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Kotikäynti on Vaasan keskussairaalan  oma lehti, joka jaetaan jokaiseen kotiin sairaanhoitopiirin alueella. 
Vaasan keskussairaalassa työskentelee noin 2 200 eri alan asiantuntijaa. Sairaanhoitopiirin muodostavat 
13 omistajakuntaa, jotka ovat: Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, 
Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri.
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PÄÄKIRJOITUS

Hei, kuinka voin auttaa?
MITÄ, JOS ME KAIKKI Pohjanmaalla kysyisimme vähän useammin toisiltamme: Hei, kuinka 
voin auttaa? Tämä kysymys on tärkeä viesti muutaman viikon päästä toimintansa aloittavan 
Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakkaille ja potilaille sekä henkilökunnalle. Vuodenvaih-
teessa Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää lähes kaikki julkiset sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut Pohjanmaalla. Teemme toki edelleen tiivistä yhteistyötä myös yksityisen ja 
kolmannen sektorin kanssa, jotka myös tuottavat palveluita alueella. 

Olemme pyrkineet varmistamaan, että kaikki palvelut toimivat vuodenvaihteessa kuten en-
nenkin. Muutoksista esimerkiksi puhelinnumeroissa ja verkkopalvelussa tiedotamme tässä 
lehdessä. Haluamme tarjota sinulle paremmat mahdollisuudet saada tarvitsemasi palvelut 
lähellä. Samalla haluamme varmistaa, että palvelumme ovat laadukkaita ja turvallisia.   

Pohjanmaa aloittaa hyvinvointialueena, kuntayhtymänä, vuotta aiemmin, kuin koko muun 
Suomen itsehallinnolliset hyvinvointialueet. Kesällä hyväksyttiin vihdoin uusi lainsää-
däntö, jolla kauan yritetty sote-uudistus saadaan aikaiseksi. Suomeen perustettiin 21 
hyvinvointialuetta ja näiden lisäksi palveluja järjestää Helsingin kaupunki ja myös HUS eli 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. 

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueel-
laan itsehallinto. Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät, joita ovat toiminnan 
alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Vuoden 2023 
alussa hyvinvointialue siiis laajenee entisestään Pohjanmaalla, kun se järjestää myös 
pelastustoimen ja erityishuollon palvelut. Myös Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelut siirtyvät Pohjanmaan vastuulle. Kansallisella sote-uudistuksella on 
samanlaiset tavoitteet kuin uudistuksella, johon Pohjanmaalla lähdettiin omalla päätök-

sellä. Näin saamme hyvän etumatkan palveluiden ja toiminnan kehittämiselle omalla 
alueellamme. 

Uudessa organisaatiossa tarjoamme palveluita noin 170 000 ihmiselle, 13 
kunnan alueella Luodosta Kristiinankaupunkiin. Työntekijöitä meillä on yli 
7000. Integraatio on yksi tärkeimmistä asioista, jossa meidän tulee onnistua. 
Integraatiolla tarkoitetaan sitä, että pystyisimme vielä paremmin tarjoamaan 
kokonaisvaltaisia palveluita asiakkaillemme ja turhilta käynneiltä vältyttäi-
siin. Tarvitsemme muutoksen läpiviennissä paljon yhteistyötä ja ennakko-
luulotonta intoa uudistua ja ennen kaikkea luottamusta siihen, että yhdes-

sä pystymme vielä parempaan kuin ennen erikseen. 

Tässä lehdessä katsomme jo tulevaan, sillä lehtemme sisältää 
erikoissairaanhoidon palveluista kertovien artikkeleiden lisäk-
si artikkeleita myös perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
aiheista. Vuoden vaihduttua kuulumme yhteen ja samaan 
organisaatioon, mikä tekee myös lehdestämme entistä 
laajemman ja aiheiltaan meitä jokaista koskettavan. Hyviä 
lukuhetkiä Kotikäynnin parissa! 

Marina Kinnunen
Vaasan sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen johtaja 
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AJANKOHTAISTAPohjanmaan hyvinvointialue 
ottaa vastuulleen kuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
erikoissairaanhoidon 1.1.2022 alkaen. 
Jotta sinun on mahdollisimman 
helppo ottaa meihin yhteyttä, leikkaa 
talteen tärkeimmät yhteystietomme!

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN 
YHTEYSTIEDOT POHJANMAALLA

Asiakaspalvelukeskus 
06 218 9000
Soita meille, kun haluat apua tilanteesi 
arviointiin ja ohjausta palveluihimme.

Avoinna arkisin klo 8–16

Suun terveydenhuollon neuvonta 
06 218 9100
Soita meille, kun haluat varata ajan 
hammaslääkärille, hammashoitajalle 
tai suuhygienistille, tai haluat tietoa 
palveluistamme.

Avoinna arkisin klo 7.30–16

Terveydenhuollon päivystys 
116117
Soita meille, kun tarvitset apua nopeasti. 
HUOM! Muista yleinen hätänumero 112, jos 
tarvitset apua heti. 

Avoinna ympäri vuorokauden 

Sosiaali- ja kriisipäivystys 
06 218 9555
Soita meille, kun sinulla on kiireellinen 
sosiaalihuollon avuntarve.

Avoinna ympäri vuorokauden

Yleinen hätänumero 
112
Soita yleiseen hätänumeroon, jos tarvitset 
apua heti.

Avoinna ympäri vuorokauden

Puhelinvaihde 
06 218 1111
Soita meille, jos et löydä tarvitsemaasi 
yhteystietoa.

Avoinna arkisin klo 7–17 

Palvelut verkossa
Löydät sähköiset palvelumme sekä tietoa 
kaikista palveluistamme osoitteesta 
pohjanmaanhyvinvointi.fi 

H-rakennuksen 
työmaalla käynnissä 
toimintakokeet
VAASAN KESKUSSAIRAALAN alueen 
uudisrakennus, H-talo, näkyy pitkälle 
Vaasan keskustassa. Asiakkaiden 
palveleminen rakennuksessa alkaa 
syksyllä 2022. Ennen kuin henkilöstö 
pääsee muuttamaan, viimeistellään 
talon rakennustyöt ja tilat siivotaan 
perusteellisesti. Rakennusprosessis-
sa pisimmällä olevissa tiloissa teh-
dään parhaillaan säätöjä, mittauksia 
ja toimintakokeita, joilla testataan 
laitteiden ja järjestelmien toimivuutta. 
Lisäksi mitataan ja säädetään ilman-
vaihdon ilmamäärät.

Työmaalla työskentelee päivittäin eri 
alojen ammattilaisia keskimäärin 150 
henkilöä varmistamassa, että tilat ovat 
toimintavalmiina ensi vuonna. Syk-
syllä aloitetut pihatyöt viimeistellään 

kesällä 2022, jolloin muun muassa 
kylvetään nurmikot ja laitetaan istutuk-
set paikoilleen. Kun H-talo valmistuu, 
tarjoamme monipuolisia palveluita 
viihtyisissä ja uudenaikaisissa tiloissa. 

