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Kuukauden
kirjoitus
Månadens
skrivelse Työhyvinvointi löytyy

arjesta

Viime syksynä kerättiin työhyvinvointituloksia.
Saimme kyselystä koostettua tietoa miten meillä
voidaan. Voimme iloita hyvistä tuloksista sekä
tarvittaessa myös oppia niistä. Olemme tästä erittäin tyytyväisiä ja jatkamme koko ajan aktiivisesti
eteenpäin. Pieniä asioita on tehtävä joka päivä, jotta
voimme olla tyytyväisiä jatkossakin.
Työhyvinvointi löytyy arjesta ja se tehdään
yhdessä. Koko organisaatiomme on sitoutunut sen
edistämiseen. Pidämme työstämme ja haluamme
tehdä töitä hyvässä työyhteisössä. Joka tasolla
näemme ja ymmärrämme toistemme tärkeyden.
Vain yhdessä olemme enemmän. Työhyvinvoinnin palat koostuvat arvostuksesta, inhimillisyydestä, tasa-arvoisuudesta sekä aidosta läsnäolosta.
Ymmärrys, asenne ja kohtaamiset hitsaavat nämä
työhyvinvoinnin palat yhteen.
Työhyvinvointi ei ole itsestäänselvyys, eikä
synny itsestään. Se vaatii sitoutumista ja halua toimia sen eteen. Vaikka palapelin kaikki palaset olisivatkin hyvin yhdessä, hyvinvointiamme haastavat monet eri asiat. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat työpaikoillemme. Väestön lisääntyvät vaikeudet ja ongelmat näkyvät osastoillamme. Mm.

Anne Murtojärvi
osastonhoitaja, synnytysvuodeosasto 1, Naistenklinikka
avdelningsskötare, förlossningsvårdavdelning 1, BB-avdelning
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psyykkisten ongelmien ja päihdeongelmien vaikutus perheiden hyvinvointiin näkyy osastojemme
hoitotyössä. Lisäksi kiireestä sekä jatkuvasta muutoksesta ja siihen sopeutumisesta on tullut osa meidän arkeamme. Paineensietoa koetellaan monilla
eri tahoilla. Työyhteisön tukea, luovuutta ja joustavuutta tarvitaan yhä enemmän.
Vuorotyöläisen työssä jaksamiseen vaikuttaa
tutkitustikin autonominen työvuorosuunnittelu.
Näin oman elämän sekä työn yhdistäminen sujuu
itselle sopivalla tavalla. Autonomisen työvuorosuunnittelun aloittaminen ja sen eteen tehty työ sekä
siihen liittyvä hyvä yhteishenki on ollut merkittävässä roolissa työhyvinvointimme suhteen.
Hyvä työyhteisö kantaa ja auttaa jaksamaan.
Meillä on tarkoitus, kun saavumme työpaikoillemme
mutta saamme myös viihtyä siellä. Pienet asiat ratkaisevat ja omalla asenteella on vaikutusta. Teen
työni niin hyvin kuin osaan. Autan kaveria ja pyydän apua tarvittaessa. Huumori ja hyvä henki auttaa
jaksamaan vaikeimmissakin tilanteissa. Pienet teot
ovat merkittävässä roolissa. Aamulla valmiiksi keitetty kahvi tai iltavuoroon tuotu karkkipussi lämmittää mieltä kummasti. Arjen pieniä ihmeitä.

Välmående på jobbet
finns i vardagen
Senaste höst samlade vi in resultat om vårt välmående på jobbet. Av förfrågningen kunde vi sammanställa uppgifter om hur vi mår. Vi kan glädja oss åt
de goda resultaten och vid behov lära oss av dem.
Vi är nöjda över det här och strävar aktivt framåt.
Små saker måste göras varje dag för att vi ska kunna
vara nöjda också i framtiden.
Välmående på jobbet finns i vardagen och den
skapas tillsammans. Hela vår organisation har förbundit sig till att främja den. Vi gillar vårt jobb och
vi vill jobba i en bra arbetsgemenskap. På varje
nivå ser vi och förstår vi vikten av varandra. Endast
tillsammans är vi mer. Byggstenarna i välmående
består av värdering, mänsklighet, jämlikhet och en
genuin närvaro. Förståelse, attityd och att mötas är
sammansvetsande beståndsdelar av vårt välmående.
Välmående på jobbet är ingen självklarhet och
skapas inte av sig självt. Det kräver åtaganden och
vilja att jobba för det. Även om välmåendets alla
beståndsdelar är väl samlade, utmanas välmåendet av många olika saker. Samhällsförändringarna återspeglas på våra arbetsplatser. Befolkningens tilltagande problem syns på våra avdelningar.
Bland annat märks inverkan av psykiska problem
och missbruksproblem på familjernas välmående i

