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Ihmiseltä ihmiselle, eteenpäin katsova ja vastuullinen, yhdenvertainen 
ja tasa-arvoinen muodostavat Pohjanmaan hyvinvointialueen arvo-
perustan. Yhteisenä tavoitteenamme on, että väestömme on Suomen 
hyvinvoivinta ja toimintakykyisintä. Hyvinvointialueen tehtävä on 
luoda vaikuttavasti turvaa, toimintakykyä ja hyvinvointia kahdella 

kielellä yhdessä alueemme ihmisten kanssa.
Meitä kaikkia tarvitaan, jotta tavoitteemme hyvinvoinnista ja 

toimintakyvystä voidaan toteuttaa. Hyvinvointialueet aloittavat 
toimintansa 1.1.2023. Suurin muutos aikaisempaan on se, että palveluista 
päättävät luottamushenkilöt valitaan suorilla vaaleilla ja palvelut 
tuotetaan rahoituksella, jonka valtio myöntää alueen tarveperustan 
mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelut on tuotettava sillä rahalla, 
jonka valtio myöntää alueen tarpeen arvioiden.  Pohjanmaan väestö 
ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa saman aikaisesti, kun työtä tekevä 
väestö pienenee. 

Yhtälö on hankala, mutta yhdessä selviämme. Meitä on vuoden 
alussa yli 8000 hyvinvointialuetyöntekijää. Teemme tiivistä yhteistyötä 
alueemme yritysten kanssa. Yhdistyksillä ja vapaaehtoistoimijoilla on 
paljon asiantuntemusta ja tärkeä rooli hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
tuottajina. Ammattilaisten lisäksi tarvitaan kanssaihmisiä ja 
yhteisöllisyyttä.

Tavoitteemme on, että toimintamme turvallisuus ja laatu ovat 
Pohjoismaiden huippua ja että meillä työskentelevät Suomen parhaat 
hyvinvointityöntekijät.

Järjestäytyneen toiminnan lisäksi voimme 
jokainen vaikuttaa omiin valintoihimme 
hyvinvointimme ja turvallisuuden 
varmistamisessa ja osallistua omalla 
tavallamme muiden auttamiseen. 
Haastankin jokaisen miettimään, miten 
sinä voit auttaa läheistäsi?

Hyvinvointi 
on yhteinen 
tehtävämme

PÄÄKIRJOITUS

Marina Kinnunen
hyvinvointialuejohtaja

Ammattilaisten 
lisäksi tarvitaan 
kanssaihmisiä ja 
yhteisöllisyyttä.
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Mitä tapahtuu 1.1.2023?
Itsehallinnollinen Pohjanmaan 
hyvinvointialue aloittaa  
toimintansa.

• Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän palvelut siirtyvät 
itsehallintoalueelle.

• Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelut 
sekä Pietarsaaren, Luodon ja Kruunupyyn 
pelastuslaitoksen toiminta liittyvät 
hyvinvointialueen organisaatioon.

• Erityishuollon palvelut Kårkullan 
ja Eskoon kuntayhtymistä siirtyvät 
hyvinvointialueen vastuulle.

• Kruunupyyn asukkaiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut sekä Korsnäsin 
sosiaalihuollon palvelut siirtyvät osaksi 
Pohjanmaan hyvinvointialuetta.

• Itsehallinnollisen hyvinvointialueen 
rahoitus tulee valtiolta, eikä enää 
kunnilta.

@
osterbottens.valfardsom

rade 
@

osterbottensvalfard.pohjanm
aanhyvinvointi 

10
Lastenneuvola  
on palveluista  

suosituin

14
Meidän väki: 
Muistihoitaja 
Gerd Viklund

Lisää luettavaa  
verkossa!

Löydät Kotikäynnin sisältöjä 
myös verkkosivuiltamme 

osoitteesta 
pohjanmaanhyvinvointi.fi/

kotikaynti

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

Villalla vilua 
vastaan
Kelien viilentyessä kylmästä kipristelevät usein ensimmäisenä 
varpaat. Varpaista kylmyys leviää helposti koko muuhun kehoon, 
altistaen paleltumille ja infektiosairauksille. Fysioterapeutti Nina 
Rauhala antaa vinkit vilun välttämiseen.

TEKSTI NELLI JANHUNEN KUVAT NELLI JANHUNEN JA VARPU SAARI

Nina Rauhalan mukaan 
tehokas tapa pitää jalat 
lämpiminä on kerrospukeu-
tuminen: alimmaksi ohuet 
merinovillasukat ja päälle 

hieman paksummat villasukat. Villa on 
oiva valinta, sillä sen lämmöneristävyys 
on tekokuitu- ja puuvillasukkia parem-
pi. Villa lämmittää myös kastuneena.

– Lapsille voi pukea isommat villa-
sukat myös kenkien päälle, jos lumi on 
irtonaista ja kuivaa, Rauhala vinkkaa.

Sukkien lisäksi tulisi kiinnittää huo-
miota kenkiin. Rauhala opastaa valit-
semaan kengät, jotka ovat tarpeeksi 
väljät, paksupohjaiset, lämminvuoriset 
ja varrelliset. Kovilla pakkasilla kenkään 
voi sujauttaa vielä lisäksi lämmitettävät 
pohjalliset.

– Paikallaan oloa kannattaa välttää. 
Varpaille nousu, paikallaan askeltami-
nen ja hyppely vilkastuttavat tehok-
kaasti verenkiertoa ja saavat olon 
lämpimämmäksi, Rauhala opastaa.

Entä jos iho pääsee 
paleltumaan?
Riski paleltuman syntymiselle kasvaa 
alle -20 asteen lämpötiloissa. Myös 
vaatteiden kostuminen ja tuuli herkis-
tävät paleltumille.