Kuvassa mitataan kahden tilan välisiä 
ilmaääneneristävyyksiä Vaasan keskus-
sairaalan H-rakennuksessa. llmaäänen- 
eristys kertoo kuinka paljon rakenne 
eristää sen läpi kulkenutta ääntä.
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Pohjanmaan rantaviiva asiakkaiden kerrosaulassa. Rantaviiva on muotoon leikat-
tua MDF-levyä, jonka takana loistaa LED-valonauha.



AJANKOHTAISTA

Pohjanmaan 
hyvinvointialue 
alkaa toimia 
tammikuussa – 
Mitä kysymyksiä 
muutos herättää?
Pohjanmaan hyvinvointialue yhdistää 13 Pohjanmaan kunnan sosiaali- ja terveyden-
huollon 1.1.2022 alkaen sekä myöhemmin pelastustoimen palvelut valtakunnallisen 
hyvinvointialueuudistuksen myötä. Muutoksilla varmistetaan Pohjanmaan alueen 
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden laatu, saatavuus ja kehittyminen.

VAASAN KESKUSSAIRAALAN 
ALUEELLE VALMISTUU UUSI H-TALO. 
MITÄ PALVELUITA SINNE TULEE?
Kun H-talo valmistuu syksyllä 2022, 
sinne yhdistetään erikoissairaanhoi-
don, perusterveydenhuollon ja sosiaa-
lihuollon yhteisiä avohoidon palveluja. 
Esimerkiksi Vaasan kaupungin osalta 
H-taloon siirtyvät muun muassa 
terveysasemien hoitaja- ja lääkärivas-
taanotot (Vähänkyrön terveysasema 
säilyy edelleen erillisenä), mielenterve-
ys-, riippuvuus- ja päihdepalvelut sekä 
joitakin muita toimintoja. 

Kaikki tähystykset yhdistetään H-ra-
kennuksen endoskopiayksikköön. 
H-taloon tulee myös vuodeosastopal-
veluja eli somatiikan ja psykiatrian 
osastot.

Lisäksi H-talossa saat informaatio- ja 
palveluohjausta. Myös kolmannelle 
sektorille ja vapaaehtoistoimijoille on 
omat tilansa. Tiloja tulee myös yksityi-
sille palveluntuottajille, kuten asiakas- 

MIKÄ MUUTTUU?
Asiakkaan näkökulmasta suurin 
muutos 1.1.2022 on sosiaali- ja ter-
veyspalveluita tuottavan organisaation 
nimen muutos Pohjanmaan hyvin-
vointialueeksi. Vuodenvaihteessa 
palvelupisteet pysyvät samoina ja 
sinua auttaa sama henkilökunta kuin 
ennenkin. Hyvinvointialueen palvelui-
den ja toiminnan kehittäminen alkavat 
pikkuhiljaa. Muutoksista tiedotetaan 
tarpeen mukaan. 

SÄILYVÄTKÖ LÄHIPALVELUT 
KUNNISSA?
Vuodenvaihteessa 1.1.2022 palvelut 
pysyvät ennallaan omissa toimipai-
koissaan. On tärkeää, että lähipalve-
luita on saatavilla koko Pohjanmaan 
alueella. Lähipalveluita täydennetään 
uusilla digitaalisilla palveluilla, joita 
tarjotaan tasapuolisesti kaikille asiak-
kaille asuinkunnasta riippumatta.

apteekille, kioskitoiminnalle, kahvila- 
ja ravintolapalveluille.

MITEN KESKUSSAIRAALAN 
PARKKIPAIKAT RIITTÄVÄT?
Parkkipaikkoja tulee Vaasan keskus-
sairaalan alueelle reilu 1000, joista 
pysäköintitalossa on yli 500 pysäköin-
tipaikkaa. Parkkipaikat on tarkoitettu 
sairaala-alueen asiakkaille ja henki-
lökunnalle. Myös polkupyöräpaikkoja 
tulee olemaan yli 700.

MITEN PÄÄSEN KULKEMAAN 
H-TALOON?
Vaasan kaupungin liikennesuunnit-
telussa on otettu huomioon kasvavat 
liikenne- ja asiakasmäärät Vaasan 
keskussairaalan alueella. Alueen vie-
reen on tehty uusia liikennejärjestelyjä 
ja bussivuoroja on lisätty kulkemaan 
Vaasan keskussairaalan vierestä. H-ta-
lon läheisyydessä palvelee jatkossa 
bussilinja 4. 

TEKSTI JOHANNA JUSSILA
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut suoraan kotisohvaltasi

Omaolo on sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, jonka avulla voit 
edistää hyvinvointiasi ja saada henkilökohtaisia hoitosuosituksia. Palvelu 
toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa. 

TEKSTI SONJA RODÉN KUVA DIGIFINLAND OY 

OMAOLO-PALVELUT ovat käytettävissäsi ympäri 
vuorokauden missä tahansa paikassa, voit 
siis asioida Omaolossa vaikka kotisohvaltasi! 
Asioiminen on ajankäytön kannalta tehokasta, 
sillä sinun ei tarvitse jonottaa eikä käydä joka 
tilanteessa fyysisesti paikan päällä. Omaolossa 
voit tehdä erilaisia oire- ja palveluarvioita sekä 
terveystarkastuksen. Omaolo on kansallinen pal-
velu, joka tavoittaa tällä hetkellä neljä miljoonaa 
suomalaista.

OMAOLO OTETAAN ASTEITTAIN KÄYTTÖÖN 
POHJANMAALLA

Pohjanmaan Omaolossa on otettu syk-
syn 2021 aikana käyttöön kolme 
oirearviota: alaselkäkipu 
tai -vamma, virtsatie-
tulehdus ja ripuli. 
Palvelua käyte-
tään tällä 

hetkellä Luodossa, Pedersöressä, Pietarsaaressa 
ja Vaasassa. Näillä paikkakunnilla paikallinen 
hoitohenkilöstö antaa Omaolon kautta asiakkail-
le tilanteeseen sopivia ohjeita oireiden hoitami-
seksi. Vaikka ei asuisi juuri näillä paikkakunnilla, 
voi Omaolosta saada suosituksia, jotka perus-
tuvat tieteeseen ja kansallisesti määritettyihin 
kriteereihin. Palvelu reagoi, jos asiakkaan 
vastaukset viittaavat kiireelliseen sairaus-
tapaukseen. Tällöin palvelu ohjaa asiakkaan 
suoraan päivystykseen tai hätätilanteessa 
ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. 

Sofi  Nyman, Pohjanmaan Omaolon projektipääl-
likkö, huomauttaa, että palvelun tarkoituksena 
on ohjata käyttäjät – sekä asiakkaat eli avun 
hakijat että henkilöstö eli opastajat – sujuvam-
paan hoitokontaktiin. 

– Ammattilaiset saavat hoitokontaktin alussa 
käyttöönsä asiakkaan täyttämän oirearvion, joka 
toimii dokumentoinnin ja hoidon tarpeen arvi-
oinnin tukena. Asiakkaan ei näin ollen tarvitse 
toistaa oirekuvaansa ja hän voi lisäksi saada 
vastauksen lisäkysymyksiinsä palvelun ilmoitus-
toiminnolla, Nyman sanoo. 

