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Pidät käsissäsi noin viisi kuukautta vanhan Pohjanmaan 
hyvinvointialueen ensimmäistä asiakaslehteä, 
Kotikäyntiä. Lehti on yhdistelmä uutta ja vanhaa: sekä 
lehden sisältöä että ulkoasu on uudistettu – onhan 
hyvinvointialuekin ihan uusi! Otimme vanhasta mukaan 

Vaasan keskussairaalan asiakaslehden nimen, sillä se kuvaa 
hyvinvointialueen ajatusta siitä, että palvelut ovat lähellä ihmistä. 
Mikä olisi lähempänä kuin Kotikäynti?

Kuten lehdessämme, hyvinvointialueessa on paljon tuttua, 
vaikka myös uutta. Sinut kohtaa edelleen sama henkilökunta kuin 
aiemmin ja suurelta osin palvelut ovat siellä missä ennenkin.

Kolmentoista kunnan palveluiden yhteensovittamiseen ja 
hallinnon rakentamiseen on liittynyt kasvukipuja. Muutoksen 
keskellä olemme kuitenkin onnistuneet tärkeimmässä, eli 
turvallisen hoidon, hoivan ja palvelun tarjoamisessa sitä 
tarvitseville. 

Hyvinvointialueen johtotähti ovat toimivat lähipalvelut, 
jolloin asiakkaamme saa tarvitsemansa palvelun niin lähellä 
kotiaan kuin mahdollista ja jopa kodissaan. Lupaus toimivista 
lähipalveluista kulkee kanssamme myös itsehallinnolliselle 
Pohjanmaan hyvinvointialueelle, joka aloittaa toimintansa 
1.1.2023. 

Tervetuloa uuden, mutta tutun Pohjanmaan hyvinvointialueen 
asiakkaaksi! Tämä lehti on kurkistus palveluihimme sekä 
ammattilaistemme ja asiakkaittemme arkeen.

Kasvun aika

PÄÄKIRJOITUS

Petra Fager
viestintäjohtaja

Mikä olisi 
lähempänä  
kuin Kotikäynti?
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Hei kruunupyyläinen!
Vuoden 2023 alusta Kruunupyy on osa 
Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Siksi saat 
asiakaslehtemme kotiisi jo 2022 aikana.

@
osterbottens.valfardsom

rade 
@

osterbottensvalfard.pohjanm
aanhyvinvointi Löydät Kotikäynnin sisältöjä 

myös verkkosivuiltamme 
osoitteesta

pohjanmaanhyvinvointi.fi/
kotikaynti
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Palvelut

Pohjanmaan  
leveillä  

hartioilla

https://www.instagram.com/osterbottens.valfardsomrade/
https://www.facebook.com/osterbottensvalfard.pohjanmaanhyvinvointi/
http://pohjanmaanhyvinvointi.fi/kotikaynti
http://pohjanmaanhyvinvointi.fi/kotikaynti
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Ajankohtaista

Vaasan 
keskussairaalan 
H-talo valmistuu 
syksyllä 

V aasan keskussairaalan alueen 
uusi H-rakennus alkaa valmis-
tua ja piha-alueilla ja talossa 
tehdään viimeistelytöitä ja 
testauksia.  

Parhaillaan H-rakennuksessa tes-
tataan, säädetään ja otetaan käyttöön 
talon älykkäitä järjestelmiä ja toimintoja. 
Huoltohenkilöstölle on järjestetty ke-
vään aikana teknisiä käyttökoulutuksia. 
Viimeisten rakennusosien kalustus ja 
varustelu tehdään valmiiksi kesäkuun 
aikana. 

Myös talon piha-alueet rakennetaan 
valmiiksi kesän aikana. Viimeiset piha-
laatoitukset, istutukset, asfaltoinnit ja 
ulkovarusteiden asennukset hoidetaan 
kesäkuukausina, minkä jälkeen kokonai-
suus on myös pihan osalta käyttövalmis.

H-rakennuksen työmaan loppusii-
vousten jälkeen rakennus luovutetaan 
käyttöön, minkä jälkeen alkaa uuteen 
rakennukseen siirtyvien osastojen ja toi-
mintojen muutto. Hyvinvointialueen asi-
akkaat löytävät H-talosta jatkossa muun 
muassa perusterveydenhuollon hoitajan 
ja lääkärin vastaanottoja, eri poliklinikoi-
den vastaanottoja sekä hoito-osastoja. 
Palveluiden muuton aikataulusta tiedo-
tamme muun muassa verkkosivuillamme.

Kuvissa psykiatrisen 
hoito-osaston 

rauhoittumishuone 
sekä H-talon 

ravintola.

Palvelut Pohjanmaan  
leveillä hartioilla
Pohjanmaan hyvinvointialueen muutosjohtaja Suvi Einola 
vastaa neljään tärkeään kysymykseen hyvinvointialueesta. 

Mitä tarkoittaa 
itsehallinnollinen  
hyvinvointialue?
Hyvinvointialue on kunnista ja 
valtiosta erillinen julkisoikeudellinen 
yhteisö, jolla on itsehallinto. Vuoden 
2023 alusta alkaen Suomessa on 
21 hyvinvointialuetta. Käytännös-
sä se tarkoittaa sitä, että meillä 
Pohjanmaan hyvinvointialueella 
on lakisääteinen tehtävä järjestää 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen palvelut alueen 
asukkaille vuoden 2023 alusta 
alkaen. Toiminnastamme päättää 
aluevaaleissa valittu aluevaltuusto 
ja sen nimittämä aluehallitus.

Miten Pohjanmaan 
hyvinvointialueen palvelut 
muuttuvat 2023?
Palvelut eivät muutu, vaan palvelu-
ja järjestävä organisaatio muut-
tuu. Siirrymme hyvinvointialueen 
kuntayhtymästä itsehallinnolliseksi 
hyvinvointialueeksi. Vuoden 2023 
alusta myös erityishuollon palvelut 
sekä pelastuslaitos liittyvät hyvin-
vointialueeseen. Pohjanmaalla 
myös Kruunupyyn kunta liittyy osak-
si hyvinvointialuetta ja sen alueella 
tarjottavat sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut siirtyvät Pohjan-
maan hyvinvointialueen vastuulle. 

Saako sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja 
edelleen samasta 
toimipisteestä kuin vuonna 
2022?
Palvelut pysyvät pääosin samana, 
vaikka organisaatio muuttuu. Alue-
valtuusto päättää hyvinvointialueen 
palveluverkosta eli mitä palveluja 
missäkin tarjotaan. Tavoitteenam-
me on turvata ja vahvistaa yhden-
vertaisia lähipalveluja koko hyvin-
vointialueella. Tarkoitushan tässä 
on se, että palveluita järjestämässä 

on leveämmät hartiat eli hyvin-
vointialueena pystymme parem-
min tarjoamaan yhdenvertaisia 
palveluita koko alueelle. Ajan-
tasaiset tiedot palveluverkosta 
löytyvät verkkosivuiltamme.