Paleltunut iho muuttuu aluksi 
punoittavaksi ja myöhemmin val-
koiseksi ja tunnottomaksi. Iho tuntuu 
kovalta ja turvonneelta ja sitä pistelee 
ja polttelee. Jos tunto, lämpö ja ihonväri 
eivät ole palautuneet tunnissa, iho 
muuttuu sinipunertavaksi tai iholle 
nousee rakkoja, on syytä hakeutua 
lääkäriin.

Lievät paleltumat voidaan hoitaa 
kotikonstein lämmittämällä aluetta 
kädenlämpöisessä vedessä. Lisäksi 
paleltunut raaja kannattaa turpoami-
sen estämiseksi laittaa kohoasentoon. 
Myös villasukat on hyvä laittaa jalkaan 
ja juoda lämmintä.

– On tärkeää muistaa pukea koko 
keho lämpimästi ja käyttää päähinettä. 
Pää ilman lakkia toimii ikään kuin 
savupiippuna, joka päästää lämmön 
karkaamaan kehosta, Rauhala  
muistuttaa. ⬤

Varpaiden palelu käynnistää 
kehossa refleksiliikkeen, joka 
vähentää pintaverenkiertoa 
ja ohjaa veren kehon 
tärkeiden sisäelinten 
suojaksi. Pintaverenkierron 
vähentyminen heikentää 
limakalvojen toimintaa, jolloin 
infektiosairaudet pääsevät 
iskemään ja yllättämään.

Fysioterapeutti Nina Rauhala

Helli varpaita itseneulotuilla 
villasukilla. Lämmön lisäksi saat 
silmukoiden rytmistä tekemistä 

käsille ja jumppaa aivoille. Ohjeen 
Pohjanmaan hyvinvointialueen 

villasukkamalliin löydät 
verkkosivuiltamme!

pohjanmaanhyvinvointi.fi/
kotikaynti

https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/kotikaynti
https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/kotikaynti
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Ajankohtaista

Lääkityslista tuo 
turvaa hoitoosi
Vaikka itse muistaisit ulkoa kaikki käyttämäsi lääkkeet, tieto voi olla tarpeen muillekin. Hyvinvointialueen 
lääkitysturvallisuuskoordinaattori, proviisori Jenni Isotalo neuvoo, miksi ja miten lista kannattaa laatia.

TEKSTI EMILIA KEMPPAINEN KUVA RINJA HARJU

Mikä on lääkityslista? 
Se on lista, johon on koottu ajanta-
sainen tieto kaikista käyttämistäsi 
lääkkeistä ja niiden annoksista sekä 
käyttötarkoituksesta. Listaukseen tulee 
lääkärin määräämien lääkkeiden 
lisäksi kirjata käyttämäsi itsehoitolääk-
keet, ravintolisät, kuten vitamiinit, ja 
luontaistuotteet sekä saamasi rokotteet. 

Mitä hyötyä lääkityslistasta on? 
Vain sinä tiedät mitä lääkkeitä käytät 
ja millaisilla annoksilla. Lääkitystiedot 
eivät hyvinvointialueellamme toistai-
seksi siirry eri toimipisteiden välillä 
sähköisesti. 

Sähköinen reseptikään ei takaa, että 
ammattilaisilla on ajantasainen tieto 
lääkityksestä. Olet voinut esimerkiksi 
saada suullisen ohjeen muuttaa lääk-
keen annosta. 

Itsehoitolääkkeistä ja luontais- 
tuotteista ei ole olemassa sähköistä 
tietokantaa. Monet itsehoitolääk-
keet ja luontaistuotteet voivat vai-
kuttaa muuhun lääkehoitoosi, sekä 
mahdollisiin hoitopäätöksiin. 

Listan avulla ammattilaiset 
voivat varmistua käyttämästäsi 
lääkityksestä, vaikka et syystä tai 
toisesta voisi sitä heille itse ker-
toa. Se toimii myös sinulle hyvänä 
muistilistana, jos joudut hoitoon 
yllättäen. 

Kun terveydenhuollossa on ajan-
tasainen tieto, lääkityksesi voidaan 
huomioida hoitotoimenpiteissä ja 
aloitettaessa uusia lääkkeitä. Jotkin 
käyttämäsi lääkkeet voivat esimer-
kiksi aiheuttaa riskin leikkauksen 
aikana tai vaatia annosmuutoksia 
akuutin sairauden vuoksi. Ammat-
tilaiset voivat myös tarkistaa mah-
dolliset yhteisvaikutukset tai voiko 
jokin kokemasi oire johtua käyttä-
mistäsi lääkkeistä. 

Miten lääkityslista tehdään 
ja mitä siihen merkitään? 
Lääkityslistan laatimiseen tarvitset 
oikeastaan vain kynän ja pape-
ria. Verkosta löytyy lomakepohjia, 
joita voit hyödyntää. Voit myös 
joko tulostaa itse reseptiyhteenve-
don Omakannasta, tai pyytää sitä 
apteekista tai vastaanotolta. 

Muista täydentää paperille itse-
hoitolääkkeet ja luontaistuotteet, 
kuten kalaöljykapselit ja vitamiinit. 
Älypuhelimellekin on saatavilla 
sovelluksia, johon lääkelistan voi 
täydentää. Muista päivittää lääke-
lista, jos lääkityksesi muuttuu. ⬤

Vain sinä 
tiedät mitä 
lääkkeitä 
käytät ja 
millaisilla 
annoksilla.

Lääkityslista

Muista  
täydentää 

listaan myös 
itsehoitolääkkeet ja 

luontaistuotteet.