Nyman on yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstön kanssa laatinut toimintamallin, 
joka on mukautettu maakunnan tarpeisiin. 
Myös palvelun laajentamista suunnitellaan jo. 
Palvelusta tehdään syksyllä arvio, jotta palvelu 
palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla sekä 
asiakkaita että ammattilaisia Pohjanmaan 
hyvinvointialueella. 

Omaolo on osa Pohjanmaan rakenneuudistus-
hanketta. Hankkeen tarkoituksena on kehittää 
tietojohtamista sekä digitaalisia palveluita ja 
ratkaisuja, jotka tukevat Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueen valmistelua. Hankeaika kestää vuoden 
2021 loppuun.

AJANKOHTAISTA
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Hyvinvointialue 
rakentaa uutta sinulle
Kohta aloitamme! Pohjanmaan hyvinvointialue avaa ovensa vuodenvaihteessa, ja silloin 
otetaan käyttöön myös täysin uusi verkkosivusto. Hyvinvointialueen asukkaat löytävät 
tulevaisuudessa tietoa palveluista käyttäjäystävälliseltä, saavutettavalta ja visuaalisesti 
puhuttelevalta verkkosivustolta. 

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN kaikki sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut löytyvät jatkossa saman digitaali-
sen katon alta osoitteesta pohjanmaanhyvinvointi.fi . Niinpä 
sinun ei asiakkaana tarvitse vierailla ja 
navigoida usealla eri verkkosivustolla 
löytääksesi tiedon, jota tarvitset. 

Verkkosivusto rakennetaan sinun, siis 
asiakkaan, näkökulmasta. Pääotsikon 
”Palvelumme” alta löydät tietoa kaikista 
hyvinvointialueen tarjoamista palve-
luista. Tarjoamme sinulle myös oikopol-
kuja tiedon löytämiseen. Oikopolkujen 
nimet ovat ”Lapset, nuoret ja perheet”, 
”Työikäiset” ja ”Ikäihmiset”, ja niiden alle olemme keränneet 
tietoa tavallisimmista palveluista, joiden arvelemme kiinnos-
tavan sinua.

MOTTOMME NÄKYY TOIMINNASSA 
Hyvinvointialueen motto ”Hei, kuinka voin auttaa?” näkyy 
ajattelutavassamme ja verkkosivustollamme. Pyrimme autta-
maan kaikkia asukkaita heidän edellytystensä ja tarpeiden-
sa pohjalta. 

Tämä merkitsee muun muassa sitä, että tarjoamme yhä 
useampia palveluita digitaalisesti, mutta myös sitä, että 

Gustaf Westerholm vetää Pohjan-
maan hyvinvointialueen verkkopal-
veluiden uudistustyötä. 

perinteiset fyysisessä palvelupisteessä sijaitsevat palvelut 
toimivat kuten ennenkin ja niitä kehitetään. Tutut palvelut 
toimivat edelleen vuodenvaihteessa, mutta löytyvät digitaa-

lisesti uudesta paikasta.

KERRO MEILLE MIELIPITEESI
Vanha sanonta siitä, ettei Roomakaan 
rakennettu päivässä, lienee kulunut, 
mutta pitää edelleen paikkansa. Vie 
aikaa, ennen kuin kaikki asiat ovat 
löytäneet paikkansa uudella verkkosi-
vustolla. Mallikelpoista verkkosivustoa 
ei kuitenkaan voida luoda ilman asuk-
kaiden ja asiakkaiden osallistumista. 

Siksi haluamme kuulla mielipiteesi uusista verkkopalveluis-
tamme. 

Olisimme iloisia, jos kertoisit meille, minkälaisen ensivaiku-
telman sait: mitkä osat olivat hyviä, mitkä vähemmän hyviä 
ja millaisia kehitysehdotuksia sinulla on. Löydät palautelaa-
tikon uudelta verkkosivustoltamme – se löytyy sieltä heti, 
kun verkkosivusto otetaan käyttöön. 

Motossamme kysymme miten me voimme auttaa sinua, 
mutta verkkosivuston suhteen me tarvitsemme sinun 
apuasi. 

AJANKOHTAISTA

Verkkosivusto 
rakennetaan sinun, 

siis asiakkaan, 
näkökulmasta.

TEKSTI GUSTAF WESTERHOLM KUVA CHRISTOFFER BJÖRKLUND
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Lasten kanssa lattialla ja 
tunnetyötä teineille 
Kuntoutusohjaajina toimivien Ida-Sofi a Moilasen 
ja Jenny Edströmin työpäivät ovat hyvin 
monipuolisia. He tapaavat työssään eri ikäisiä 
lapsia, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia.

TEKSTI EMILIA KEMPPAINEN KUVAT CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Yksi kuntoutusohjaajien 
työväline on tunnekor-
tit, jotka on tarkoitettu 
tunteiden ilmaisun, 
nimeämisen ja sanoit-
tamisen tueksi. Kuvassa 
vas. Jenny Edström ja 
Ida-Sofi a Moilanen.

KOHTI HYVINVOINTIALUETTA
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– NEUROPSYKIATRISET eli nepsy-vaikeudet johtuvat aivojen 
poikkeavuudesta. Asiakkaan diagnoosi voi olla esimerkiksi 
autismi, ADHD tai Touretten syndrooma, kuntoutusohjaaja 
Ida-Maria Moilanen kertoo.

Nepsy-haasteet voivat näkyä lapsessa tai nuoressa monella 
tavalla. Lapsella saattaa olla esimerkiksi keskittymisvai-
keuksia, haasteita sanoittaa tunteitaan 
tai hän voi olla äärimmäisen kiinnostu-
nut tietystä asiasta.

TUKEA SAATAVILLA KOTIIN JA KOULUUN
Nepsy-haasteiset lapsiperheet saavat 
apua kuntoutusohjauksesta. Pietar-
saaren seudulla ohjausta varten täyte-
tään hakemus, jonka vammaishuollon 
sosiaalityöntekijä käy läpi. Tämän jälkeen hän ottaa yhteyt-
tä kuntoutusohjaajaan, jonka jälkeen he tekevät yhdessä 
kotikäynnin perheen luo. Käynnillä kartoitetaan perheen 
avun tarve.

Kuntoutusohjaajat tarjoavat hyvin konkreettista apua.

– Osa työtämme on suunnitella ja tehdä apuvälineitä 
sekä opastaa niiden käytössä. Apuvälineitä ovat 
esimerkiksi kotilukujärjestykset, kertoo kuntoutus-
ohjaaja Jenny Edström.

Kuntoutusohjaajat voivat myös käydä koulussa 
tai päiväkodissa keskustelemassa henkilökunnan 
kanssa. Yleensä asiakkaita tavataan kuitenkin 
heidän kotonaan. 

– Alle kouluikäisen lapsen kanssa istutaan usein 
lattialla ja leikitään. Teini-ikäisen kanssa onkin 
vähän eri juttu, Edström nauraa.

