuovat mukanaan uusia tuulia ja innostavat kokeneitakin käytännön osaajia. 

Opiskelijatyö parhaimmillaan on yhdessä oppimista, ihmisen kohtaamista, rikasta vuorovai-

kutusta, tulevaisuuteen sijoittamista.   
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KUNTOUTUSTUTKIMUSYKSIKKÖ 

 

KUNTOUTUSOHJAUS LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 

 

Kuntoutusohjaaja:  Annette Hietala 

                 Kauppakatu 25 

                 94100 Kemi 

                 puh. 016 – 243 625 

                 GSM 040 – 573 4655 

 

Toimialue:    Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 

                                    

Asiakkaat:    Kaikki näkövammaiset vauvasta vaariin. 

 

Tehtäväalueet: Kuntoutusohjaus 

                            Näönkäytönohjaus 

                            Päivittäistoimintojenohjaus 

 

KUNTOUTUSOHJAAJA 

 

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutettavan ja hänen lähiyhteisönsä ohjaamista sekä 

kuntoutettavan toimintavalmiuksien lisäämiseen liittyvien erityistarpeiden tiedostamista 

 

- Toimii yhdyshenkilönä asiakkaan, kodin ja kuntoutukseen osallistuvien 

  viranomaisten välillä. 

- Ohjaa, neuvoo ja opastaa kuntoutuksen käytännönjärjestelyissä.  

- Apuvälinetarpeen kartoittaminen 

- Osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan. 

- Tiedottaa ja kouluttaa. 

Kuntoutusohjaus tapahtuu etupäässä kotona, työpaikalla, päiväkodissa ja koulussa. 

Aloitteen kuntoutusohjaukseen voi tehdä vammainen itse, hänen omaisensa tai hänen lähi-

työntekijänsä sekä terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijä. 

Kuntoutusohjaus on asiakkaalle ja hänen perheelleen maksutonta. 

 

NÄÖNKÄYTÖNOHJAUS 
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Näönkäytönohjauksella pyritään ehkäisemään ja korvaamaan heikonnäön aiheuttamia  

toiminnan rajoituksia. Sen tavoitteena on näön käyttäminen mahdollisimman hyvin eri tilan-

teissa. 

Harjoittelussa otetaan huomioon oikea optiikka, valaistus, apuvälineen käyttötekniikka sekä 

ergonomisesti oikeat työskentelytavat. Ohjaus on yksilöllistä sekä tavotteiltaan että mene-

telmiltään. 

 

Näönkäytönohjaaja: 

- harjoittaa jäljellä olevaa näköä 

- sovittaa apuvälineitä ja opettaa niiden käyttöä 

- opettaa tarvittaessa uutta lukutekniikkaa 

- tekee tarvittaessa valaistuksen muutostyösuosituksia. 

 

Ohjausta annetaan tarvittaessa myös omaisille ja lähityöntekijöille. 

 

 

PÄIVITTÄISTOIMINTOJEN OHJAUS 

 

Päivittäistoimintojen ohjauksen tarkoituksena on näkövammaisen mahdollisimman 

itsenäinen ja riippumaton elämä. 

Ohjaukseen kuuluu mm. päivittäisten perustehtävien harjoittaminen ( syöminen, ruuanlaitto, 

pukeutuminen , hygienia ) sekä asumiseen, yhteiskuntaelämään, työhön, 

koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan liittyvien tilanteiden harjoittelu. 

   KUNTOUTUSOHJAAJA 

 

 Toimii yhdyshenkilönä asiakkaan, kodin ja kuntoutukseen osallistuvien viranomaisten 

välillä. 

 Sovittaa apuvälineitä, neuvoo niiden hankinnassa, antaa suosituksia                      ja oh-

jaa niiden käytössä 

 Ohjaa, neuvoo ja opastaa kuntoutuksen käytännön järjestelyissä.  

 Osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan. 

 Tiedottaa etuisuuksien hakemisesta. 

 Kouluttaa muita työntekijäryhmiä oman alueensa erityispiirteistä ja vammaisten ohjaami-

sesta. 
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 Järjestää ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskursseja. 

 

 

KUNTOUTUSOHJAUS 

 

 Kuntoutusohjaus tapahtuu asiakkaan elin-  ja toimintaympäristössä 

  Aloitteen kuntoutusohjaukseen voi tehdä vammainen itse, hänen omaisensa sekä ter-

veydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijä. 

 Kuntoutusohjaus on asiakkaalle ja hänen perheelleen maksutonta. 