Lääkitysturvallisuuskoordinaattori  
Jenni Isotalo
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Kotihoito saapuu päivittäin avuksi 2 800 
pohjalaisen luo. Yhdelle hoitajalle kertyy vuoron 

aikana käyntejä kahdeksasta kymmeneen, 
joskus jopa viisitoista. Kim Øvergaard ja Sofie 
Linqvist viihtyvät vaihtelevissa tehtävissä, jossa 

asiakkaan pääsee kohtaamaan hänelle tutussa 
ympäristössä.
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Kymmenen  
kotia 

päivässä 
Kotihoito saapuu päivittäin avuksi 2 800 

pohjalaisen luo. Yhdelle hoitajalle kertyy vuoron 
aikana käyntejä kahdeksasta kymmeneen, 

joskus jopa viisitoista. Kim Øvergaard ja Sofie 
Linqvist viihtyvät vaihtelevissa tehtävissä, jossa 

asiakkaan pääsee kohtaamaan hänelle tutussa 
ympäristössä.

TEKSTI EMILIA KEMPPAINEN KUVAT EVA-STINA KJELLMAN

O vikellon soitto, avain lukkoon ja  
kotihoito on saapunut iäkkään avuksi. 
Uudenkaarlepyyn kotihoidon Kim 
Øvergaard ja Sofie Linqvist astuvat 
sisään Greta Huggaren, 98, luo. Tällä 

käynnillä on luvassa verenpaineen mittaus. Ensin 
on kuitenkin aika poistaa papiljotit hiuksista. Aamun 
hoitaja on auttanut Huggarea suihkussa ja nyt hiuk-
set ovat ehtineet kuivua.

– Olen todella tyytyväinen kotihoitoon. Tämä oli 
tyttärentyttäreni Tinan ajatus, Huggare kertoo.

Ajatus hoidon tarpeesta voi tulla läheiseltä tai 
lääkärin tai hoitajan vastaanotolla. Kotihoitoa 
myönnetään erilaisista syistä, joista yksi on muisti-
sairaudet. Parin vuoden päästä 100 täyttävä Hug-
gare kuitenkin osoittaa, ettei hänen muistissaan ole 
vikaa. Häntä kotihoito avustaakin fyysisesti haasta-
vimmissa asioissa, kuten peseytymisessä. 

Ihmiseltä ihmiselle

Hoitajien mukana 
kulkee aina 

varustereppu, josta 
löytyy kaikki tarvittava 

käyntiä varten.
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Ihmiseltä ihmiselle

Turvaa tutuista hoitajista
Huggare luettelee lähes 20 kotihoita-
jan nimet. Kohtaamiset jäävät mieleen 
puolin ja toisin. Asiakkaat oppivat muu-
tamien käyntien jälkeen tunnistamaan 
hoitajia ja tapaamiset ovat pääosin 
positiivisia. 

– Ensimmäisillä käynneillä saattaa 
tuntua vähän erilaiselta, kun emme 
tunne heitä eivätkä he meitä. Voi olla 
vähän sellainen asenne, että kyllä 
minä nyt pärjään itse. Mitä kauemmin 
olemme käyneet, sitä useammissa 
asioissa saamme auttaa, Sofie Linqvist 
kuvailee.

Kollega Øvergaard nyökyttelee. 
Tutut hoitajat tuovat turvaa ja luotta-
mus kasvaa, kun asiakkaat tutustuvat 
kotonaan vieraileviin hoitajiin. Työs-
kentely pienemmässä kaupungissa on 
tässä suhteessa etu – yhteisiä tuttuja 
löytyy nopeasti ja siitä keskustelu lähtee 
nopeasti sujumaan. 

Kotona mahdollisimman 
pitkään
Kotihoidon tavoitteena on turvata 
kotona asuminen niin pitkään kuin 
mahdollista. Asiakkaat eivät pärjää 

yksin tai läheistensä kanssa kotona, 
vaan tarvitsevat kotihoidon apua. 
Kotihoitoa tarvitsevat ovat useim-
miten yksinasuvia iäkkäitä. Myös 
muita autetaan, jos toimintakyky sitä 
vaatii tai henkilö on esimerkiksi ollut 
leikkauksessa. 

Jokaisella asiakkaalla on suunni-
telma, jossa kerrotaan miksi heille on 

Kotihoitajan tehtävänä 
on myös kuulostella 
asiakkaan mielialaa 
ja psyykkistä vointia. 

Päivittäiset kohtaamiset 
ovat etenkin yksin asuville 

merkityksellisiä. 

Hyvät työpuhelimetkaan 
eivät kaikkeen pysty, vaan 

jokaisessa työvuorossa 
täytyy istahtaa koneen 

ääreen tekemään 
kirjauksia ja tarkistamaan 

asiakkaan tietoja.
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Kotihoito
• Pohjanmaan 

hyvinvointialueella 2 800 
asiakasta

• yhdistelmä kotipalvelua, 
joka kuuluu 
sosiaalihuollon piiriin 
sekä kotisairaanhoitoa, 
joka on terveyden- ja 
sairaudenhoitoa

• saatavilla lisänä 
tukipalveluita, kuten 
ruokakuljetuksia, 
päivätoimintaa, lumen 
aurausta ja digitaalista 
tukea

• voi olla pysyvä tai 
tilapäinen palvelu. Tarvetta 
tarkastellaan säännöllisesti 

• suurin asiakasryhmä 
on iäkkäät, mutta myös 
muun ikäiset voivat saada 
kotihoitoa fyysisistä, 
sosiaalisista tai psyykkisistä 
syistä

• kotihoitoa haetaan ja sitä 
myönnetään, kun tietyt 
kriteerit täyttyvät

myönnetty kotihoitoa. Osa tarvitsee 
lääkehoitoa, osa taas kaipaa apua 
perustarpeisiin liittyen. Kotihoito auttaa 
esimerkiksi peseytymisessä, lääkityksen 
kanssa ja pukeutumisessa.

– Autamme sellaisissa asioissa, 
joita pidämme itsestäänselvyytenä. 
Fyysinen kunto vaihtelee asiakkaiden 
välillä. Autamme arjen askareissa ja 
seuraamme fyysistä sekä psyykkistä 
vointia, Kim Øvergaard tiivistää. 