Miten alueen asukkaat 
voivat vaikuttaa 
hyvinvointialueen 
toimintaan?
Jokainen äänioikeutettu saa 
äänestää aluevaaleissa, joissa 
valitaan päättäjät neljän vuo-
den toimikaudeksi kerrallaan. 
Lain mukaan jokaisella on myös 
aloiteoikeus hyvinvointialueen 
toimintaa koskevissa asioissa. 
Hyvinvointialueella on nuoriso-
valtuusto, vanhusneuvosto ja 
vammaisneuvosto sekä asiakas-
raateja, jotka on koottu alueen 
asukkaista. Meillä on paljon 
suoria palautekanavia ja teemme 
myös välillä kyselyitä ja tutkimuk-
sia, joiden kautta asiakkaiden ja 
potilaiden ääni tulee kuuluviin. 

Palvelut pysyvät 
pääosin samana, 
vaikka organisaatio 
muuttuu.  
Suvi Einola
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Ajankohtaista

Liikuntaa ja 
kulttuuria ikäihmisten 
olohuoneisiin
Jumppaa, etäkuntoutusta, kulttuuria ja musiikkia. Muun 
muassa näistä koostuu televisiokanava KotiTV, jonka lähetykset 
ilahduttavat arkipäivisin Pohjanmaan ikäihmisiä. 

TEKSTI ELINA KURTTI KUVA CHRISTOFFER BJÖRKLUND

K otiTV on valtakunnallinen 
tv-kanava, jonka liikuntaoh-
jelmisto sisältää esimerkiksi 
kotona tehtävää arkiliikuntaa 
ja kunto-ohjeita. Kanavalla 

näytetään ohjattua tanssia, keppijump-
paa, kehonhuoltoa ja äijäjumppaa. 
Toisinaan tehdään myös rentoutumis-
harjoituksia.  

Ohjelmat on suunnattu kaikille ikäih-
misille, mutta erityisesti niille, joiden 
on syystä tai toisesta vaikea päästä 
säännöllisesti ulos kävelemään, kunto-
salille tai jumpparyhmiin. Osallistua voi 
omassa kodissa tai vaikkapa asumis-
palveluiden yhteisissä tiloissa. 

– Toivomme, että jokaisen Pohjan-
maalla asuvan päivärutiineihin kuuluu 
arkiliikunta jossain muodossa. Ohjat-
tujen ohjelmien kautta on helpompi 
löytää motivaatio kuntoiluun ja sen 

myötä liikkumisen ilo, kertoo fysiatri, 
kuntoutuksen johtava lääkäri ja toimi-
alajohtaja Annica Sundberg.

Virkistystä muistille ja mielelle
KotiTV:n ohjelmistoon kuuluu muisti-
jumppaa sekä asumiseen ja tervey-
denhoitoon liittyviä neuvontaohjelmia. 
Ohjelmien tarkoituksena on auttaa 
ikäihmisiä arjen rytmityksessä, kuten 
muistamaan säännöllisen ruokailun 
tärkeys. 

Kanava tarjoaa myös mahdollisuu-
den rentoutua kulttuurin ja musiikin 
parissa. Ohjelmistoon kuuluu museo-
kierroksia ja tekstitettyjä yhteislauluhet-
kiä, joiden mukana katsoja voi laulaa.

– Musiikki ja kulttuuri ovat mielen-
terveyden kannalta erittäin tärkeitä. 
Tuttu laulu voi pysyä muistissa ja ilah-
duttaa läpi elämän, Sundberg kuvailee.

Mikä KotiTV?
• KotiTV on maksuton 

tv-kanava, jonka 
tarkoituksena on 
kannustaa ikäihmisiä 
liikkumaan sekä 
rentoutumaan 
kulttuurin ja musiikin 
parissa.

• Kanava näkyy 
Pohjanmaan 
hyvinvointialueen 
kuntien alueella. 
Kanavan numero on 
verkkotyypistä riippuen 
33, 66 tai 99. Päivän 
ohjelmien aikataulun 
voi katsoa osoitteesta  
www.kotitv.fi. 

• Kanava on 
kaksikielinen. 
Suomenkielistä 
ohjelmaa esitetään 
maanantaista 
perjantaihin klo 
11-13, ruotsinkielistä 
maanantaisin ja 
perjantaisin klo 10-11.

Ohjattuun 
jumppaan 

voi osallistua 
omassa 
kodissa.

http://www.kotitv.fi
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Ihmiseltä ihmiselle

Ensihoitajien 
matkassa

Kun äkillisesti sairastunut tai loukkaantunut tarvitsee hoitoa, 
lähetetään paikalle ensihoito. Seurasimme Oskar Mobergin 

ja Vesa Tuomisen työskentelyä yhden työvuoron ajan.

TEKSTI HEIDI KURVINEN KUVAT CHRISTOFFER BJÖRKLUND

A amukahdeksalta Vaasan 
paloasemalla on käynnis-
sä vuoronvaihto. Vuoronsa 
päättäneille toivotetaan 
hyvää yötä ja vuoronsa 

aloittavat kokoontuvat aamupalaveriin. 
Seitsemäksi töihin tullut päiväambu-
lanssin työpari on jo lähtenyt päivän 
ensimmäiselle keikalleen. Aamupala-
verissa hyvinvointialueen ensihoidon 
kenttäjohtaja käy läpi ajankohtaisia 
asioita, kuten kehottaa huomioimaan 
poikkeukset liikennejärjestelyissä 
pelastuslaitoksen lähistöllä. Palaverin 
jälkeen työparit siirtyvät autohalliin 
tarkastamaan ambulanssin varusteet 
ja kirjautuvat sisään auton tietokoneille.

– Sitä toivoo, että ehtisi tarkistaa au-
ton ja kirjata mahdolliset varustepuut-
teet ylös ennen kuin tulee hälytys. Aina 
ei ehdi. Tarvikevarasto on sairaalalla, 
mutta emme tiedä, milloin käymme 
siellä seuraavan kerran, ensihoitajana 
neljä vuotta työskennellyt Oskar Mo-
berg kertoo.

Puoli kymmeneltä Mobergille ja 
Vesa Tuomiselle tulee päivän ensim-
mäinen hälytys. Kyseessä on var-
sin tyypillinen ensihoidon kiireetön 
työtehtävä. Iäkäs muistisairas henkilö 
on kaatunut yöllä, eikä pääse kivun 
vuoksi enää kävelemään omin avuin. 
Kun perusmittaukset ja -tutkimukset on 

tehty ja tiedot kirjattu, potilas siirretään 
kantotuolin avulla ambulanssiin, sillä 
jalka on syytä kuvata päivystykses-
sä murtumien varalta. Jo ennen kuin 
auto liikahtaa, on kuljettajana toimiva 
Moberg merkinnyt auton tietokoneelle 
potilaan kuljetuskohteen sekä kiireel-
lisyyden ja kuljetuskoodin. Tiedot päi-
vittyvät muun muassa hätäkeskukseen 
ja ensihoidon kenttäjohtajalle sekä 
potilaan ensihoitokertomukseen, jota 
Tuominen kirjoittaa kuljetuksen aikana 
tietokoneelle.