Kuntoutusohjauksen kesto määräytyy asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja kuntoutusohjaajan 

resurssien mukaan. 
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RADIOLOGIAN OSASTO 

 

 Osastonhoitaja   

Lea Timlin 

p. 040 1827 867 

lea.timlin@lpshp.fi  

  

 Yhdyshenkilöt 

Auli Ahonen, auli.ahonen@lpshp.fi 

Minna Kyllönen, minna.kyllonen@lpshp.fi 

 

Osaston esittely 

 

Osasto kuuluu sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueeseen. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa 

laadukkaita radiologisia tutkimuksia ja toimenpiteitä sairaanhoitopiirin ihmisille. Asiakkaina ovat sekä 

keskussairaalan vuodeosaston että poliklinikoiden potilaat. Lisäksi radiologisia palveluita ostavat 

henkilökunnan työterveysasema ja sairaanhoitopiirin terveyskeskukset. 

 

Toiminta muodostuu asiakkaan terveydentilan seurannasta, diagnostiikasta ja toimenpideradiologi-

asta. Toiminnassa pyritään asiakkaan kokonaisvaltaiseen hoitoon yhteistyössä vuodeosastojen ja 

poliklinikoiden kanssa. Asiakkaina ovat kaikenikäiset ja eri sairauksia sairastavat ihmiset, joten poti-

laskirjo on laaja.  

 

Osaston toiminta perustuu toimenpidekeskeisyyteen, lyhyisiin potilaskontakteihin, yllätyksellisyyteen, 

potilaiden nopeaan vaihtumiseen ja jatkuvaan uusien asioiden ja tekniikoiden opettelemiseen.  

 

Toiminnan periaatteet ja hoitoidea 

 

Radiografiatyö on osa asiakkaan kokonaishoitoa, jossa asiakkaan yksilölliset tarpeet ovat lähtökohta-

na. Radiografiatyö perustuu inhimillisyyteen ja vuorovaikutukseen, ja sitä ohjaavat hoitotyössä ylei-

sesti hyväksytyt periaatteet. Radiologian osaston toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys. Kuvantaminen ja 

ionisoivan säteilyn käyttö ovat kuitenkin erityispiirteitä, joita ei esiinny muilla hoitotyön alueilla.  

mailto:lea.timlin@lpshp.fi
mailto:auli.ahonen@lpshp.fi
mailto:minna.kyllonen@lpshp.fi
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Seuraavia hoitotyön arvoja pidämme työssämme tärkeimpinä: 

 

 YKSILÖLLISYYS 

 asiakkaan tarpeista lähtevää, tilanteen mukaista hoitoa 

 valmistelu- ja hoito-ohjeet yksilöllisiä potilaan sairaus huomioiden 

 hienotunteisuus, erilaisten apuvälineiden käyttö kuvantamistilanteissa, tutkimusten ajoitus  

 TURVALLISUUS 

 sisäinen turvallisuus: sisäinen turvallisuus lähtee siitä, että potilas havaitsee röntgenhoitajan 

hallitsevan ammattinsa 

 ammattitaito säteilyn käytössä, turvalliset nostot ja siirrot, moitteettomasti toimivat laitteet  

 JATKUVUUS 

 palveluyksikön välttämätön edellytys työssä onnistumiselle 

 eri yksiköiden ja ammattiryhmien välinen yhteistyö, jossa meiltä edel-

lytetään vastuuntuntoa, selkeää käsitystä omasta tehtävästämme ja 

myös toisten asiantuntemuksen kunnioittamista 

 valmistelu- ja jälkihoito-ohjeet 

 

Osaston sijainti ja resurssit 

 

Osastomme sijaitsee keskussairaalan 2. kerroksessa torin ja Kauppakadun puoleisessa siivessä. Tut-

kimushuoneita osastolla on yhdeksän:  

tietokonetomografia 

magneetti  

angio 

läpivalaisu/orto 

mammotutkimushuone  

2 ultraäänitutkimushuonetta 

2 natiivitutkimushuonetta 

Neljä röntgenhoitajaa toimii vuorollaan PACS-hoitajina, ja 

heillä on oma työtila 

 

Henkilökunta 

 

Osastolla on viisi radiologin virkaa ja hoitohenkilökuntaan kuuluvat osastonhoitaja, apulaisosaston-

hoitaja, 14 röntgenhoitajaa, 4 vakinaista röntgenhoitajan sijaista ja 3 osastonsihteeriä. Lisäksi osaston 

henkilöstöön kuuluvat 3 potilaskuljettajaa ja siivouspalveluista 2 laitoshuoltajaa.  