Työhön kuuluu lisäksi yhteydenpito 
läheisten kanssa.

– Pidämme matalalla kynnyksellä 
yhteyttä läheisiin. Emme toki soita koko 
suvulle, mutta meillä on yleensä yksi 
yhteyshenkilö, jolle soitamme tarvit-
taessa. Läheiset itsekin soittavat meille 
ja kysyvät äitinsä tai isänsä vointia, Lin-
qvist kertoo yhteydenpidosta asiakkaan 
läheisiin.

Työtä aamuin ja illoin – ympäri 
vuoden
Työvuoron alussa odottaa käyntilista. 
Kotihoitajan vuoroon kuuluu noin 
8-15 käyntiä. Työtä tehdään aamu- ja 
iltavuorossa viikon jokaisena päivänä. 
Kotikäyntejä tehdään myös yöllä, mutta 
yövuoroissa on oma henkilökunta. 

– Iltavuoro lopettaa kymmeneltä, 
joten jos joku haluaa esimerkiksi valvoa 
myöhempään ja tarvitsee iltatoimissa 
apua, hoitavat yövuorolaiset heidät 
sänkyyn, selittää Linqvist.

Optimointikeskus suunnittelee käyn-
nit ja varmistaa, että jokainen asiakas 
saa tarvitsemansa hoidon. Asiakkaiden 
vointia seurataan ja tarvittaessa käyn-
tien määrää lisätään.

Itsenäistä työtä asiakkaiden 
kotona 
Monen kuva kotihoidosta on kiireinen, 
stressaavakin, mutta Øvergaard ja 
Linqvist eivät ajattele niin. Kumpikin 
on tyytyväinen siihen, että saa tehdä 
itsenäistä työtä.

– Kun valmistuin lähihoitajaksi, työs-
kentelin kolmivuorotyössä osastolla. 
Pienten lasten äitinä kaksivuorotyö 
tuntui kuitenkin helpommalta. Saa olla 
yöt kotona, Linqvist toteaa. 

Mielekkyyttä työhön tuo vastuu 
ja tunne siitä, että saa vaikuttaa 
asioihin. Asiakkaiden hoitaminen 
kotona eroaa hoidosta kliinisessä 
sairaalaympäristössä.

– Sairaalan osastolle joutuessa 

ollaan yleensä vähän surullisia, 
mieli maassa. On ihan erilaista 
hoitaa ihmisiä heidän kodissaan, 
jossa he tuntevat olonsa turvalli-
seksi, Linqvist kuvailee.

Missäs ne miehet ovat?
Kim Øvergaard aloitti 2,5 vuotta 
sitten kotihoidossa ja on nyt 
valmistumassa oppisopimuksella 
lähihoitajaksi. Oppisopimuksella 
opiskeleva oppii työssä ja suorit-
taa sen ohella tarvittavat kokeet. 

– Kuulin, että täällä on työvoi-
mapula. Ajattelin, että no kokeil-
laan. Lisäksi olin utelias hoitotyötä 
kohtaan, Øvergaard kertoo. 

Linqvist on toiminut ohjaajana 
ja on iloinen saatuaan Øvergaar-
din mukaan tiimiin.

– Miehiä on kovin vähän. 
Asiakkaille, naispuolisillekin, on 
tärkeää nähdä myös mieshoitajia. 
Välillä sitä kysellään, että missäs 
ne miehet ovat, Linqvist nauraa.

Øvergaardiakin hymyilyttää. 
Asiakkaat saattavat toivoa mies-
hoitajaa esimerkiksi avaamaan 
tiukassa olevia purkkeja. Uuden-
kaarlepyyn kotihoidon hoita-
jista vain kaksi on miehiä. Lisää 
kaivattaisiin.  

– Suosittelen todellakin tätä 
työtä myös miehille. Täällä on 
hauskaa, Øvergaard kannustaa. ⬤

Oppisopimuksella 
kotihoidossa työskentelevä 

Kim Øvergaard on ollut 
tyytyväinen Linqvistin 

ja muiden ohjaukseen. 
Oppiminen työympäristössä 

on ollut antoisaa.
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Ihmiseltä ihmiselle

Lastenneuvola on 
palveluista suosituin
Suomalainen lastenneuvolatoiminta täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Toiminta 
on vuosien varrella muuttunut ja kehittynyt, mutta perusajatus, lapsen 
hyvinvoinnin edistäminen, on edelleen sama. Kotikäynti oli vierailulla Närpiön 
neuvolassa, kun reipas Melvin Lindegård tuli 2-vuotistarkastukseen.

TEKSTI SIV NYBERG KUVAT JESSICA LINDGREN

Melvin Lindegård on 
saapunut Närpiön 
lastenneuvolaan 

2-vuotistarkastukseen. 
Terveydenhoitaja Ulrika 
Bärnasin vastaanotolla 

käy lapsia aivan pienistä 
vauvoista 6-vuotiaisiin.
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L astenneuvolan palvelut tavoit-
tavat kohderyhmänsä parhai-
ten kaikista hyvinvointialueen 
palveluista. Lastenneuvolaan 
saa ottaa yhteyttä matalalla 

kynnyksellä. 
Käynnin aikana ei keskitytä vain 

lapsen terveyteen ja kehitykseen, 
vaan myös vanhemmat saavat kertoa 
mahdollisista lapseen liittyvistä huolista 
ja miten he kokevat vanhemmuuden. 
Lastenneuvolaan voi tulla tarvittaessa 
myös säännöllisten tarkastusten välissä.

– Monille vanhemmille on itses-
täänselvyys tulla neuvollaan lapsensa 
kanssa ja melkein kaikki tulevatkin. 
Jos huomaamme, että joku alkaa 
jättäytyä pois sovituilta käynneiltä, 
tapaamme ottaa yhteyttä vanhempiin 
ja kysyä, onko kaikki hyvin ja varai-
simmeko uuden ajan, kertoo terve-
ydenhoitaja Ulrika Bärnas Närpiön 
lastenneuvolasta.