Sairaalalla Tuominen kirjaa päivys-
tyksen tietokoneelle potilaasta teh-
tyjen mittausten tulokset sekä lyhyen 
selostuksen siitä, miksi potilas on siellä. 
Tietojen perusteella muodostuu kiireel-
lisyysluokitus, jonka mukaan päivystys-
potilaat hoidetaan.

– Ambulanssikuljetus ei tarkoita 
sitä, että päivystyksessä pääsee jonon 
ohi, mikä on hyvin yleinen harhaluulo, 
Tuominen selittää.

Tietojen kirjaamisen jälkeen potilas 
kuljetetaan ambulanssin kantotuolilla 
päivystyspoliklinikan valvontahuo-
neeseen, minne hän jää odottamaan 
pääsyä röntgenkuvaan. Ennen kuin 
ensihoitajat jatkavat matkaansa, Mo-
berg rullaa kantotuolin desinfiointihuo-
neeseen ja puhdistaa tuolin seuraavaa 
käyttäjää varten. 
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Kokeneet ensihoitajat 
ottavat tilanteet vastaan 
rauhallisesti. Esimerkiksi 
ajoreitti hälytyspaikalle 
on suunniteltava ennen 

liikenteeseen lähtöä. Vaikka 
hälytys olisi kiireellinen, 

juokseminen ja hätiköinti 
eivät auta.
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Ambulanssi-
kuljetus ei 
tarkoita sitä, 
että päivys-
tyksessä 
pääsee 
jonon ohi.

Ihmiseltä ihmiselle

Hengenpelastamista ja 
asemapalvelusta
Ensihoitajien työssä on siedettävä epä-
varmuutta. Varmaa on vain se, että hä-
lytyksiä tulee. Se, koska ja kuinka paljon 
niitä tulee, on arvoitus. Joskus häly-
tykset seuraavat toisiaan niin tiiviisti, 
että lounastauko jää väliin. Toisinaan 
työvuoron aikana saattaa tulla jopa 16 
keikkaa, joskus vain neljä.

– Jos on hiljaisempaa, teemme 
”asemapalvelusta”, esimerkiksi pesem-
me ambulanssin lattian puhdistuk-
sessa käytettäviä moppeja, tilaamme 
lääkkeitä ja huollamme autoja ja 
välineitä. Meillä on myös mahdollisuus 
kouluttautua omatoimisesti tai poru-
kalla, Moberg kertoo. Käytettävissä 
on harjoitusnukke ja harjoitusvälineitä 
sekä runsaasti alan kirjallisuutta.

Ensihoitajien tärkeimpiä työkaluja 
on monitoimidefibrillaattori eli ammat-
tilaiskäyttöön tarkoitettu sydäniskuri. 
Sillä voidaan pelastaa ihmishenkiä ja 
tehdä erilaisia mittauksia kuten veren-
paineen-, pulssin ja hengitysilman hiili-
dioksidipitoisuuden mittaus sekä ottaa 
sydänfilmi ja tehdä sydämen ulkoinen 
tahdistaminen. Ellei akuuttia hätää ole, 

ensihoitajien työ on paljolti hoidontar-
peen arviointia. 

– Selvitämme onko tarvetta päi-
vystyskäynnille ja tarvitaanko kuljet-
tamiseen ambulanssia. Potilas ei aina 
tarvitse kuljetuksen aikana hoitoa tai 
valvontaa, jolloin kuljetuksen voi hoitaa 
esimerkiksi taksi tai omainen, kertoo 
Vesa Tuominen, jolla on ensihoitajan 
työstä jo lähes parinkymmenen vuoden 
kokemus.

– Meille voi tulla kiireellinen keikka 
kesken kuljetuksen, jonka olisi voinut 
hoitaa joku muu. Joskus on tilanteita, 
että kiireiselle keikalle lähdetään, vaik-
ka kyydissä on jo potilas. Silloin toinen 
meistä jää potilaan kanssa ambulans-
siin ja toinen menee hoitamaan uutta 
potilasta.

Ketään ei voi pakottaa 
ambulanssin kyytiin
Puoli yhdeltätoista työpari saa seu-
raavan keikan. Hälytys on kiireellisyys-
luokitukseltaan D, eli kukaan ei ole 
välittömässä hengenvaarassa. Koneel-
ta Tuominen näkee, että kaikki Vaasan 
ambulanssit ovat kiinni tehtävillään ja 
lähin vapaa ambulanssi on Laihialla. 

Kesken ajon yksikkö saa A-luokan 
hälytyksen elottomasta nuoresta 
henkilöstä ja Moberg kääntää auton 
nokan päinvastaiseen suuntaan, 
laittaa siniset vilkut päälle ja painaa 
kaasua. Matkan aikana tiedot tarken-
tuvat ja selviää, että henkilö on tullut 
tajuihinsa mutta sekava. Asuntoon 
päästyään Moberg ryhtyy tutkimaan 
potilasta ja mittaa muun muassa 
verenpaineen, sykkeen ja verensoke-
rin. Tuominen kirjaa ylös tutkimusten 
tuloksia ja haastattelee potilaan 
puolisoa taustatietoja saadakseen. 
Tapahtuneen ja potilaan tilan perus-
teella ensihoitajat ja puhelimitse kon-
sultoitu ensihoitolääkäri suosittelevat 
lähtemään tarkempiin tutkimuksiin 
sairaalaan, sillä tilanne voi olla hen-
genvaarallinen. Potilas ei kuitenkaan 
halua lähteä, vaikka huolissaan oleva 
puolisokin yrittää puhua hänelle.

– Itsemääräämisoikeus on Suo-
messa niin vahva, että juuri ketään 
ei voida viedä sairaalaan väkisin, 
Tuominen sanoo. 

Tällaisissa tilanteissa ensihoitajat 
pyytävät potilasta allekirjoittamaan 
paperin, jolla hän vahvistaa kieltäy-
tyneensä hoidosta. Ambulanssi lähtee 
pihasta kello 11.13 ja auton tietoko-
neelle päivitetään tilatieto ”vapaa”.

Kun potilas on kuljetettu 
päivystyspoliklinikan 
valvontahuoneeseen, 

ensihoitaja Vesa 
Tuominen raportoi  

sairaalahenkilökunnalle, 
miksi potilas on tuotu 

sairaalaan ja mikä hänen 
tilansa on.
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Ihmiseltä ihmiselle

Ensihoito 
hyvinvointi-
alueella
• Äkillisesti sairastuneille 

ja loukkaantuneille 
hälytetään apua koko 
maassa hätänumerosta 112. 
Hätäkeskus arvioi tehtävän 
kiireellisyyden ja lähettää 
tarvittaessa paikalle 
ambulanssin.