Vaikka työssä keskitytään asiakkaiden arjen 
parantamiseen, voivat kuntoutusohjaajat auttaa 
myös kansaneläkelaitoksen eli Kelan asioinnissa.

– Perheellä ei aina ole voimavaroja selvittää 
asioita, ja erilaisten hakemusten täyttäminen voi 
olla haastavaa, joten me autamme niiden kans-
sa, Ida-Sofi a selittää.

AINA EI TARVITSE PUHUA
Kuntoutusohjaukseen kuuluu myös pedagoginen 
eli kasvatuksellinen ohjaus. Pedagogista ohjaus-
ta tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on toisen-
laisia diagnooseja kuin nepsy-lapsilla, kuten 
esimerkiksi Downin syndrooma tai CP-vamma.

Kuntoutusohjauksessa 
täytyy olla vaihtelua, jotta 
kehitystä tapahtuu. Joka 
käynnillä tehdään hieman 
erilaisia asioita. Kuvassa 
vas. Hya Alabdoullah ja 
Jenny Edström.

– Kasvatuksellista ohjausta tarvitsevien lasten kanssa 
tehdään eri asioita kuin nepsy-asiakkaiden kanssa. Pedago-
gisessa ohjauksessa harjoitellaan tilan- ja kehontuntemusta 
ja keskitytään muun muassa tuntoaistiin, Edström kertoo.

Yksi pedagogisen ohjauksen asiakkaista on Pännäisissä 
asuva Alabdoullahin perhe, johon kuuluu vanhemmat ja 

kaksi tytärtä, joista täysi-ikäinen Hya 
tarvitsee tukea ja apua monin tavoin 
ympäri vuorokauden. 

– Tyttäreni ei puhu eikä ymmärrä kaik-
kea. Hän ei myöskään pysty kävelemään 
normaalisti, kertoo Sameh-isä.

Viestintään on onneksi muitakin keinoja.

– Vaikka ihminen ei voi puhua, hän voi 
silti kommunikoida. Viittomia tai kuvia voi käyttää kommuni-
koinnin apuna, Jenny muistuttaa.

Yksi asia saa Hyan hymyilemään.

– Hän pitää kaikenlaisesta musiikista ja katselee mielellään 
piirrettyjä, Sameh sanoo.

KEHITYS PALKITSEE 
Hya käy arkisin päivätoiminnassa ja saa apua toiminta-, fy-
sio-, ja puheterapeuteilta. Sameh-isä on nähnyt tyttäressään 
muutoksia.

– Ennen kuntoutusta hän pystyi lähinnä istumaan kotona, 
mutta nyt hän on saanut apua ja on onnellinen. Hän saa 
tavata ystäviään ja olla aktiivinen, Sameh iloitsee.

Päivätoiminta on kuin Hyan työpaikka. Siellä hän pääsee mu-
kaan erilaisiin aktiviteetteihin, kuten laulamaan, leipomaan 
ja leikkimään muiden kanssa. Sen lisäksi kuntoutusohjaaja 
Jenny käy säännöllisesti perheen luona kotikäynneillä.

– Parasta tässä työssä on nähdä, kuinka lapset ja nuoret ke-
hittyvät. Silloin tuntuu, että työllämme todella on merkitys-
tä. Toisinaan kehitys on nopeampaa ja toisinaan hitaampaa, 
mutta on aina hienoa nähdä työn kantavan hedelmää, Jenny 
ja Ida-Sofi a toteavat. 

Vammaishuollon sosiaalityöntekijät ja jutussa mainitut kun-
toutusohjaajat työskentelevät vuoden loppuun saakka Pietar-
saaren sosiaali- ja terveysvirastossa, joka tarjoaa sosiaali- ja 
terveyspalvelut Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn, Pedersören 
ja Luodon asukkaille. 1.1.2022 alkaen myös näiden kuntien 
sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueelle.

Kuntoutusohjaajat 
tarjoavat hyvin 

konkreettista apua
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Kun elämä potkii
TEKSTI HANNA HATTAR  KUVAT CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Psykososiaalisen keskuksen 
toimitiloissa Närpiössä maanantaiaamu 
käynnistyy tuttuun tapaan kokouksella. 

Huoneen keskellä on suuri näyttö, 
josta on videoyhteys yksikön 

Maalahdessa, Kristiinankaupungissa ja 
Korsnäsissä sijaitseviin toimipisteisiin. 

Henkilökunta eri tiimeistä on 
kokoontunut yhteen ja käy läpi 

saamiaan uusia potilasyhteydenottoja. 

PSYKOSOSIAALINEN KESKUS

 Tarjoaa kattavia palveluita psykososiaalisista 
 terveysongelmista, kuten masennuksesta, 
 ahdistuksesta tai ihmissuhdeongelmista kärsiville 
 lapsille, nuorille ja aikuisille. 

 Tarjoaa sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, 
 psykologien, psykiatrien ja erilaisten terapeuttien 
 palveluja. 

 Lähetettä ei tarvita.

 Keskukseen voi ottaa itse yhteyttä tai 
 yhteydenoton voi tehdä läheinen tai terveysalan 
 ammattilainen.  

 Yksikön toimipisteet sijaitsevat Närpiössä, 
 Kaskisissa, Korsnäsissä, Kristiinankaupungissa ja 
 Maalahdessa.

 Psykososiaalisen keskuksen työntekijät 
 työskentelevät vuoden loppuun saakka Rannikko-
 Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon 
 kuntayhtymässä. 1.1.2022 alkaen myös tämän 
 kuntayhtymän kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut 
 siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

KOHTI HYVINVOINTIALUETTA

OSASTONHOITAJA Mikaela 
Granfors esittelee keskuksen 
toimitiloja Närpiössä. Valoisa 
käytävä jakaantuu työhuoneisiin, 
joissa ammattilaiset tarjoavat 
apua potilaille esimerkiksi yksilö-, 
pari- ja perheterapian avulla sekä 
tukikeskustelujen ja kuntoutuksen 
muodossa.

– Potilaat voivat itse ottaa meihin 
yhteyttä. Myös omaiset voivat 
olla yhteydessä, jos huomaavat 
läheisensä käyttäytymisessä muu-
toksia. Yhteydenottoon ei tarvitse 
lähetettä, Granfors kertoo. 

Useimmiten apua haetaan masen-
nukseen, ahdistukseen tai perheen kohtaamiin kriiseihin.  
Keskus tarjoaa avohoidon palveluja ja potilaat hakeutuvat 
niihin omasta tahdostaan.  

Moniammatillisessa tiimissä toimii lukuisia ammattilaisia 
sairaanhoitajista sosiaalityöntekijöihin ja psykologeihin 
sekä eri alueiden terapeutteihin.  Osa heistä toimii keskuk-
sessa ja osa muissa toimipisteissä siten, että potilaat voivat 

saada hoitoa tarpeidensa 
mukaan. Osa palveluista 
mahdollistetaan ostopal-
veluina. 