Lastenneuvola on yksi suomalaisen 
yhteiskunnan perustoimintoja. Monille 
vastikään Suomeen muuttaneille sillä 
voi olla iso merkitys yhteiskuntaan 
kiinnittymisessä. 

– Mielestäni Närpiön lastenneu-
volassa on erityistä se, että meillä on 
monia vastikään Suomeen muuttaneita 
asiakkaita. Täällä käyneistä lapsista 
44 prosentilla oli yksi tai molemmat 
vanhemmat maahanmuttajataustai-
sia. Sen vuoksi meillä on usein tulkki 
mukana ja silloin käynti vie vähän 
enemmän aikaa, Bärnas kertoo.

Melvin tulee neuvolaan
Kun Kotikäynti on vierailulla Närpiön 
lastenneuvolassa, tarkastukseen tulee 
juuri kaksi vuotta täyttänyt Melvin Lin-
degård Finbystä. Iloisen pojan mukana 
ovat äiti Sofia Lindegård, isä Roland 
Kärr sekä isosisko Amelia Lindegård 
(4,5 vuotta).

– Lapset tykkäävät yleensä tulla 
neuvolaan, mutta joskus 1,5 ja 2-vuoti-
aiden kanssa voi olla vähän haasteita. 
Joko siinä iässä on jotain erityistä tai 
sitten he muistavat yksivuotistarkas-
tuksen, kun he saivat yhdellä käynnillä 
kolme rokotusta, Bärnas pohtii.

Käynnin aluksi Bärnas kyselee, 
miten syksy on sujunut ja onko Melvin 

sairastellut palattuaan kesän jälkeen 
päiväkotiin. Sitten jutellaan ruokailu- ja 
unitottumuksista, pottaharjoituksista 
sekä puheen ja motoriikan kehityksestä. 

Keskustelun jälkeen mitataan pituus 
ja paino. Sofia Lindegård kertoo, että 
lasten pituuskasvu ja paino ovat olleet 
huolena, joten he ovat käyneet neuvo-
lassa normaalia useammin.

– Tapaamme kertoa lapsille etukä-
teen, että nyt mennään Ulrikan luo ja 
käydä läpi, mitä käynnillä tapahtuu. 
Täytyy tasapainolla siinä, kuinka paljon 
kertoo, ettei sitten lapsi ala pelätä, 
mutta vastaamme heidän kysymyk-
siinsä parhaamme mukaan, Lindegård 
kertoo.

Ulrika Bärnas toteaakin, että käynnit 
sujuvat yleensä paremmin, jos lapsia on 
valmisteltu etukäteen. Erityisesti, kun on 
kyse rokotuksista, on tärkeää, ettei asia 
tule lapselle yllätyksenä.

Käynnin päätteeksi Bärnas toteaa 
kaiken olevan kunnossa. Seuraavan 
kerran Melvin tulee neuvolaan kolmi-
vuotistarkastukseen. ⬤

Isosisko 
Amelia 
neuvoo, miten 
Melvinin 
tulee seistä, 
kun mitataan 
pituutta ja 
käydään 
puntarilla.

Olen aina ollut  
lapsirakas ja tykännyt 

pienistä vauvoista, mutta 
kaikenikäiset lapset ovat 
tämän työn suola, kertoo 

lastenneuvolassa vuodesta 
2009 työskennellyt Ulrika 

Bärnas.
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Ihmiseltä ihmiselle

Mies, käy ajoissa 
katsastuksessa!
Miesten eturauhasen ongelmista kertovat oireet, kuten  
heikko virtsasuihku tai äkillinen ja tihentynyt virtsaamisen 
tarve, kannattaa ottaa puheeksi lääkärin kanssa. Mitä aiemmin 
diagnoosi saadaan, sitä paremmin ongelmat voidaan hoitaa.

Urologian ylilääkäri Patrik 
Ehnström on tyytyväinen, 
että tietoisuus eturauhasen 
ongelmista on lisääntynyt 
viime vuosina ja asioista  

puhutaan avoimemmin. Eturauhas- 
ongelmat, kuten hyvänlaatuinen liika-
kasvu ja eturauhassyöpä, ovat hyvin 
tavallisia yli 60-vuotiailla miehillä.

– Oireet eivät parane odottamalla. 
Jos huomaa, että ne alkavat vaikuttaa 
elämään, silloin kannattaa hakeutua 
hoitoon, Ehnström rohkaisee.

Jos esimerkiksi joutuu käymään 
vessassa enemmän kuin seitsemän 
kertaa vuorokaudessa, on syytä miettiä 
ja tarkkailla, mistä tämä johtuu. Onko 
syönyt tai juonut erityisen paljon ja 
onko virtsaamisen tarve joka päivä 
samanlainen?

Näkyvä veri virtsassa on aina epän-
ormaalia ja vaatii lisätutkimuksia. 

Kaikilla Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueen terveysasemilla hoidetaan 
potilaita, joilla on eturauhasongel-
mia. Terveyskeskuksessa yleislääkärin 
vastaanotolla keskustellaan lääkärin 
kanssa oireista, tehdään sisätutkimus 
ja ultraäänitutkimus. Tarvittaessa 
lääkäri kirjoittaa lähetteen urologian 
poliklinikalle.

Helppo ja tehokas lääkehoito
Virtsaputki kulkee eturauhasen läpi, 
joten suurentuessaan eturauhanen 
alkaa ahtauttaa virtsaputkea. Eturau-
hasen liikakasvu eli prostatahyper- 
plasia ei tunnu tai näy ulospäin, eikä 
pelkästään oireiden perusteella voida 
päätellä, onko kyse hyvänlaatuisesta 
eturauhasen liikakasvusta vai esimer-
kiksi eturauhassyövästä. Syöpä voi olla 
myös oireeton.