 

Osaston toimintamalli on ”tehtäväkeskeinen tiimityö”, joka perustuu tutkimushuone-kohtaiseen 

työnjakoon. Huonekierto on 1—2 työpäivän mittainen. Poikkeuksena on magneettitutkimushuone, 
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jossa on oma tiimi röntgenhoitajia, jotka pyörittävät sitä päivävuoron aikaan.  Myös kardiologiset 

angiografiat ja sisäisen tahdistimen laitot tekee oma tiimi hoitajia ja he ovat koulutettuja juuri näihin 

toimintoihin. Lisäksi muutamat röntgenhoitajat vastaavat PACS-arkistointi- ja RIS-

ajanvarausohjelmista. Päivittäinen huonekierto on koettu hyväksi tavaksi, jotta röntgenhoitaja pystyy 

päivystämään ja hallitsemaan laajan tutkimusvalikoiman mahdollisimman hyvin. Jokaiseen tutkimus-

huoneeseen on lisäksi nimetty vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on mm. päivittää tutkimushuone-

kohtaista ohjekansiota. 

 

Aukioloajat 

 

Radiologian osaston normaali työaika on arkisin klo 7.00—16. Päivystysaika alkaa arkisin klo 15.30. 

Yksi radiologeista on vuorollaan takapäivystäjänä. Hänet saa kiinni puhelimella tarvittaessa. 

Kaksi röntgenhoitajaa on iltavuorossa klo 22:een. Yöaikana klo 22—07 röntgenhoitajat tekevät 50 

%:n -asuntovarallaoloa. Tarvittaessa soitetaan kännykkään, jolloin hoitajan on tultava 20 minuutin 

sisällä töihin.  

Viikonloppuisin (la—su) ja juhlapyhinä kaksi röntgenhoitajaa on aamu- ja iltavuorossa. Aamuvuoro 

on klo 8—15 /14 ja iltavuoro klo 14 / 15—22. Yövarallaolo viikonloppuina on siten klo 22—08. 

 

Opiskelu radiologian osastolla 

 

Röntgenhoitajaopiskelijat tulevat pääosin Oulun seudun ammattikorkeakoulusta, mutta myös Poh-

jois-Savon ja Turun ammattikorkeakouluista sekä Luulajan teknisestä yliopistosta on opiskelijoita. 

Opiskeluohjaukseen osallistuu koko henkilökunta, koska ohjaaja voi vaihtua päivittäin (huonekierto). 

 

Kemin oppilaitoksissa opiskelevat ja sairaalassamme käytännön työharjoittelussa olevat opiskelijat 

tutustuvat osastomme toimintaan lähinnä potilaita röntgenissä käyttäessään. Toivomme opiskelijoil-

ta aktiivisuutta ja kiinnostusta kysellä röntgen- 

hoitajan työstä ja muustakin toiminnasta, ja annamme mielellämme tietoa kaikista säteilyyn liittyvistä 

asioista.  Tutkimusvalikoimamme kirjo on erittäin laaja tavallisista keuhko- ja luukuvauksista aina CT- 

ja magneettikuvauksiin sekä toimenpideradiologiassa ultraääniohjauksessa otettavista näytteistä aina 

verisuonistenttien laittoon. 
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PATOLOGIAN OSASTO 
puh. 040 149 1315 

 

Päivi Väre 

Ylilääkäri 

Puh. 040 808 6254 

paivi.vare@lpshp.fi 

 

Raili Teppo 

Osastonhoitaja 

Puh. 040 484 6962 

raili.teppo@lpshp.fi 

 

 

PATOLOGIAN OSASTON LUONNE JA TEHTÄVÄT 

 

Patologian tulosyksikkö on patologian alan diagnostisia palveluita tuottava yksikkö. Se kuuluu sai-

raanhoidollisten palveluiden tulosalueeseen. Sen hallinnollinen asema on määrätty sairaanhoitopiirin 

johtosäännössä. 

 

Osaston toimintaa säätelevät kansanterveyslaki, erikoissairaanhoitolaki, laki kuolemansyyn selvityk-

sestä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, hallintomenettelylaki, sekä näihin lakeihin liittyvät asetuk-

set, sairaanhoitopiirin johtosääntö ja virkasääntö.  