– Tiimiemme henkilö-
kunta toimii joustavasti 
ja apua annetaan yli 
yksikkörajojen. Meillä 
toimii myös liikkuva tiimi, 
joka tekee kotikäyntejä 
potilaiden koteihin, jos 
potilaan vointi on heikko, 
eikä potilas pääse syystä 
tai toisesta vastaanotolle 
keskukseen, Granfors 
esittelee.

YHTEYS PSYKIATRIIN OMASTA KODISTA KÄSIN  
Psykiatriset sairaanhoitajat Andrea Bäck ja Siv Eklund-      
Österberg työskentelevät liikkuvassa tiimissä. Reportaa-
sipäivänä he valmistelevat potilaalle tietokoneen kautta 
tapahtuvaa etävastaanottoa psykiatri Björn Appelbergin 
kanssa. 

– Pystymme tarjoamaan akuuttiaikoja psykiatrille maanan-
taisin ja perjantaisin etäyhteyden avulla. Palvelu on toiminut 
tammikuusta lähtien, Andrea Bäck kertoo.

Vastaanottoajalla psykiatri tekee potilaille esimerkiksi 
diagnostisia haastatteluja ja keskustelee mahdollisesta lää-
kityksen aloittamisesta. Etäyhteys lääkäriin voidaan ottaa 
joko keskuksen tiloista tai tiimin koneen kautta potilaan 
omasta kodista kuten Siv Eklund-Österberg tekee myöhem-
min päivällä. 

– Ajan autolla potilaan kotiin naapuripaikkakunnalle ja 
avaan sieltä yhteyden. Toiminnasta on saatu hyvää palau-
tetta. Keskustelumahdollisuus ruotsinkielisen psykiatrin 
kanssa on tärkeää alueella, jossa ruotsi on äidinkieli valta-
osalle, hän kertoo. 

Kotikäynneillä sairaanhoitajat keskustelevat potilaan kanssa 
ja käyvät läpi hänen tilannettaan. Käynnit tehdään poti-
laan yksilökohtaisen hoitosuunnitelman ja hoidon tarpeen 
mukaan. 

MATALAN KYNNYKSEN PALVELUILLE KASVAVA TARVE
Iltapäivällä toimittaja jututtaa henkilökuntaa yhteisessä 
kahvihuoneessa. Päivä on ollut tavalliseen tapaan vilkas, 
vaikka tunnelma keskuksen käytävillä on rauhallinen.   

– Muutamien tuntien aikana hoitajien ja psykologin vas-
taanotoilla on käynyt 34 potilasta ja lääkärikäynnillä neljä 
potilasta. Lisäksi puhelinaikoja on ollut yli 10. Puheterapeut-
timme on käynyt myös päiväkotikäynneillä, osastonhoitaja 
laskee yhteen.
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Palvelui-
den tarpeelle 
on useita erilaisia syitä.    

– Tarve syntyy, kun elämä potkii. 
Asiat eivät mene niin kuin haluaisi, tai 
niin kuin asioiden tulisi mennä. Ihmisten 
valmiudet tilanteiden käsittelyyn ovat erilaisia. 
Etenkin nuoret vaativat monesti kohtuuttoman paljon 
itseltään, tai vastavuoroisesti menettävät elämän hallin-
nan kokonaan. Myös yhteiskunta vaatii paljon. Tulisi kyetä 
myös palautumaan ja tuntea riittävyyttä, Granfors pohtii.

Psykososiaalisen keskuksen henkilökunta osallistuu sään-
nöllisesti koulutuksiin, jotta ammattitaito pysyy ajan tasalla 
ja keinoja tarjottavaan hoitoon riittää. Myös oma työnohjaus 
on tärkeää työssä jaksamiselle. 

Psykososiaalisten haasteiden kohdalla ihmisillä on 
suuri tarve jo perustasolla annettavalle hoidolle ja 
aikaiselle tuen saamiselle. Keskuksen osastonhoitaja 
Mikaela Granfors kertoo tarpeen olleen nähtävissä jo 
vuonna 2012, kun yksikkö perustettiin. Niistä vuosista 
tarve on yhä kasvanut ja sen myötä keskuksen toimin-
ta on laajentunut.

Liikkuvassa tiimissä psykiatriset sairaanhoitajat And-
rea Bäck ja Siv Eklund-Österberg tekevät kotikäyntejä 
usein kaksistaan. Se antaa turvaa, jos kyseessä on 
ensikohtaaminen potilaan kanssa ja myös silloin, kun 
käyntikohteet sijaitsevat pitkien etäisyyksien päässä.  
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Huolellista hoitoa 
lääkkeenmääräämishoitajan 
vastaanotolla

HYVÄSSÄ HOIDOSSA

TEKSTI ELINA KURTTI KUVAT CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Lääkkeenmäärää-
miskoulutus on lisän-
nyt Piritta Hyypän 
ja Jonna Niemisen 
vastuuta päivystys-
työssä. Uudenlainen 
työnkuva on tuntunut 
sairaanhoitajista 
mieleiseltä. 
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Vaasan keskussairaalassa työskentelee kourallinen sairaanhoitajia, joilla on koulutuksella 
hankittu oikeus kirjoittaa lääkereseptejä. Sairaalan kuusi lääkkeenmääräämishoitajaa 
työskentelevät päivystyspoliklinikalla, jossa he tutkivat ja hoitavat monenlaisia potilaita.   

Piritta Hyyppä ja Jonna Nieminen opiskelivat ensimmäisten 
joukossa erikoispätevyyden, joka antaa sairaanhoitajalle oi-
keuden määrätä tiettyjä lääkkeitä potilaalle. Sairaanhoitajat 
valmistuivat reilun vuoden kestäneestä lisäkoulutuksesta 
vuonna 2019. 

Päivystyspoliklinikalla lääkkeenmääräämishoitajat pitävät 
itsenäistä vastaanottoa, jossa potilaan hoitoa suunnitellaan 
haastattelun ja tutkimusten perusteella. Toiminnalla halu-
taan taata potilaille mahdollisimman sujuva hoito ja nope-
ampi hoitoon pääsy. 

TEHOKKAAMPAA INFEKTIOIDEN HOITOA
Hoitajien lisäkoulutusta voidaan hyödyntää potilastyössä 
eri tavoin. Päivystyksessä erikoispätevyydestä on hyötyä 
erityisesti infektiopotilaiden hoidossa. Hyyppä ja Nieminen 
aloittavat antibioottihoitoja esimerkiksi angiinaa, virtsa-
tieinfektiota ja rintatulehdusta sairastaville potilaille. Myös 
silmätulehduksiin aloitetaan vastaanotolla lääkehoitoja. 

Akuuteista ylähengitystieoireista kuten nuhasta, yskästä 
ja kurkkukivusta kärsiviä hoidetaan vastaanotolla paljon. 
Flunssapotilailta lääkkeenmääräämishoitajat kuuntelevat 
tavallisesti keuhkot sekä tarkastavat nielun ja korvat tuleh-
dusten varalta. Verikokeita ja erilaisia pikatestejä tehdään 
tarpeen mukaan. Työnkuvaan kuuluu olennaisesti potilaan 
ohjaaminen, neuvonta ja erilaisiin kysymyksiin vastaami-
nen.