Hyvänlaatuiseen liikakasvuun 
määrätään yleensä ensin lääkehoitoa, 
ja vain joka viides potilas tarvitsee 
leikkaushoitoa.

– Lääkehoito on vaivatonta, otetaan 
pilleri päivässä. Jos oireet eivät hel-
potu lääkehoidolla, voidaan tehdä niin 
kutsuttu höyläysleikkaus tai liikakasvua 
voidaan polttaa vihreällä laserilla, 
Ehnström kertoo.

Eturauhasen hyvälaatuiseen liika-
kasvuun ei pysty itse vaikuttaa ja se 
on usein perinnöllistä. Pohjanmaan 
hyvinvointialueella diagnosoidaan 
eturauhasen hyvälaatuinen liikakasvu 
vuosittain noin 500 miehellä.

TEKSTI VARPU SAARI KUVAT CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Urologian ylilääkäri 
Patrik Ehnström 

työskentelee Vaasan 
keskussairaalassa 

urologian poliklinikalla, 
missä hoidetaan 
sekä naisten että 

miesten virtsaelimiin 
liittyviä oireita ja 

sairauksia. Kerran 
kuukaudessa hän pitää 
lähivastaanottoa myös 
Pietarsaaressa Malmin 

sairaalassa.

Lu
kijan

to i v e a i he
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– Moni on hakeutunut tutkimuksiin, 
vaikka itsellä ei ole selkeitä oireita, 
mutta veljellä tai työkaverilla on todettu 
eturauhasen liikakasvua. Kannattaa 
käydä tarkistettavana, kun 50 vuotta 
tulee täyteen, varsinkin jos on sukurasi-
tetta, Ehnström rohkaisee.

– Kyllähän autokin katsastetaan ker-
ran vuodessa, joten miksi ei pitäisi yhtä 
hyvää huolta itsestään?

Miesten yleisin syöpä
Urologian poliklinikalla hoidetaan 
esimerkiksi potilaita, joilla epäillään 
eturauhassyöpää sekä heitä, joilla 
oireet jatkuvat lääkehoidosta huoli-
matta. Poliklinikalla tehdään seuran-
taa ja suunnitellaan sekä toteutetaan 
jatkohoitoa.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin 
syöpä, mutta sitä pystytään nykyään 
hoitamaan tehokkaasti. Syöpään sai-
rastuneiden keski-ikä on 71 vuotta. 

– Kun syöpä todetaan ajoissa, on 
ennuste hyvä. Hoitojen ansiosta 10 
vuoden kuluttua diagnoosista 90 % 
potilaista on elossa tai menehtymiselle 
on ollut jokin muu syy kuin eturauhas-
syöpä, Ehnström kertoo.

Uusia eturauhassyöpiä todetaan 
Pohjanmaalla vuosittain noin 200 
miehellä. 

– Leikkaukset tehdään Turussa, 
mutta sytostaatti-, säde- ja hormo-
nihoidot annetaan täällä Vaasan 
keskussairaalassa. Syöpädiagnoosi ei 
aina tarkoita leikkausta, vaan syöpää 
voidaan hoitaa esimerkiksi hormoneilla 
tai aktiivisella seurannalla. ⬤

Eturauhanen
• tuottaa siemennestettä, 

joka toimii siittiöiden 
liukasteena ja ravinteena 
niiden matkalla kohti 
munasolua

• sijaitsee virtsarakon 
alapuolella, vasten 
peräsuolen seinämää

Kiinnitä huomiota  
näihin oireisiin
• tihentynyt virtsaamisen 

tarve

• heikko suihku tai tiputtelu 
virtsaamisen jälkeen

• rakko ei tunnu 
tyhjentyvän kunnolla

• ponnistelun tarve 
virtsatessa

• näkyvää verta virtsassa

Eturauhanen  
sijaitsee virtsarakon 
alapuolella, vasten 

peräsuolen seinämää. 
Eturauhasen liikakasvu 

ei tunnu tai näy 
ulospäin.

Näin hakeudut hoitoon
• Ota yhteyttä asiakas-

palvelukeskukseen 
soittamalla numeroon  
06 218 9000, 
mistä sinut 
ohjataan omalle 
terveysasemallesi.

• Terveyskeskuksen 
yleislääkäri tekee 
tarvittaessa lähetteen 
erikoissairaanhoitoon 
urologian poliklinikalle 
keskussairaalaan.
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Meidän väki

Moni kokee muistisairauden yhä häpeällisenä. Muistihoitaja 
ja vanhusneuvoja Gerd Viklund korostaa, että vaikka muisti 

menisi, ihmisarvo ja ihmisen muut kyvyt ovat jäljellä ja hyvää 
elämänlaatua voidaan tukea monin tavoin.

Sairaanhoitajana 37 vuotta 
työskennellyt Gerd Viklund on 
aina pitänyt ihmisläheisestä 
työstään.

– Olen iloinen, että olen 
saanut työskennellä monessa paikassa. 
25 vuotta vierähti keskussairaalassa eri 
osastoilla kuten päivystyksessä, tehohoi-
dossa, sydänvalvonnassa ja ortopedialla. 
Sen jälkeen toimin kotiutushoitajana 
Vaasan terveyskeskuksessa. Vuonna 2013 
kouluttauduin muistihoitajaksi ja pääsin 
tekemään työtä muistisairaiden parissa, 
Viklund kertoo.

Tällä hetkellä Viklundin työpiste on 
Mustasaaren terveyskeskuksessa, mutta 
hän tekee myös paljon kotikäyntejä asi-
akkaiden luo. Muistihoitajalla on puhe-
linaika aamuisin, mutta hän soittaa aina 
takaisin, jos joku on tavoitellut häntä. 