• Tyypillisimpiä 
ensihoitopalvelun 
kiireellisiä tehtäviä ovat 
mm. hengitysvaikeus, 
rintakipu, aivoverenkierron 
häiriö sekä liikenne-
onnettomuudet, 
putoamiset ja kaatumiset. 
Ensihoito toimii päivittäin 
yhteistyössä muiden 
viranomaisten kanssa.

• Ensihoitopalvelun 
kohtaama tilanne ei aina 
edellytä potilaan kuljetusta 
sairaalaan.

• Ensihoito on Pohjanmaan 
hyvinvointialueen omaa 
toimintaa. Yhteistyötä 
tehdään Pohjanmaan 
pelastuslaitoksen kanssa, 
joka on myös vuoden 
2023 alusta alkaen osa 
hyvinvointialuetta.

• Pohjanmaan 
hyvinvointialueella on 
yhteensä 15 ambulanssia: 
alueen keskiosassa 5 
ympärivuorokauden 
valmiudessa olevaa 
sekä 1 päiväaikaan 
valmiudessa oleva, 
alueen pohjoisosassa 
4 ympärivuorokautista 
sekä 1 päiväauto ja 
alueen eteläosassa 4 
ympärivuorokauden 
valmiudessa olevaa 
ambulanssia.

Ruokatauko pidetään,  
jos ehditään
Toisinaan ensihoitajat joutuvat 
unohtamaan lounaan tai syömään 
sen paljon myöhemmin, kuin nor-
maalisti. Joskus hälytys tulee juuri, 
kun on saanut aterian eteensä. 

– Jos meillä on keikka Raippa-
luodossa ja heti perään lähdetään 
Vähäänkyröön, niin siinä menee 
äkkiä monta tuntia. Joskus haemme 
matkalla kaupasta jotakin evästä, 
Moberg kertoo. 

Ensihoitajan työ vaatii venymistä 
myös perheeltä, sillä työvuoro ei 
aina pääty silloin kuin sen pitäisi. 
Näin käy esimerkiksi silloin, kun 
työvuoron loppupuolella lähdetään 
kuljettamaan potilasta yliopistosai-
raalaan. Toisaalta pääosalla Poh-
janmaan hyvinvointialueen ensihoi-
tajista 24 tunnin mittainen työvuoro 
osuu kohdalle joka neljäs vuoro-
kausi. Vaasan päiväambulansseissa 
työtä tehdään 12 tunnin vuoroissa 
aamuseitsemästä iltaseitsemään.

Moberg ja Tuominen saavat uu-
den hälytyksen kello 11.38. Iäkkäällä 
kotihoidon asiakkaalla on huomattu 
epätavallisen korkea syke, vaikka 
hänellä on käytössä sydämentah-
distin. Moberg ottaa potilaalta sy-
dänfilmin ja Tuominen kirjaa tietoja 
koneelle. Sydänfilmi lähetetään 
sähköisesti suoraan päivystävälle 
lääkärille, johon ollaan myös puhe-

limitse yhteydessä. Lääkäri haluaisi 
tutkia potilaan sairaalassa, mutta 
iäkäs mies ei halua lähteä päivys-
tykseen. Hän pysyy järkkymättä 
kannassaan, vaikka kotihoitajatkin 
koittavat suostutella häntä lääkärin 
pakeille. Kotihoitajat ovat huolis-
saan missä kunnossa he löytävät 
miehen illalla, kun tulevat seuraa-
valle käynnilleen. Kuitenkin jälleen 
itsemääräämisoikeus on vahvempi 
kuin hoitohenkilökunnan suositukset 
ja ensihoitajat poistuvat paikalta 
tyhjällä ambulanssilla.

Työvuoronsa aikana Moberg ja 
Tuominen saavat vielä yhdeksän 
hälytystä lisää. He muun muassa 
auttavat ulkona kaatuneen huma-
laisen henkilön kotiin ja kuljettavat 
rintakipuisen potilaan ja aivoveren-
vuodon saaneen potilaan keskus-
sairaalaan. Puolen yön jälkeen he 
ehtivät levätä hetken ennen aamu-
öistä hälytystä palvelutaloon, missä 
epäillään kaatumisen aiheuttamaa 
lonkkamurtumaa iäkkäällä henkilöl-
lä. Potilaalle annetaan kipulääkettä 
ja hänet siirretään tyhjiöpatjalle. 
Ambulanssin suuntana on jälleen 
keskussairaalan päivystys. ⬤

 Jos hälytysten välissä 
on aikaa, ensihoidon 

henkilöstö voi kouluttaa 
itseään asemalla ja pitää 
esimerkiksi elvytystaidot 

vireessä nuken avulla. André 
Åkerholm ja Patricia Knip 

näyttävät mallia.
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Hoitajat ja lääkärit 
lähellä diabeetikkoa 
Pohjanmaan aikuisia diabeetikkoja hoidetaan nyt koko alueen yhteisessä 
yksikössä, johon kuuluu 12 vastaanottopistettä. Diabeteshoitajat ja -lääkärit 
palvelevat jatkossakin lähellä asiakasta ja hoitoa tukee moniammatillinen tiimi.

TEKSTI EMILIA KEMPPAINEN KUVAT CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Osastonhoitaja Gunilla Nyman-
Klavus ja diabeteslääkäri Annemari 

Käräjämäki työskentelevät Pohjanmaan 
diabetesyksikössä.
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V uoden vaihteessa diabetes-
vastaanotot yhdistyivät Poh-
janmaan diabetesyksiköksi. 

– Potilaalle muutos ei heti 
näy, mutta henkilökunnalle 

siirtymä on saattanut tuoda muutoksia. 
Minä olen esimerkiksi käynyt jo Mus-
tasaaressa töissä, kertoo tavallisesti 
Vaasassa työskentelevä diabeteslääkä-
ri Annemari Käräjämäki.

Diabeteksen hoito on lähipalvelua.
– Joskus käyntejä on vaihdettu 

puhelinajoiksi, mutta olemme kyllä ta-
valliseen tapaan paikalla ja haluamme 
jatkossakin tavata potilaita kasvotus-
ten, Käräjämäki toteaa.

Omahoitoa tukevat 
diabetekseen perehtyneet 
ammattilaiset
Diabeetikot tapaavat lääkärin noin 
kerran vuodessa ja hoitajan vastaan-
otolla käydään yleensä 3–6 kuukauden 
välein. Aiemmin diabeteshoitajat saat-
toivat tehdä työtään muiden tehtävien 
ohella. Nyt panostetaan siihen, että 
hoitajat työskentelevät kokopäiväisesti 
diabeteksen parissa ja voivat syventyä 
sairauden hoitoon yhä monipuolisem-
min.

tasapainoilla insuliinipistosten, ruuan ja 
liikunnan kanssa. 

– Haluamme tulevaisuudessa 
kiinnittää enemmän huomiota diabee-
tikoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-
tiin. Hoitoväsymys on aika tavallista 
ja diabeetikko saattaa kärsiä neula-
kammosta tai pelätä liian matalia tai 
korkeita verensokereita, kertoo Ny-
man-Klavus.