 

Patologian osasto tuottaa sairaanhoidollisena  palvelutoimintana patologian alan kudos- ja soluopil-

lisia lausuntoja ja taudinmäärityksiä keskussairaalan muille tulosyksiköille, osalle terveyskeskuksia 

sekä obduktiot koko sairaanhoito-piirin hoitoyksiköille. Obduktio-osaston säilytystiloja on vuokrattu 

THL:lle oikeuslääketieteellisten vainajien säilytykseen. 

 

Patologian osaston tilat sijaitsevat E-siivessä 2 krs, lukuun ottamatta obduktio -osaston tiloja, jotka 

sijaitsevat taloussiivessä. Osaston tilojen kokonaispinta-ala on n 600 m2.   

 

Osasto on avoinna kello 7.00-15.00. 

 

mailto:paivi.vare@lpshp.fi
mailto:Raili.teppo@lpshp.fi
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Toiminta-ajatus: 

 

Patologian yksikkö osallistuu potilaan hoitoon, taudin määrittelyyn, hoidon seurantaan ja laadun-

varmennukseen tutkimalla patologian alan näytteitä sairaalan erikoissairaanhoidon tulosyksiköiden, 

sekä myös sairaanhoitopiirin muiden yksiköiden tarpeisiin. Laaduntarkkailu on osa yksikön toimintaa 

kaikissa työn vaiheissa. Laadunvarmennustoimenpiteet kohdistetaan diagnostiikan, laboratoriotyön 

ja palvelun laatuun. Laadunvarmennuksessa pyritään lausuntojen standardisointiin, tulosvaihtelun 

minimointiin ja palvelun riittävään nopeuteen. 

 

Henkilökunta: 

 

Ylilääkäri  

Osastonylilääkäri   

Osastonhoitaja  

3 laboratoriohoitajaa 

1 lääkintävahtimestari  

1,5 osastonsihteeri  

1 laitoshuoltaja (työpanos ostetaan siivoustoimelta) 

 

Laboratoriotyössä käytetään työkiertoa laboratoriohoitajien kesken, jotta perehtyneisyys säilyy kaik-

kiin laboratoriotyön osa-alueisiin: 

  I viikko histologian tekniikka 

  II viikko sytologian tekniikka, erikoistyöt ja immunohistokemia 

  III viikko sytologisten näytteiden esitarkastus 

Lääkintävahtimestari huolehtii ruumiinavauksista ja vainajien luovutuksista sekä osallistuu laborato-

riotyöhön laittaen kudosnäytteet kiertoon. 

Laitoshuoltaja huolehtii osaston siisteydestä, välinehuollosta sekä vainajien luovutuksista silloin, kun 

lääkintävahtimestaria ei ole . 

Osastonsihteerille kuuluu mm: sanelujen purku atk:lla, postitus, arkistointi, puhelinliikenne. 

                                                                                                                                

Opiskelijaohjaus  

 

Kaikkiin virkoihin/toimiin kuuluu opetusvelvollisuus. Osastolla on ollut harjoittelemassa bioanalyytik-

ko-opiskelijoita, lääkintävahtimestariopiskelijoita, osastonsihteeriopiskelijoita, laitoshuoltajaopiskeli-

joita, amanuensseja. 

Muut terveydenhuoltoalan opiskelijat ovat käyneet ruumiinavauksissa, jos siihen on ollut mahdolli-

suus. 

Osaston toimintaa on esitelty vierailukäyntien yhteydessä.    
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SAIRAALAHYGIENIA 
 

Tuija Nurkkala 

hygieniahoitaja 

puh: 040 168 0675 

tuija.nurkkala@lpshp.fi 

 

Eeva Mustonen 

vs. hygieniahoitaja 

puh: 040 168 0679 

eeva.mustonen@lpshp.fi 

 

 

Länsi-Pohjan keskussairaalassa toimiva sairaalahygieniayksikkö on potilaiden hoitoa tukeva yksikkö, 

jossa työskentelevät infektiolääkäri ja hygieniahoitaja. Sairaalahygieniayksikkö on kaikkien  keskussai-

raalan yksiköiden ja koko Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyden huoltoalan hoitolai-

tosten käytettävissä. Yksikkö antaa konsultaatioapua infektiosairauksiin, hoitoon liittyviin infektioihin 