– Kukaan ei soita turhaan ja muisti-
sairaan aikakäsitys on poikkeava, jolloin 
tiettynä kellonaikana soittaminen voi olla 
haastavaa, Gerd Viklund sanoo. Vanhus-
neuvojana ja muistihoitajana Viklundin 
rooli on tukea ja auttaa ikäihmisiä sekä 
heidän omaisiaan, jotta elämänlaatu olisi 
hyvä muistisairaudesta tai muista iän 
tuomista haasteista huolimatta.

– Nautin työstä ikäihmisten parissa. 
Heillä on paljon elämänkokemusta, 
josta voi oppia itsekin paljon. Minulle 
on tärkeää kohdata jokainen asiakas 
kiireettömästi ja ottaa ihminen huomioon 
kokonaisuutena, jotta käynnistä jäisi asi-
akkaalle positiivinen fiilis. Edellytyksenä 
työssä on, että pitää iäkkäistä ihmisistä 
ja kohtelee kaikkia kunnioittavasti ja 
nöyrästi.

Rohkeasti muistitestiin
Kun Viklund saa yhteydenoton ikäihmi-
seltä, joka ei ole pitkään aikaan käynyt 
lääkärissä tai verikokeissa, hän tieduste-
lee aluksi lääkityksestä, ravitsemustilan-
teesta, nukkumisesta, harrastuksista ja 
mahdollisista kaatumisista. 

Hän myös kysyy, haluaako asia-
kas, että hänelle tehdään muisti- ja 
masennustesti.

– Moni pelkää testiä suotta. Toivon 
että se olisi luonnollinen asia, rutiinitut-
kimus. Muistitestiin kannattaa hakeutua, 
jos on pienikin epäilys muistin heikkene-
misestä, Viklund suosittelee.

Jos muistisairaus todetaan ja lääkäri 
määrää siihen lääkityksen, jokainen 
päättää itse, haluaako kokeilla sitä.

– Hoitajana suosittelen, että aina kan-
nattaa kokeilla. Lääkkeet sopivat yleensä 
hyvin ja niiden avulla on mahdollista 
lievittää oireita.

Viklund korostaa, että lääkityksen 
lisäksi tärkeä osa muistisairauden hoitoa 
ovat sydän- ja verisuonitautien ja muiden 
sairauksien hyvä hoitotasapaino sekä lii-
kunta, hyvä ravitsemus, sosiaalinen kans-
sakäyminen ja muu aivojen aktivoiminen.

– Monipuolinen ruoka, mikä on hyväksi 
sydämelle, on hyväksi myös aivoille. ⬤

Ikäihmiset  
sydämen asiana

TEKSTI HEIDI KURVINEN KUVA CHRISTOFFER BJÖRKLUND 

Lisää luettavaa verkossa! 
Mihin ottaa yhteyttä ja 
millainen on hoitopolku,  
jos epäilet itselläsi tai 
läheiselläsi muistisairautta?
pohjanmaanhyvinvointi.fi/
kotikaynti

Gerd 
vinkkaa, 
miten pitää 
muisti 
virkeänä:
• Tärkeintä on, että 

teet sitä mistä nautit.

• Liiku niin, että 
hengästyttää. 
Älä unohda 
lihaskuntotreenejä.

• Kulttuurista 
nauttiminen antaa 
aivoille yhtä paljon 
kuin ristikoiden 
täyttäminen.

• Ystävät ja 
vuorovaikutus 
virkistävät aivoja.

Muistihoitaja elää  
kuten opettaa. Gerd Viklund 

pyöräilee töihin kuuden kilometrin 
matkan aina, kun ei tarvitse 

työpäivän aikana autoa. Hän 
nauttii vapaa-ajallaan ulkoilusta 

koiransa Vickanin ja perheen 
kanssa tai lähtee ystäviensä 

kanssa kävelylle, kahvilaan tai 
nauttimaan kulttuurista.

http://pohjanmaanhyvinvointi.fi/kotikaynti
http://pohjanmaanhyvinvointi.fi/kotikaynti
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Gerd Viklund 
• Perheeseen kuuluu mies,  

2 aikuista lasta ja italialainen 
vesikoira Vickan.

• Harrastaa vapaa-ajalla 
pyöräilyä, hiihtoa, kävelyä ja 
luonnossa liikkumista koiran 
kanssa. Myös kulttuuri on 
tärkeä harrastus ja käy paljon 
konserteissa ystävien kanssa.

• Aktiivinen yhdistystoimija, 
toimii varapuheenjohtajana 
sekä Vaasan ruotsinkielisessä 
sairaanhoitajayhdistyksessä 
että ruotsinkielisessä 
Mustasaarenseudun 
dementiayhdistyksessä.

• Saanut Ruotsin kuningatar 
Silvialta diplomin 
opiskeltuaan Ruotsissa Silvia-
sairaanhoitajaksi. Vuoden 
kestävä koulutus keskittyy 
kognitiivisten sairauksien, kuten 
muistisairauksien hoitoon.

Jokaisessa Kotikäynti-
lehdessä esittelemme

yhden Pohjanmaan  
hyvinvointialeen  

työntekijän. 

Meidän väki



Mitä mieltä olit lehden artikkeleista?
Anna palautetta asiakaslehdestä ja auta meitä suunnittelemaan tulevia lehtiä. Vastannei-
den kesken arvomme kolme Pohjanmaan hyvinvointialueen nimikkosukkien tarvikepakettia. 
Tarvikepaketti sisältää kolme kerää Seitsemän veljestä -lankaa, puikot sekä ohjeen. Arvonta 
suoritetaan 31.1.2023. Voit antaa palautetta ja osallistua arvontaan myös verkkosivuillamme.

Pohjanmaan 
hyvinvointialue 

maksaa  
postimaksun

Hyvinvointi on yhteinen tehtävämme

Villalla vilua vastaan

Lääkityslista tuo turvaa hoitoosi

Kymmenen kotia päivässä

Lastenneuvola on palveluista suosituin

Mies, käy ajoissa katsastuksessa!