Diabetesdiagnoosit lisääntyvät 
vuosi vuodelta
Töitä diabeteksen parissa riittää, sillä 
Pohjanmaalla sitä sairastavia on pian 
10 000. Luku on kasvanut yli 3000:lla 
viimeisen 10 vuoden aikana. 

– Sairastavien määrä kasvaa sekä 
ykkös- että kakkostyyppien osalta. 
Arvio on, että todellisuudessa Pohjan-
maalla voi olla jopa 13 000 diabee-
tikkoa. Nyt on erittäin tärkeä satsata 
kakkostyypin diabeteksen ennaltaeh-
käisyyn ja tukea mahdollisimman mo-
nin tavoin väestön terveellisiä elämän-
tapoja, sanoo Nyman-Klavus.

Pohjanmaalla tehdään paljon 
tutkimusta. Tutkimusprojekti Botnia ja 
diabetesrekisteri Direva ovat osa Poh-

Lisätietoa Pohjanmaalla  
tehtävästä diabetestutki- 
muksesta löydät verkosta:
pohjanmaanhyvinvointi.fi/
kotikaynti

Pohjanmaalla 
on jo lähes 
10 000 
diabeetikkoa.

janmaan diabetesyksikköä. Direvassa 
on tutkittu aikuisena sairastuneiden 
diabeteksen jakoa viiteen alatyyppiin 
ja sitä, miten hoito voitaisiin kohden-
taa erityisesti korkean lisäsairausriskin 
ryhmiin.

– Tähän tutkimukseen liittyen on 
kevään aikana lähetetty tuhansille 
rekisteriin kuuluville kirje, johon toivom-
me mahdollisimman monen vastaavan, 
kertoo Käräjämäki.

Diagnoosi tulee osalle yllätyksenä ja 
toiset taas arvaavat oireiden perustella 
sairastuneensa. Diabetesliiton sivuilta 
löytyvä riskitesti on hyvä tehdä, jos oma 
sairastumisriski mietityttää. Luotettavaa 
tietoa sairauteen liittyen löytyy Diabe-
testalo-verkkosivulta. ⬤

Verensokerisensori 
helpottaa monen 

diabeetikon arkea. 
Sensoritietojen tarkastelu 

kuuluu lähes jokaiseen 
Annemarin ja Gunillan 

työpäivään.

– Panostamme koulutuksiin, sillä 
niiden avulla saamme tietoa ajankoh-
taisista asioista. Diabeteksen hoidossa 
hyödynnetään nykyään paljon tekniik-
kaa, jonka käyttöä täytyy opetella. Po-
tilasturvallisuuden kannalta on tärkeää 
jakaa diabeteksen hoidon osaamista 
kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
yksiköihin, diabetesyksikön osastonhoi-
taja Gunilla Nyman-Klavus mainitsee.

Lääkäreiden ja hoitajien lisäksi 
yksiköstä löytyy myös jalkahoitajia 
ja ravitsemusterapeutteja. Sairaus 
kuormittaa, kun sitä hoitaessa täytyy 

http://pohjanmaanhyvinvointi.fi/kotikaynti
http://pohjanmaanhyvinvointi.fi/kotikaynti
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Lain 
muodostamista 
juurista versoo 
sosiaalihuollon 
lehtevä puu
Tukea arjessa selviytymiseen voi tarvita kuka vain, missä 
elämänvaiheessa tahansa. Sosiaalihuollon palveluihin 
on oikeus jokaisella, jolla on niihin perusteltu tarve. 

Sosiaalihuollon palvelut kuuluivat aiemmin kuntien 
vastuulle, mutta vuoden 2022 alusta Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymä on vastannut sosi-
aalipalveluiden järjestämisestä. Sosiaalihuoltolaki 
määrittelee sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut ja 

hyvinvointialueen vastuulla on tuottaa ja toteuttaa ne.
– Palvelut eivät ole sinänsä muuttuneet, mutta niitä 

järjestämässä on nyt isompi joukko ammattilaisia. Palve-
lut pysyvät lähellä asiakkaita ja valtaosa sosiaalihuollon 
asiakkaista asioi kuten ennenkin, tutun ammattilaisen luona 
kotikunnassa sijaitsevassa toimipisteessä, Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Maria Lindvall 
kertoo.

Sosiaalihuollon tehtävänä on tukea ihmisten hyvinvointia 
ja sosiaalista turvallisuutta. Tuen muotojen kirjo on laaja ja 
käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi tukihenkilöä, apu-
välineitä, neuvontaa, asumispalveluita tai toimeentulotukea.  

– Meidän tehtävämme on tarjota tukea, että jokainen 
voisi elää olosuhteisiin nähden mahdollisimman hyvän, 
turvallisen ja mielekkään elämän. Tähän on oikeus kaikilla 
asiakkailla lapsista vanhuksiin, Lindvall kiteyttää.

TEKSTI JA KUVA VARPU SAARI GRAFIIKKA KMG TURKU

Ikäihmisten palvelut 
edistävät ja tukevat toimintakykyä 

sekä sosiaalista hyvinvointia 
ja turvallisuutta. Tuen muotoja 
ovat esimerkiksi päivätoiminta, 

omaishoidon tuki, kotiin annettavat 
palvelut, asumispalvelut ja 

taloudellinen tuki.

Työikäisten  
palveluista saa tukea 

elämänhallintaan, työhön, 
toimeentuloon tai opiskeluun 

liittyvissä asioissa. Tuen muotoja 
ovat esimerkiksi kuntouttava 

työtoiminta sekä asumiseen ja 
taloudelliseen tukeen liittyvät 

palvelut.

Vammaispalvelut 
tukevat yhdenvertaisuutta ja 
auttavat arjessa esimerkiksi 
sopeutumisvalmennuksilla, 

asumispalveluilla,  kodin 
muutostöillä ja apuvälineillä 

tai järjestämällä 
henkilökohtaisen avustajan.

Sosiaali-
huoltolaki

 ja 16 muuta 
erillislakia

Sosiaalihuollon puun juuret 
ja runko muodostuvat 
lainsäädännöstä ja oksilta 
löytyvät pääpiirteissään  
niihin perustuvat palvelut.
Maria Lindvall  
kehittäjä-sosiaalityöntekijä

Palvelutarpeen 
arviointi
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Tarpeita pohditaan 
yhdessä
Sosiaalityö ja palvelutarpeen 
arvio ovat asiakkaalle ikään 
kuin ovi sosiaalihuollon palve-
lujen pariin.

– Kaikki lähtee yhteyden-
otosta ja palvelutarpeen 
arvioinnista. Kun meille soittaa 
esimerkiksi väsynyt vanhempi, 
joka on uupunut pikkulapsiper-
heen arjessa, hänen asiansa 
tulee vireille eli alamme yhdes-
sä etsiä ratkaisuja tilanteeseen. 
Puhelimessa jutellessa arvi-
oidaan kiireellisen tuen tarve. 
Jos todetaan, että vanhempi 
tarvitsee pikaisesti kotipalve-
lun apua, se voidaan järjestää 
puhelun perusteella, Lindvall 
kertoo.