POTILAS TUTKITAAN HUOLELLISESTI
Lääkkeiden määrääminen on vain yksi osa koulutuksen 
käyneiden työnkuvaa. Koulutuksen käyneet hoitajat osaavat 
tutkia potilaita entistä laaja-alaisemmin, mikä mahdollistaa 
tiettyjen sairauksien ja tilojen tunnistamisen sekä poissul-
kemisen. 

Potilasta tutkitaan usein palpoimalla eli tunnustelemalla 
oireilevaa kohtaa, kuten vatsaa tai selkää. Lääkkeenmää-
räämishoitajilla on valmiudet tutkia myös lieviä vammoja. 
Tarvittaessa hoitajat kuuntelevat potilaan sydänääniä ja 
tekevät neurologisia testejä. Huonokuntoiset ja lisätutki-

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN LISÄKOULUTUS (45 OP) 

 Opiskelijat valittiin koulutukseen pääsykokeella, joka sisälsi 
 farmakologiaa ja lääkelaskuja.

 Työaikaan kuuluvia luentoja oli kahtena päivänä kuukaudessa. Koulutus 
 sisälsi myös itsenäistä opiskelua. 

 Vastaavia koulutuksia on alkamassa ensi vuonna usealla paikkakunnalla. 

 Koulutukseen hakeudutaan työnantajan kautta. Hakijalla tulee olla 
 sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto. Alan 
 työkokemusta tulee olla vähintään 3 vuotta viimeisen 5 vuoden ajalta.

muksia tarvitsevat potilaat ohjataan lääkärin arvioon.

– Koulutus on antanut valmiudet tutkia ja hoitaa monen-
laisia potilaita. Keskeistä on tunnistaa joukosta vakavasti 
sairaat, Hyyppä kuvailee.  

Lääkkeenmääräämishoitajien toimenkuva vaihtelee työyk-
sikön mukaan. Terveyskeskuksissa koulutuksen käyneet 
hoitavat myös pitkäaikaissairauksia ja jatkavat esimerkiksi 
diabetes-, astma-, kolesteroli- ja verenpainelääkityksiä. 
Uudet lääkkeet antibioottikuureja lukuun ottamatta aloittaa 
aina lääkäri. 

KOULUTUS VIE URAA ETEENPÄIN
Hyyppä ja Nieminen ovat tyytyväisiä päätökseensä hakeu-
tua lääkkeenmääräämiskoulutukseen. He kokevat työn ole-
van motivoivaa ja mielenkiintoista. Myös potilaat ovat olleet 
tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

– Koulutus on mahdollistanut ammatillisen kasvun ja kehi-
tyksen, joka vie uraa hoitoalalla eteenpäin, kertoo Niemi-
nen, joka toimii myös apulaisosastonhoitajana.  

Lääkkeenmääräämishoitajien toimenkuvaa 
tullaan kehittämään lisää tulevaisuudessa. 
Tavoitteena on purkaa jonoja ja vapauttaa 
lääkäriresursseja vaativampiin potilasta-
pauksiin. Päivystyspoliklinikan osaston-
hoitaja Tarja Makkonen on tyytyväinen 
siihen, miten hyvin uusi toiminta on saatu 
käytäntöön – haastavasta korona-ajasta 
huolimatta. 

– Olen iloinen ja ylpeä siitä, että meillä on 
hoitajia, jotka ovat käyneet koulutuksen. 
Toimintaa päivystyksessä on saatu hienos-
ti kehitettyä, vaikka korona-aika on ollut 
hektistä, Makkonen iloitsee. 

Sairaanhoitajan vastaanotolla tutkitaan ja hoidetaan monen-
laisia päivystyspotilaita. 
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MEIDÄN VÄKI

JOHAN SÖDERSTRÖM 

 Syntynyt Mustasaaressa, asuu 
 Vaasassa.

 Keuhkosairauksien ja allergologian 
 erikoislääkäri, keuhkosairauksien 
 ylilääkäri

 Perhe: Vaimo ja kolme lasta, kaksi 
 koiraa

 Harrastaa vapaa-ajallaan pyöräilyä, 
 juoksua ja uintia. Toimii myös 
 jalkapallovalmentajana.

 Viihtyy kesällä mökillä 
 Uudenkaarlepyyn Vexalassa. 

KANSIKUVASSA Oman kunnon ylläpitäminen 
on Vaasan keskussairaalan keuhkosairauksien 
erikoislääkäri Johan Söderströmille 
tärkeää. Pyrähdykset Vaasan Gerbyssä 
sijaitsevilla kuntorapuilla käyvät hyvästä 
harjoituksesta noin kerran viikossa pyöräily- 
ja uintiharrastuksien lisäksi. 
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”Tein aivan oikean valinnan” 
Kaikki potilaat, jotka tulevat Vaasan keskussairaalaan keuhkosairauksien, 
hengenahdistuksen tai yskän takia, kohtaavat jossain vaiheessa keuhkosairauksien 
ylilääkärin Johan Söderströmin, tai ainakin hänen arviotaan pyydetään avuksi potilaan 
oirekuvan selvittämisessä. Isänsä jalanjälkiä kulkeneelle lääkärille talo on tuttu jo 
nuoruudesta. 

TEKSTI HANNA HATTAR KUVA  CHRISTOFFER BJÖRKLUND

KOLMENA PÄIVÄNÄ VIIKOSSA Johan Söderström vastaanot-
taa potilaita keuhko- ja neurologian poliklinikalla tai kiertää 
osastoilla potilaiden luona. Kahtena päivänä viikossa työ 
on hallinnollista. Ylilääkärinä toimiva Söderström luennoi ja 
konsultoi kollegoilleen. Hän tekee myös sisätautien etupäi-
vystyksiä, jotka alkavat olla harvinaisia yli 40 vuoden iässä. 
Yölliset valvomiset vaativat palautumisensa. Niistä huoli-
matta Söderström pitää päivystyksistä, sillä niissä lääkäri 
pääsee kohtaamaan hyvin erilaisia potilaita. 

Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkärille päivys-
tyspoliklinikka on myös oivallinen paikka jututtaa nuoria 
lääkäreitä.

– Kun vuoro vaihtuu ja olemme käyneet potilasasiat läpi, 
saatan kysyä, että oletkos miettinyt, että tulisit erikois-
tumaan keuhkosairauksien puolelle. Jatkuva valppaus on 
poikinut tulosta. Keuhkopuolella on hyvä määrä osaavia 
tekijöitä, ylilääkäri iloitsee.

Söderströmin omalla persoonallakin on osuutta asiaan. 
Moni nuori lääkäri on kuullut hänestä hyvää. 

– Oma innostus vaikuttaa asiaan. Tein aikanani oikean va-
linnan ja se on mahtavaa. Voin rehellisesti sanoa, että töihin 
on aina mukava tulla.