/ sairaalainfektioihin ja sairaala- ja laitoshygieniaan liittyvissä asioissa. Yksikkö järjestää vuosittain 

alueellisia koulutustapahtumia sekä muita koulutuksia keskitetysti ja työyksikkökohtaisesti, luentoja ja 

alustuksia. Sairaalahygieniayksikkö laatii ja päivittää sairaalahygieniaan liittyviä ohjeita ja suosituksia, 

jotka löytyvät sairaalan Intranetista ja yksiköiden hygieniakansioista. Yksikkö harjoittaa myös sään-

nöllistä tiedottamista infektioiden torjuntaan ja sairaalahygieniaan liittyvissä asioissa. Sairaalan ja 

sairaanhoitopiirin infektiotilanteita sekä mikrobilääkekulutus- ja mikrobilääke-resistenssitilannetta  

seurataan sairaalahygieniayksikössä jatkuvasti atk-pohjaisilla rekistereillä.   

 

Infektioiden torjunnan järjestelyyn hoitolaitoksissa ja sairaaloissa, kuten myös Länsi-Pohjan keskus-

sairaalassa tarvitaan koko henkilöstön yhteistyötä ja asiantuntemusta. Tähän yhteistyöhön tarvitaan 

myös sinua opiskelija, silloin kun olet suorittamassa työharjoittelua sairaalassamme. Infektioiden tor-

junnan tavoitteena on potilasturvallisuus, mahdollisten epidemioiden varhainen havaitseminen ja 

pysäyttäminen ja kustannuksia säästävä alhainen sairaalainfektioiden määrä. Torjuntatyötä tukevia 

ovat hoitoyksiköiden hygieniayhdyshenkilöt, infektiotoimikunta ja sairaalan johto. Perimmäisenä ta-

voitteena on suojella potilaita, asiakkaita, työntekijöitä, vierailijoita ja muita terveydenhuollon kanssa 

tekemisissä olevia henkilöitä.  

 

mailto:tuija.nurkkala@lpshp.fi
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Sairaalahygieniayksikön toiminta on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, tartuntojen ja infektioiden 

ehkäisyä sekä ohjaavaa toimintaa jo syntyneiden hoitoon liittyvien infektioiden ja epidemioiden osal-

ta. Yksikkö tekee yhteistyötä sairaalan ja koko sairaanhoitopiirin hoitolaitosten kaikkien työyksiköi-

den, ammattiryhmien ja johdon kanssa. Yhteistyö terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, opiskelija-

ryhmiä ohjaamalla, on sairaalahygieniayksikön satsausta tulevaisuuteen.  

 

Sairaalahygieniaosaston ohjeita opiskelijalle 

 

Yleisiä ohjeita 

 

 Ollessasi työharjoittelussa vuodeosastolla, poliklinikalla tai muussa sairaalan yksikössä, riisu 

kello, käsikorut ja sormukset pois ennen työvuoron alkua. 

 Opettele oikea käsienpesu ja –desinfektiotekniikka sekä suojakäsineiden oikea käyttö. 

 Huolehdi käsiesi ihon kunnosta:  

 hoida ihottumat, haavaumat, kynsivallin tulehdukset jne nopeasti kuntoon  

 pidä kynnet lyhyinä, lohkeilemattomina ja kynnenalustat puhtaina  

 vältä työssä kynsilakkaa tai huolehdi, että lakkapinta on ehjä / tuore  

 teko- ja rakennekynnet sekä kynsikorut eivät kuulu sairaalatyöhön  

 tarvittaessa rasvaa käsiäsi perus- tai käsivoiteilla. 

 Pidä pitkät hiukset sidottuina 

 Limakalvoja ja rustoja läpäisevät korut ylläpitävät jatkuvaa infektiota (lävistykset silmäkulmas-

sa, nenän pielessä, huulessa, kielessä, korvalehden rusto-osissa), minkä vuoksi lävistyskoruja 

ei sallita sairaalassamme. Tavalliset pienet korvakorut ovat sallittuja. 

 

Tartuntatautien ennaltaehkäisy 

 

Salmonellanäyte 

 

 Otetaan jos suoritat työharjoittelu jaksoa ravintokeskuksessa, lasten osastolla tai poliklinikalla, 

synnytysosastolla lastenhuoneessa, vastasyntyneiden tehohoitohuoneessa, synnytyssalissa tai 

synnyttäneiden vuodeosastolla ja olet ollut edeltävän kolmen kuukauden aikana maassa, jos-

sa salmonelloosia esiintyy yleisesti (Pohjoismaiden ulkopuolella) ja matka on kestänyt yli 4 

vrk:tta. 