Ikäihmiset sydämen asiana

Tervetuloa H-taloon 

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 
villaiset 

sukkalangat!

Yhteystiedot 
Pohjanmaan hyvinvointialueen  
sosiaali- ja terveyspalveluihin
Leikkaa tästä talteen tärkeimmät palvelunumeromme! 
Huomaathan, että kuntakohtaiset terveysasemien 
numerot poistuvat käytöstä 1.1.2023. 

Asiakaspalvelukeskus
Soita meille, kun tarvitset hoidon 
tarpeen arviointia, haluat varata ajan 
lääkärin tai hoitajan vastaanotolle.
Avoinna arkisin klo 8–16 
06 218 9000

Suun terveydenhuollon 
ajanvaraus ja neuvonta
Soita meille, kun haluat varata ajan 
hammaslääkärille, hammashoitajalle 
tai suuhygienistille tai haluat tietoa 
palveluistamme. 
Avoinna ma–to klo 7.30–16 ja  
pe klo 7.30–15 
06 218 9100

Terveydenhuollon päivystys
Soita meille, kun tarvitset apua nopeasti 
tai pohdit lähtöä päivystykseen. 
Avoinna ympäri vuorokauden. 
116 117

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

Puhelinvaihde
Soita meille, jos et löydä tarvitsemaasi 
yhteystietoa.
Avoinna arkisin klo 7–17
06 218 1111

Leikkaa 
palvelunumerot

talteen.

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

http://pohjanmaanhyvinvointi.fi


Tervetuloa H-taloon!
7-8

4-6
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Psykiatriatriset hoito-osastot

Hoito-osastot

Avohoito

Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti

Itseilmoittautuminen
Hoidon tarpeen 
arviointi
Palveluohjaus
Kahvila
Digituki
Neuvonta
Omahoitopiste
OLKA-toiminta

Ravintola

2 Avohoito Toimenpideyksikkö

0 Käynti ulkokautta:
Dialyysi

1

A-F, T

Avohoito

Kulkuyhteys:
Apteekki, näytteen-
otto, röntgen, A-F, T

H-rakennuksesta löydät kattavasti 
palveluita terveytesi ja hyvinvointisi tueksi. 
H-rakennuksessa sijaitsee muun muassa 
terveyskeskus, eli hoitajan ja lääkärin 
vastaanotot. Lisäksi saman katon alla 
on erikoissairaanhoidon vastaanottoja 
ja poliklinikoita sekä hoito-osastoja ja 
sosiaalihuollon palveluita. H-rakennus 
sijaitsee Vaasan keskussairaalan alueella.

0

H
ie

ta
la

hd
en

ka
tu

Sanmarkinkatu

Leikkaa 
talteen Vaasan 

keskussairaalan 
H-talon esittely!



Palveluissamme asioidaan ajanvarauksella. 
Varaa aika hoitajan ja lääkärin vastaanotolle 
asiakaspalvelukeskuksesta, puh. 06 218 9000. 
Asiantuntijamme arvioivat hoitosi tarpeen 
ja kiireellisyyden. Erikoissairaanhoidon 
palveluihin tarvitset lähetteen tai hoitosuhteen. 
Yksiköiden ja palveluiden yhteystiedot löytyvät 
verkkosivuiltamme. 

Palveluneuvojamme auttavat sinua asioinnissasi 
pääaulassa arkisin klo 7–15.

Kun omaistasi hoidetaan H-rakennuksen hoito-
osastoilla, voit vierailla hänen luonaan klo 13–19 
välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet vierailuihin 
tai poikkeukset vierailuaikoihin saat hoitavalta 
osastolta. 

H-rakennuksen kolmannessa kerroksessa on 
ravintola, jossa tarjoillaan sekä ruokaa että 
kahvilatuotteita.
Sisääntuloaulassa on kahvio.
Ensimmäisessä kerroksessa on apteekki, johon 
pääsee suoraa H-rakennuksesta. Muut kuin 
H-talon asiakkaat käyttävät sisäänkäyntiä 
keskussairaalan T-rakennuksen pääoven 
läheisyydessä. 

Ajanvaraus

Näin asioit H-rakennuksessa

H-rakennuksen läheisyydessä on sekä parkkitalo 
että pysäköintialueita. Pääoven edessä voit 
jättää matkustajia kyydistä ja jatkaa ajoneuvon 
kanssa pysäköintialueelle. Pysäköintialueilla 
on myös paikkoja liikuntarajoitteisille (inva-
paikkoja). Keskussairaalan alueelle pääset 
paikallisliikenteen linja-autoilla 1, 4, 5, 7 ja 7K. 
Sisäänkäyntien läheisyydessä on myös reilusti 
polkupyöräparkkeja. 

Saapuminen

Voit ilmoittautua käynnillesi joko mobiililaitteella 
tai ilmoittautumisautomaatilla. 
Automaatilla ilmoittautumista varten tarvitset 
Kela-kortin, ajokortin tai kutsukirjeen. 
Mobiililaiteella ilmoittaudut odotustiloista 
löytyvän aulakoodin avulla.
Ilmoittautumisen jälkeen automaatti tai 
mobiililaite kertovat sinulle missä kerroksessa 
ja huoneessa sinut otetaan vastaan. Osassa 
palveluita saat ilmoittautumisautomaatista 
henkilökohtaisen tunnistenauhan, joka 
kiinnitetään ranteen ympärille. 

Ilmoittautuminen

Palveluneuvojat

Vierailu

Muut palvelut

pohjanmaanhyvinvointi.fi 06 218 9000
Verkkosivut Asiakaspalvelu

Leikkaa 
talteen Vaasan 

keskussairaalan 
H-talon esittely!

http://pohjanmaanhyvinvointi.fi