EI AINAKAAN LÄÄKÄRIKSI   
Alun perin Söderströmistä ei pitänyt tulla lääkäriä. Hänen 
isänsä toimi lääkärinä ja oli päivystyksien vuoksi paljon 
poissa kotoa. Nuori Söderström mietti, ettei itse haluaisi 
samaa, jos joskus saisi lapsia. 

– En alkuun tiennyt mitä haluan opiskella. Tiesin vain, etten 
halua lääkäriksi.

Isän esimerkillä oli kuitenkin muunkinlaista vaikutusta. 

– Isäni työskenteli ensin Mustasaaressa kunnanlääkärinä ja 
sitten Vaasan keskussairaalassa. Olin nuorena monta kertaa 
isän mukana keskussairaalan joulukierroilla. Isä ja kollegat 
perheineen vierailivat sisätautien puolen osastoilla ja toivot-
tivat potilaille hyvää joulua. Vaikka olin nuori, pidin elettä 
hyvin sympaattisena.

Lopulta yksi asia johti toiseen ja Söderström huomasi hake-
vansa lääkärin koulutukseen.  

– Opiskelin ensin vuoden insinööriksi, mutta huomasin 
nopeasti, että haluan työskennellä ihmisten kanssa. Sitten 
aloitin sairaanhoitajaopinnot, joihin kaipasin syvyyttä jo 
vuoden jälkeen. Ehdin opiskella kaikkiaan kolme vuotta 
hoitajaksi ennen kuin sain paikan Tarton yliopiston lääketie-
teellisestä tiedekunnasta.

Kuuden opiskeluvuoden ajan Söderström matkusti Suomen 
ja Viron välillä. Vaimo asui opintojen ajan Pohjanmaalla. 
Perheen ensimmäinen lapsi synty neljännen opiskeluvuoden 
aikana. Silloin perhe muutti Uuteenkaarlepyyhyn ja sittem-
min Pietarsaareen, josta perhe muutti Vaasaan Söderströ-
min valmistuttua lääkäriksi.  

– Olen aina laskenut sen varaan, että Vaasan keskussairaala 
on minun sairaalani. 

YHTEISILLÄ HETKILLÄ ON MERKITYSTÄ
Viihtymisestä sairaalassa ylilääkäri kiittää paitsi erikoisa-
laansa, myös työyhteisöään.

– Meillä on poliklinikalla hyvä yhteishenki. Uudet henkilöt 
otetaan hyvin vastaan. Ajoitamme tauot yhteen ja kuljem-
me yhdessä ruokalaan. Matkalla juttelemme työasioista ja 
ruuan äärellä muusta.

Söderström on luonteeltaan sosiaalinen ja keskustelee mie-
lellään ihmisten kanssa. Vaikeita aiheita tulee alalla sään-
nöllisesti vastaan. Keuhkosairauksien kohdalla moni potilas 
on iäkäs ja sairastaa syöpää. 

– Vaasan keskussairaalassa tehdään noin 60 keuhkosyö-
pädiagnoosia vuodessa. Leikkaukseen meiltä pääsee 20 
prosenttia potilaista, mikä on korkein prosentti Suomessa. 
Lähdemme liikkeelle karusta, mutta totuudenmukaisesta 
alkuarviosta. Epäilemme aina aluksi syöpää. Runsaat alku-
tutkimukset auttavat sairauden löytämisessä ja siten myös 
hoitomuodoista parhaaseen, leikkaukseen, pääsee nopeam-
min, Söderström taustoittaa.  

Huonojen uutisten kertominen ei ole kokeneellekaan lääkä-
rille helppoa. 

– Se on haastavinta työssäni, ehdottomasti. Moni potilas 
arvostaa silti rehellistä ja avointa keskustelua. 
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Satojen 
litrojen 

padasta 
potilaan 

eteen

SAIRAALASSA

Ennen kuin potilasruoka kuljetetaan 
maanalaista tunnelia pitkin sairaalaan 
osastoille, keittiöllä on tehty hartiavoimin 
töitä ja työvaihe on seurannut 
toista. Sairaalaruoan tulee olla 
ravitsemushoitosuositusten mukaista, 
joten esimerkiksi suolan määrä on 
tarkoin säädelty. Ruoka on terveellistä ja 
ravitsevaa, mutta maku jakaa mielipiteitä.

TEKSTI HEIDI KURVINEN KUVAT CHRISTOFFER BJÖRKLUND
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SAIRAALASSA TARJOTTAVA RUOKA perustuu valtion ra-
vitsemusneuvottelukunnan ravitsemushoitosuositukseen. 
Vaasan keskussairaalassa on käytössä kuuden viikon kier-
tävä ruokalista, joka suunnitellaan suosituksen mukaan eri 
ikä- ja asiakasryhmät huomioiden.

Ravitsemushoito-oppaassa on määritelty esimerkiksi raa-
ka-aineiden kilpailutuskriteerit ja ruokien annoskoot sekä 
hiilihydraattien, proteiinien ja rasvan määrät.

– Pääsääntöisesti kaikki sairaalaruoka on terveellistä ja ra-
vitsevaa, mutta jos potilaalla on erityisen huono ruokahalu, 

VAASAN KESKUSSAIRAALAN RUOKAHUOLTO 

 Vaasan keskussairaalan ruokahuollosta vastaa tukipalveluyhtiö TeeSe Botnia Oy Ab, jonka 
 yhtenä omistajana on Vaasan sairaanhoitopiiri (1.1.2022 alkaen Pohjanmaan hyvinvointialueen 
 kuntayhtymä).

 Arkisin keittiöllä on noin 30 työntekijää ja viikonloppuisin 20 työntekijää.

 Keittopäivinä keskussairaalan keittiöllä valmistetaan potilasruoaksi ja henkilökuntaruokalaan 170 
 litraa keittoa. Maitoa kuluu yhden lounasruokailun aikana 30 litraa, tomaatteja 20 kiloa ja perunoita 
 90 kiloa.

 Sairaalan keittiöllä valmistetaan ruokaa myös mm. Vaasan kaupungin henkilöstöruokalaan, 
 terveysasemille ja palvelutaloihin sekä kotihoidon asiakkaille.

tai syöminen on hankalaa, voi keittiöltä tilata energiatiheää 
ruokaa, jossa pienempi annoskoko sisältää suuremman 
määrän energiaa, kertoo TeeSe Botnia Oy Ab:n ruokapalve-
luiden toimialajohtaja Minna Jokinen.

ERITYISRUOKAVALIOITA YHÄ ENEMMÄN
Keittiölle ajetaan joka viikko rekkalasteittain raaka-aineita, 
joista kokit valmistavat ruoka-annokset 200–300 litraisissa 
padoissa. Tuore- ja maitotuotteita saapuu päivittäin, sillä 
menekki on suurta. Kaikki mitä pystytään, hankitaan koti-
maisena.