– Tämän jälkeen tehdään 
yhdessä perheen kanssa kat-
tavampi palvelutarpeen arvio, 
minkä perusteella suunnitellaan 
ja järjestetään perheen tarvit-
semia palveluita.  

Koska sosiaalihuolto on 
viranomaistoimintaa, sosiaali-
huollon ammattilaisen ratkaisut 
on aina kirjattava päätökseksi.

– Palvelutarpeen arvion 
perusteella määritellään, mitkä 
palvelut vastaavat asiak-
kaan tarpeita. Niistä kirjataan 
päätökset, joihin asiakkaalla 
on pääsääntöisesti muutoksen-
hakuoikeus. Päätös vahvistaa 
siten myös asiakkaan oikeus-
turvaa.

Perustuslaki velvoittaa 
turvaamaan riittävät palvelut 
jokaiselle, joka ei kykene hank-
kimaan ihmisarvoisen elämän 
edellyttämää turvaa. Jokaisella 
on oikeus välttämättömään 
toimeentuloon ja huolenpitoon. 
Sosiaalihuolto muodostaa yh-
dessä terveydenhuollon palve-
luiden kanssa meidän jokaisen 
turvaverkon.

– Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut täydentävät 
toisiaan ja toinen jatkaa siitä, 
mihin toinen jää. Tätä yhteis-
työtä pystymme kehittämään 
entistä paremmin hyvinvointi-
alueella. ⬤

Lisää luettavaa 
verkossa!
Kurkista sosiaali- ja 
kriisipäivystyksen arkeen. 
Kuka ja milloin voi saada 
kiireellistä sosiaalihuollon 
apua ja kuka silloin tulee 
apuun?
pohjanmaanhyvinvointi.fi/
kotikaynti

Lastensuojelun  
tehtävä on turvata erityistä 

suojelua tarvitsevien lasten ja 
nuorten arkea. Lastensuojeluun 
kuuluvat avohuollon tukitoimet, 

huostaanotot ja sijaishuolto sekä 
jälkihuolto. 

Perheoikeudelliset 
palvelut 

turvaavat lapsen hyvinvointia 
ja kehitystä esimerkiksi 

vanhempien erotilanteessa. 
Palveluiden kautta saa apua 
lasta koskeviin sopimuksiin ja 

selvityksiin, esimerkiksi isyyteen, 
huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen 

tai adoptioon liittyen.

Lapsiperheiden 
palveluilla 

tuetaan lasten kasvua ja 
kehitystä sekä vanhemmuutta.  

Apua saa esimerkiksi 
kotipalvelusta, perhetyöstä, 

perheneuvonnasta, 
tukihenkilö- ja 

tukiperhetoiminnasta. 

Sosiaali- ja 
kriisipäivystys  

tarjoaa välitöntä apua 
kriisitilanteessa.

Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut eli 

psykososiaaliset palvelut 
yhdistävät sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluita. Sosiaalihuolto tukee 
arjessa selviytymistä esimerkiksi kotiin 

vietävillä palveluilla, avokuntoutuksella 
ja asumispalveluilla.henkilökohtaisen 

avustajan.

http://pohjanmaanhyvinvointi.fi/kotikaynti
http://pohjanmaanhyvinvointi.fi/kotikaynti
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Hyvinvointialue 
menestyy 
erikoistuvien 
lääkärien 
koulutuspaikkana
Jo useita vuosia Vaasan terveyskeskus ja Vaasan 
keskussairaala ovat sijoittuneet Suomen parhaimpien 
koulutuspaikkojen joukkoon Nuorten Lääkärien Yhdistyksen 
kyselyssä. Mikä saa nuoret lääkärit viihtymään?  

TEKSTI HANNA HATTAR KUVA CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Max Åström aloitti sisä-
tautien erikoislääkärin 
koulutuksen tammi-
kuussa Vaasan keskus-
sairaalassa. Talo on 

tuttu 30-vuotiaalle lääkärille jo vuosien 
ajalta. Valmistuttuaan lääkäriksi Hel-
singin yliopistosta 2018 hän työskenteli 
vuoden Mustasaaren terveyskeskuk-
sessa, jonka jälkeen hän siirtyi Vaasan 
keskussairaalaan. Kuluneiden kolmen 
vuoden aikana Åström on suorittanut 
yleislääketieteen erityiskoulutuksen, 
josta 9 kuukautta terveyskeskukses-
sa ja loput ajasta keskussairaalassa. 
Koulutusta hän kehuu antoisaksi. Se toi 
varmuutta erikoisalan valintaan.  

–  Melko pian tiesin, että haluan 
erikoistua sisätaudeille. Ala haastaa ja 
vaatii aivotyötä. Sellainen sopii minulle, 
hän kertoo.  

Kliinisen työn vastapainoksi nuori 
lääkäri väitteli syksyllä tohtoriksi väes-
tön terveyden tohtoriohjelmasta.

Kokkolasta kotoisin oleva Åström 
viihtyy Vaasassa erinomaisesti. 

– Työ- ja koulutuspaikkana keskus-
sairaala on tarpeeksi iso, mutta silti 
pieni. Täällä oppii tuntemaan kaikki 
talon erikoislääkärit. Isommilla klinikoil-
la toiminta on enemmän tehdasmaista. 

Åström on äidinkieleltään ruotsin-
kielinen, mikä myötävaikutti paikan 

valintaan.  
– Kaksikielisyys on eduksi, mutta ei 

kynnyskysymys. Toista kotimaista kieltä 
oppii täällä nopeasti. Työkavereiden 
kesken kukin saa käyttää myös äidin-
kieltään, Åström kannustaa.

Tärkeä osa toimivaa sairaalaa
Vaasan keskussairaalassa sisätautei-
hin erikoistuvien lääkärien esimiehenä 
toimii endokrinologian ylilääkäri Otto 
Knutar. Keväällä 2022 hänen alaisuu-
dessaan toimi 11 nuorta lääkäriä, joista 
Max Åström on yksi.

Otto Knutarin mukaan erikoistu-
miskoulutuksessa olevat lääkärit ovat 
elintärkeä osa sairaalan toimintaa. 

– He tekevät todella tärkeää työtä, 
vaikka ovat koulutuksessa työnsä 
ohessa. Ilman heitä ei mikään sairaala 
Suomessa pärjäisi.

Erikoistuvat ovat myös sairaalan 
investointi tulevaisuuteen. Omasta 
esimerkistään Knutar tietää, että moni 
keskussairaalassa erikoistunut palaa 
tuttuun sairaalaan valmistuttuaan 
erikoislääkäriksi.

– Sairaala ehtii tulla tutuksi vuo-
sia kestävän erikoistumisen aikana. 
Keskussairaaloista saa myös vakituisia 
työpaikkoja helpommin kuin yliopisto-
sairaaloista. 

Hyvä ilmapiiri 
menestystekijänä
Menestys nuorten lääkärien koulu-
tuspaikkana syntyy Knutarin mukaan 
monesta tekijästä.