 Huolehdi salmonellanäyte ennen työharjoittelun alkua koulusi opiskelijaterveydenhuollossa, 

josta saat lähetteen, näytteenottovälineet ja –ohjeet. 
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MRSA-näyte 

 

 MRSA (metisilliinille resistentti staphylococcus aureus) on yleinen sairaalainfektioiden aiheut-

taja. 

 MRSA-näyte vaaditaan jos olet ennen työharjoittelua työskennellyt tai ollut itse hoidettavana 

ulkomailla (Pohjoismaiden ulkopuolella) tai muissa MRSA:n suhteen endeemisissä sairaalois-

sa edeltävän 12 kuukauden aikana.  

 MRSA-viljelynäyte otetaan molemmista sieraimista pumpulipuikolla ja tarvittaessa käsien 

ihon rikkeymistä. 

 Koulusi opiskelijaterveydenhuolto huolehtii näytteen otosta 

 Näytteen valmistumiseen ja alustavaan vastaukseen menee aikaa vajaa viikko 

 Huolehdi, että viljelynäytteen tulos on tuore (alle neljä viikkoa vanha) ennen työharjoittelun 

alkua. 

 MRSA-näytteenoton aiheellisuudesta voit aina konsultoida sairaalamme hygieniahoitajaa  

 HUOM ! Paras keino suojautua MRSA-bakteeria ja muita tartuntatauteja vastaan on 

HUOLELLINEN KÄSIHYGIENIA ! 

 

Neulanpistotapaturma 

 

 Tarkoittaa pistoa viruspitoisen veren tai muun kehon nesteen saastuttamalla neulalla. 

 Veren välityksellä tartuttava henkilö kantaa hepatiitti B, hepatiitti C tai HI-virusta. 

 Toiminta neulanpistotapaturman sattuessa: 

1. Varmista, että vahinko ei pääse toistumaan 

2. Puhdista altistunut alue 

 pese iho ja pistokohta saippualla ja vedellä ja huuhtele reilusti 

 huuhtele limakalvo runsaalla vedellä, silmään käy myös silmän huuhdeliuos 

 älä purista haava-aluetta 

 aseta vauriokohtaan alkoholipitoinen haude (väh. 70%) muutamaksi minuutik-

si (ei silmään) 

3. Selvitä työyksikön henkilökunnan avustuksella onko lähdepotilaan veri tartuttavaa 

4. Ota yhteys sairaalan päivystyspoliklinikalle, josta ohjelmoidaan tarvittavat jatkotoi-

menpiteet. 

5. Täytä ILMOITUS VERITAPATURMASTA –lomake ja toimita se koulusi opiskelijatervey-

denhuoltoon ja jäljennös sairaalalle. 

 ÄLÄ LAITA KÄYTETTYÄ NEULAA TAKAISIN NEULANSUOJUKSEEN. SUURIN OSA 

NEULANPISTOTAPATURMISTA TAPAHTUU TÄSSÄ TILANTEESSA ! 
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Tutustu Länsi-Pohjan keskussairaalan sairaalahygienia ohjeisiin. Ohjeet löydät  sairaalan Intranetista, 

hygieniakansioista, jollainen löytyy sairaalan kaikista potilaita hoitavista yksiköistä tai Kemi-Tornion 

ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelusta.  

 

Työyksikön, jossa suoritat työharjoittelua, hygieniayhdyshenkilön mukana voit tulla hygieniayhdys-

henkilöiden kerran kuussa tapahtuvaan koulutus- ja kokoontumistapahtumaan, jossa käsitellään 

sairaalahygieniaan ja infektioiden torjuntaan liittyviä ajankohtaisia asioita sairaalassamme.  

 

 

OPETTELE HYVÄT HYGIENIATAVAT, ASEPTISEN KÄYTTÄYTYMISEN PERIAATTEET, JO 

OPISKELUAIKANASI. TÄLLÄ VARMENNAT SITÄ, ETTÄ KAIKESSA TEKEMÄSSÄSI POTILATYÖSSÄ, 

HYVÄT HYGIENIATAVAT OVAT LÄSNÄ LUONNOLLISENA OSANA TYÖSKENTELYÄSI. KUUNTELE 

OMAA ASEPTISTA OMAATUNTOASI. HALLITSEMALLA HYVÄT HYGIENIATAVAT, TARJOAT  

POTILAILLE TURVALLISEN HOITOYMPÄRISTÖN SEKÄ ITSELLESI JA TYÖTOVEREILLESI TURVALLISEN 

TYÖYMPÄRISTÖN !  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