Potilaan eteen sairaalan osastolle päätyvä ruokatarjotin lastataan keittiöllä liukuhihnatyönä. Ennen kuljetusta osastolle ruoka-
kärry tarjottimineen kiinnitetään telakkaan, joka lämmittää tai viilentää ruokaa tarpeen mukaan noin 15 minuutin ajan.
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Tavoitteena 
Suomen veto-
voimaisimmat 
ruokapalvelut
VAASAN KESKUSSAIRAALASSA on meneillään 
kehitysprojekti, jonka tavoitteena on Suomen 
vetovoimaisimmat ruokapalvelut. Sairaalassa 
toimii ruokapalvelun kehittämisen työryhmä, joka 
on kartoittanut ruokapalvelun nykytilaa mm. pro-
sessikävelyillä eli tutustuen paikan päällä siihen, 
miten ruokailu osastoilla sujuu. Lisäksi on tehty 
kyselyitä sekä potilaille että henkilökunnalle.

– Prosessikävelyjen aikana on tullut esiin paljon 
havaintoja ja ideoita. Tarkastelimme myös sitä, 
onko potilaan ruokailutilanne rauhallinen. Ruo-
kailu on myös kuntouttava hetki ja tukee potilaan 
toimintakyvyn palautumista, ruokapalvelun 
kehittämisryhmän puheenjohtaja, kuntoutuspal-
veluiden ylihoitaja Heidi Kotanen kertoo.

Prosessikävelyjen ansiosta on huomattu, miten 
tärkeää on keittiön, ruokajakelun ja hoitohenki-
lökunnan yhteistyö, kun suunnitellaan toimivaa 
potilasruokailua osastoille. Nykyisellään kiire 
on saattanut heijastua osastojen ruokailuun. 
Huomiota kiinnitettiin myös leipähävikkiin, jonka 
määrä saattaa olla jopa seitsemän kiloa viikossa.

Kyselyissä osastoille toivottiin kahviautomaat-
teja, jolloin potilaat ja omaiset voisivat hakea 
kahvia silloin kun itse haluavat. Ensi syksynä 
valmistuvaan H-taloon tällaisia onkin jo luvassa. 

Osa henkilökunnasta työskentelee keittiöllä hiukan pie-
nempien patojen ja kattiloiden äärellä ja valmistaa erityis-
ruokavalioihin sopivaa ruokaa. Perusruoka on suurelta 
osin laktoositonta ja gluteenitonta, mutta eri raaka-aineille 
allergisia on paljon. Lisäksi tarvitaan rakennemuunnettuja 
ruokia, kuten sosemaisia, sileitä ja nestemäisiä ruokia.

– Moni ei syö sianlihaa ja uusia ruokavalioita tulee ajoittain, 
viimeisimpänä FODMAP-ruokavalio. Rakennemuunnettuja 
ruokia tarvitsevat voivat lisäksi olla allergisia eri raaka-ai-
neille. Erityisruokavalioissa on paljon työtä ja niiden val-
mistuksessa pitää olla tarkkana. Meillä on onneksi töissä 
erittäin ammattitaitoista ja kokenutta henkilökuntaa, 
Jokinen sanoo. 

PALAUTETTA SERVETILLE KIRJOITETTUNA
Keittiölle kantautuu palautetta ruoasta melko vähän. Joskus 
kiitos potilaalta saapuu servetille kirjoitetun tekstin muo-
dossa tarjottimella, joka palautuu tiskiin. Jokisen mukaan 
parhaiten tietoa siitä, mitä pitää kehittää, saadaan asiakas-
tyytyväisyyskyselyjen avulla.

– Keittiöltä lähtee päivittäin sairaalan osastoille noin 200 
ruoka-annosta. Yhden palautteen perusteella emme vielä 
välttämättä tee toimenpiteitä, mutta jos huomaamme, että 
joku ruoka ei ole niin pidetty, saatamme muuttaa sen heti 
seuraavalle listalle. Isompia muutoksia ruokalistaan teh-
dään noin kerran vuodessa, Jokinen kertoo. 

19



Annettuja henkilötietoja käytetään vain arvonnassa, ja ne hävitetään arvonnan suorittamisen jälkeen.

LUKIJAKILPAILU

VAASAN KESKUSSAIRAALA / 
VIESTINTÄ X6

TUNNUS 5005967

65003 VASTAUSLÄHETYS

Vaasan
sairaanhoitopiiri

maksaa 
postimaksunAnna palautetta lehdestä ja auta meitä kehittämään sisältöä tuleviin lehtiin. 

Vastanneiden kesken arvomme kolme (3) tarjotinta, joiden pohjakuvana 
on Vaasan saariston merikartta. Tarjotin on kooltaan 34 x 42 cm ja se on 

valmistettu laminoidusta koivuvanerista. Arvonta suoritetaan 28.1.2022. Voit 
osallistua kilpailuun myös osoitteessa vaasankeskussairaala.fi /kotikaynti

Leikkaa ja lähetä

Nimi

Osoite

Mitä mieltä olit lehden artikkeleista?

erinomainen   hyvä   tyydyttävä   välttävä   en huomioinut 

–20  21–30  31–40  41–50  51–60  61–70  71–

Pääkirjoitus 

H-rakennuksen työmaalla käynnissä toimintakokeet

Pohjanmaan hyvinvointialue alkaa toimia 
tammikuussa – Mitä kysymyksiä muutos herättää?

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut suoraan sohvaltasi 

Hyvinvointialue rakentaa uutta sinulle

Lasten kanssa lattialla ja tunnetyötä teineille 

Kun elämä potkii

Huolellista hoitoa lääkkeenmääräämishoitajan 
vastaanotolla

”Tein aivan oikean valinnan” 

Satojen litrojen padasta potilaan eteen

Vastaajan ikä

Silvia Grönroos-Pada, Vaasa

– Aamu- ja iltapalat ovat tosi hyviä ja 
niissä on paljon vaihtoehtoja. Ruo-
ka-annokset ovat isoja, energiantarve 
täyttyy kyllä. Tällä kertaa pääruoat 
olivat omaan makuun turhan lihaisia. 
Aiempien lasten syntymien kohdalle 
osui paremmat ruoat.

Kysyimme Vaasan keskussairaalan osastoilla olleilta potilailta miltä sairaalaruoka 
maistuu ja miten he kehittäisivät sairaalassa tarjottavaa ruokaa.

Gallup sairaalaruoasta
TEKSTI JA KUVAT HEIDI KURVINEN

Annika Kuusisto, Vaasa

– Ruoka on ollut maistuvaa, terveellis-
tä ja annokset monipuolisia. Kiva, kun 
mukana on salaattia ja vihanneksia, 
joita ei kotona kiireessä ehdi aina 
laittamaan. Synnyttäneistä pidetään 
erityisen hyvää huolta ja välipaloja 
on hyvin tarjolla. Ennen kaikkea on 
ihanaa, että saa valmiin ruoan. Tosin 
vauva päättää milloin sen ehtii syödä.

Alvar Stenmark, Pietarsaari

– Ruoka on maistunut ihan hyvin. 
Kanakeitosta en pitänyt, mutta peru-
nat, pihvi ja ruskeakastike olivat hyviä. 
Jälkiruokakiisselit eivät ole olleet 
minun makuuni. Jos saisi toivoa, niin 
haluaisin syödä pizzaa tai pastaa ja 
iltapalalla voisi olla perunalastuja.