– Meillä on tosi hyvä ilmapiiri. Teem-
me yhteistyötä ja meillä on helposti 
lähestyttäviä erikoislääkäreitä. Eri-
koistuvat kokevat, että yritämme aina 
auttaa heitä. 

Esihenkilön roolissa Knutar muistut-
taa nuoria lääkäreitä myös vapaa-ajan 
merkityksestä elämässä.

– On tärkeää huolehtia, että elä-
mässä on muutakin kuin työnteko, 
esimerkiksi harrastuksia. Viihtyvyys 
koostuu monesta tekijästä.   

”Sisätaudit on laaja  
erikoisala, jossa saa tehdä 

paljon aivotyötä. Ala on 
haastava, mutta sellainen sopii 
minulle. On hyvin antoisaa, kun 
pääsee jyvälle mistä potilaan 

tilassa on kysymys”, kertoo 
Max Åström, joka kouluttautuu 

sisätautien erikoislääkäriksi 
Vaasan keskussairaalassa.
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Koulutusylilääkärin viralla 
vaikutusta
Pohjanmaan hyvinvointialueen 
koulutusylilääkärinä toimivan Hanna 
Kujanpään vastuulla on Vaasan ope-
tusterveyskeskuksen lääkärikoulutus 
sekä lääkärikoulutuksen koordinointi 
alueellisesti. Hyvinvointialueella toimii 
lääkäreiden koulutusvastaavia mm. 
Pietarsaaressa, Maalahdessa, Mus-
tasaaressa ja Närpiössä.

Valtakunnallisen mallin mukaisesti 
Vaasan terveyskeskuksen lääkäreistä 
1/3 on erikoislääkäreitä, 1/3 erikois-
tuvia lääkäreitä ja 1/3 nuorempia 
lääkäreitä, jotka ovat vasta hiljattain 
valmistuneet. Yhdellä erikoislääkä-
rillä on useampi ohjattava lääkäri 
vastuullaan.

Nuorten lääkärien konsultaa-
tiomahdollisuuksiin on panostettu 
vuosien aikana. Tuoreimmaksi ke-

hitysaskeleeksi Kujanpää mainit-
see sähköisen sovelluksen, jonka 
avulla erikoistuvat lääkärit saavat 
vastauksia kysymyksiinsä nopeasti. 
Konsultaatiomahdollisuudet ovatkin 
yksi tekijä, joista Vaasan terveys-
keskus on saanut kiitosta nuorten 
lääkärien kyselyssä.

– Meillä on hyvä ja pitkä koke-
mus lääkäreiden kouluttamisesta. 
Viimeiset seitsemän vuotta koulutus 
on ollut entistä jäsennellympää, 
sillä sen ajan olemme toimineet 
varsinaisena opetusterveyskeskuk-
sena. Myös sillä on suuri merkitys, 
että meillä on koulutusylilääkärin 
virka. Se tuo laatua koulutuksen 
järjestämiseen. Menestys kyselyssä 
osoittaa, että virka ja sen eteen 
tehty työ kantavat hedelmää, Han-
na Kujanpää tiivistää. ⬤

Vaasan 
opetusterveys-
keskus toimii 
koulutuspaikkana 

Vaasan 
keskussairaala 
opetussairaalana

• lääketieteellisessä 
peruskoulutuksessa oleville 
lääketieteen opiskelijoille eli 
niin kutsuille kandeille.

• lääketieteen 
jatkokoulutuksessa oleville 
valmiille lääkäreille, 
järjestää yleislääketieteen 
erityiskoulutusta ja 
toimii koulutuspaikkana 
yleislääketieteeseen tai 
geriatriaan erikoistuville 
lääkäreille.

• myös muulle koulutukselle, 
kuten EU/ETA-
maiden ulkopuolella 
valmistuneiden lääkäreiden 
laillistamisprosessin 
suorittamispaikkana. 

• Keskussairaalassa erikoistuva 
lääkäri tekee noin kolmen 
vuoden työjakson. Kaikkiaan 
lääkärin erikoistumisohjelma 
kestää noin 5–6 vuotta. 
Koulutusjaksosta 9 
kuukautta erikoistuva 
lääkäri työskentelee 
terveyskeskuksessa ja 
vähintään yhden vuoden 
yliopistosairaalassa. Kaikki 
virassa olevat erikoislääkärit 
toimivat käytännössä 
erikoistuvien lääkärien 
kouluttajina. 

• Erikoisalojen osastoilla niin 
kutsutut osastoseniorit eli 
osastojen erikois- ja ylilääkärit 
vastaavat erikoistuvien 
lääkärien ohjauksesta ja 
konsultoinnista.  
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Meidän väki

Työstä palautuminen on tärkeää jaksamiselle. Vaikka 
palautumisen tarve on yksilöllistä, tarvitsee jokainen 

palautumista voidakseen hyvin ja pysyäkseen terveenä. 
Pohjanmaan hyvinvointialueen koulutusylilääkäri Hanna 

Kujanpäälle kirjat ovat keino rentoutumiseen.

TEKSTI HANNA HATTAR KUVA CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Hanna Kujanpää on aina ollut 
ahkera lukemaan. Vuonna 
2013 hän liittyi lukupiirin, jonka 
perusti hänen äidinkielen 
opettajana toimiva serkkun-

sa. Yhdeksänhenkisessä lukupiirissä on 
vuosien aikana luettu yhteensä 64 kirjaa. 
Piirin jäsenistä on muodostunut tiivis 
ystäväjoukko, joka keskustelee vilkkaasti 
kirjallisuudesta tavatessaan. Vuorotellen 
jäsenten luona kokoontuva piiri arvioi 
kunkin lukemansa kirjan asteikolla 1–5. 
Näin kaikki luetut kirjat asettuvat arvion 
mukaiseen järjestykseen.  

– Unohdan työajatukset hetkessä, 
kun pääsen lukemaan tai juttelemaan 
kirjoista. Lukupiirissä parasta on se, että 
se haastaa lukemaan myös kirjallisuut-
ta, joka ei ole omaa kultaista keskitietä, 
Hanna kertoo. 

Runous on lääkärille kirjallisuuden 
lajeista se, joka haastaa eniten.

– Se vaatii tulkintaa ja pysähtymistä. 
Runoja pitäisi miettiä eikä kärsivällisyyteni 
meinaa oikein riittää siihen, hän nauraa.

– Jenni Haukion runoja olemme kyllä 
lukeneet piirissä, mikä oli mielenkiintoista.

Ominta kirjallisuutta Kujanpäälle on 
paikallisen kauhukirjailija Marko Hauta-
lan teokset, joista uusin kirja Kuolleiden 
valssi ilmestyi joulukuussa 2021.

Innostus matelijoihin yllätti
Hanna Kujanpää työskentelee yleis-
lääketieteen erikoislääkärinä Vaasan 
terveysasemalla. Suuren osan työajasta 
vie koulutusylilääkärin työ, jota hän tekee 
koko hyvinvointialueen laajuisesti. Työn 

ulkopuolella aika kuluu perheen kanssa, 
johon kuuluu aviomies ja kolme lasta 
sekä lukuisa joukko lemmikkieläimiä.

– Tarkasta määrästä en ole ihan 
varma, sillä hämähäkkejä on niin monta, 
Hanna nauraa. 

Matelijat ovat kuuluneet hänen elä-
määnsä jo ennen perheen perustamista. 
Ensimmäisen leopardi-gekkonsa hän sai 
ylioppilaslahjaksi mieheltään. Se riittikin 
syyksi intohimoisen harrastuksen sytty-
miseen.

–  Siitä mies saa syyttää ihan itseään, 
Hanna nauraa heleästi. 

Sittemmin matelijoita on kerääntynyt 
lisää, joskin lasten ollessa pieniä määrä 
hieman väheni hetkellisesti. 

Matelijat ovat erityisesti juuri Hannan 
oma harrastus, jossa häntä viehättää 
eksoottisten eläinten hoito. Se poikkeaa 
tavallisempien lemmikkien hoidosta, sillä 
hoidossa säädellään lämpöä ja kosteutta 
ja siihen liittyy tietynlaista tekniikkaa.  

– Matelijoiden kasvua ja kehitystä on 
mielenkiintoista seurata. Yllätyin hieman 
itsekin, kuinka innostuin tästä harras-
tuksesta, sillä nuorempana en pitänyt 
hämähäkeistä ollenkaan.

Lukemisen ja eläinharrastuksen lisäksi 
Hanna viettää perheensä kanssa aikaa 
Närpiössä sijaitsevalla mökillä. Viime ke-
sänä hankitulla mökillä voi käydä ympäri 
vuoden. Puuhastelua tontilla riittää aina. 
Kesäisin myös osa lemmikkieläimistä 
matkustaa mukana mökille.

– Mökin hankinta oli paras päätös 
aikoihin. Siellä mieli ja sielu lepäävät. ⬤

Aivoille muuta 
ajattelemista

Hannan 
lukupiirin 
suosikit 
vuosien 
varrelta: 
1. Pajtim Statovci:  

Bolla (4,5 p.)

2. Katja Kettu:  
Kätilö (4+ p.)

3. Geogre Saunders:  
Joulukuun 
kymmenes (4+ p.)

4. John Edward 
Williams:  
Stoner (4+ p.)
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Hanna Kujanpää 
• Vaasalainen 39-vuotias yleislääketieteen erikoislääkäri,  

toimii Pohjanmaan hyvinvointialueen koulutusylilääkärinä.

• Perheeseen kuuluu aviomies ja kolme lasta.

• Omistaa lukuisia lemmikkieläimiä: Kissan, kaksi kania, neljä 
käärmettä, kilpikonnan, leopardi-gekon, parta-agaman,  
useita hämähäkkejä ja yhden skorpionin.

• Harrastaa matelijoita, lukemista ja mökkeilyä. 

Jokaisessa Kotikäynti-
lehdessä esittelemme

yhden Pohjanmaan  
hyvinvointialeen  

työntekijän. 

Meidän väki



Mitä mieltä olit lehden artikkeleista?
Anna palautetta asiakaslehdestä ja auta meitä kehittämään sisältöä  
tuleviin lehtiin. Vastanneiden kesken arvomme kolme harmaata  
Pohjanmaa-tarjotinta (halkaisija 31 cm). Arvonta suoritetaan 15.8.2022.  
Voit antaa palautetta ja osallistua arvontaan myös verkkosivuillamme.

Pohjanmaan 
hyvinvointialue 

maksaa  
postimaksun

Pääkirjoitus: Kasvun aika
Palvelut Pohjanmaan leveillä hartioilla
Vaasan keskussairaalan H-talo valmistuu syksyllä
Liikuntaa ja kulttuuria ikäihmisten olohuoneisiin
Ensihoitajien matkassa
Hoitajat ja lääkärit lähellä diabeetikkoa
Lain muodostamista juurista versoo sosiaalihuollon lehtevä puu
Vaasan sairaalat menestyvät erikoistuvien lääkärien koulutuspaikkoina
Aivoille muuta ajattelemista
Anna näyte, joka tukee hoitomuotojen kehitystä

Kerättyjä henkilö- ja yhteystietoja käytetään vain arvonnassa ja ne hävitetään arvonnan jälkeen.

Nimi:

Ikä:

Osoite:

Pohjanmaan  
hyvinvointialueen  
kuntayhtymä/  
Viestintä X1

Tunnus 5022450

00003 VASTAUSLÄHETYS

Puhelinnumero:

Aihetoiveet ja muu palaute:

Voita 
tarjotin!

Anna näyte, joka tukee 
hoitomuotojen kehitystä

N äytteitä käytetään moni-
puolisesti lääketieteelliseen 
tutkimustyöhön, erityisesti 
syöpäsairauksien tutkimuk-
seen. Biopankin näytteiden 

avulla saadaan lisää tietoa eri sai-
rauksista ja voidaan kehittää parem-
pia hoitomuotoja. 

Biopankkinäytteet kerätään hoidon 
aikana tapahtuvan näytteenoton tai 
muun laboratoriokäynnin yhteydessä 
eli ylimääräisiä käyntejä ei tarvita. 

– Fimlabin laboratorio huolehtii ve-
rinäytteiden ottamisesta Pohjanmaan 
hyvinvointialueella ja näytteenotto-
paikka valitaan henkilön asuinkun-
nan mukaan, kertoo tutkimushoitaja 
Susann Brunell, Pohjanmaan hyvin-
vointialueen Auria biopankin yhteys-
henkilö.

Näytteen ottamiseen ja hyödyn-

TEKSTI SUSANN BRUNELL

Lue lisää ja käy antamassa 
oma biopankkisuostumuksesi 
osoitteessa auria.fi/biopankki

Auria biopankki on Suomen ensimmäinen biopankki  
ja sen näytekokoelmassa on jo yli miljoona näytettä.

tämiseen tarvitaan aina suostumus. 
Sen voi antaa verkkosivujen kautta, 
ottamalla yhteyttä tutkimushoitajaan 
tai paperilomakkeella esimerkiksi 
poliklinikkakäynnillä. Näytteen otta-
misen ja tallentamisen biopankkiin voi 
myös kieltää. Biopankkitoimintaa ohjaa 
biopankkilaki.

– Kaikkien näytteet ovat tärkeitä ja 
hyödyllisiä tutkimuksiin, riippumatta 
henkilön iästä tai terveydentilasta. Kun 
annat luvan näytteen tallentamiseen 
biopankkiin, tuet tärkeää tutkimustyö-
tä, Brunell kannustaa.

Auria Biopankin ovat perustaneet 
Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, 
Satakunnan ja Vaasan sairaanhoito-
piirit. Toiminta alkoi keväällä 2014, ja 
tänä päivänä Pohjanmaan hyvinvoin-
tialue on vahvasti mukana biopankin 
toiminnassa.

http://auria.fi/biopankki