vårdarbetet på våra avdelningar. Dessutom har den
ökade brådskan samt de ständiga förändringarna
och anpassningen till dessa blivit en del av vardagen.
Stresståligheten testas på många fronter. Arbetsgemenskapens stöd, kreativitet och flexibilitet behövs
allt mer.
Den autonoma planeringen av arbetsturerna har
enligt undersökningen bevisligen bidragit till hur
de skiftesarbetande orkar på jobbet. På det sättet
kan det egna livet och jobbet sammanfogas på ett
lämpligt sätt. Ibruktagandet av den autonoma planeringen av arbetsturer och jobbet som gjorts för
den, samt till den hörande goda samhörigheten, har
haft en betydande roll i vårt välmående på jobbet.
En god arbetsgemenskap bär oss och hjälper oss
att orka. Vi har en mening när vi kommer till våra
jobb men vi får också trivas där. De små sakerna har
en avgörande betydelse och vår attityd har inverkan. Jag gör mitt jobb så bra jag kan. Jag hjälper min
kompis och ber själv om hjälp vid behov. Humor
och en god anda hjälper oss att orka också i svårare
situationer. De små handlingarna har en betydande
roll. Det färdigt bryggda kaffet på morgonen eller
godispåsen man hämtat med sig till kvällsturen värmer sinnet märkbart. Vardagens små under.
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KANSI Lean-pilotin uutuutena teho-osaston
hoitajat saattavat tehohoidosta pääsevän
potilaan jatkohoitopaikkaan. Kuvassa tehoosaston sairaanhoitajat Juha Ristolainen ja
Katja Heikkonen saattavat sydänleikkauksesta
toipuvan Leif Keyn Sydänvalvontaan, missä
hänet vastaanottaa sairaanhoitaja Riina Lapila.
Kuva: Suvi Vainio
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Sairaalan historia sai alkunsa, kun Loimaan ja Alastaron kunnanisät tekivät helmikuussa 1892 kunnanlääkärin aloitteesta päätöksen sairaalan perustamisesta. Sen jälkeen suunnittelu ja toteutus etenivät
nopeasti. Sairaalakiinteistö rakennettiin kolmessa
kuukaudessa. Siinä oli 16 sairaansijaa, hoitohuone,
keittiö, hoitajan asuinhuone, palvelijain asuinhuone
ja pieniä aputiloja.
Sairaala tuhoutui tulipalossa sotatalvena joulukuussa 1941, syttymissyy oli nokivalkea kovilla pakkasilla. Sairaala korjattiin ja se jatkoi 1943 toimintaansa. Seuraavien vuosikymmenien aikana sairaalaa laajennettiin voimakkaasti. Suurimmillaan sairaansijamäärä oli 212 sairaalan yhdeksännen rakennusvaiheen valmistuessa vuonna 1976.
Polikliinisiä palveluja tarjoavat erikoisalat ovat
lisääntyneet viime vuosikymmeninä. Loimaan aluesairaalan nimellä toiminta sairaalassa jatkui 2014
Loimaan sairaalan väki vieraineen juhli
125-vuotispäivää 5. helmikuuta Heimolinnassa.
Kuvat: Marjo Peltoniemi

vuoden loppuun. Nyt Tyks Loimaan sairaala on osa
yliopistosairaalaa. Sairaalassa toimii tällä hetkellä 50
erilaista lääkäri-, hoitaja- tai vastaavaa poliklinikkaa
sekä Tyksin Loimaan laboratorio ja röntgen. Sairaalassa toimii myös kolme terveyskeskuksen osastoa,
joista kahdella on myös Tyksin erikoissairaanhoidon paikkoja, yhteensä 20.
Loimaan sairaalan 125-vuotishistoriikki julkaistaan sairaanhoitopiirin verkkosivuilla myöhemmin.
Teksti: Markus Laine

ortopedi, kirurgian apulaisylilääkäri, emeritus
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Syövän hoito vahvistuu

Rokotussuojaa edellytetään maaliskuun alusta
henkilöiltä, jotka työskentelevät säännöllisesti tiloissa,
joissa hoidetaan potilaita.

Työntekijän
rokotussuoja
voimaan

Terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla
on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa
vastaan 1. maaliskuuta voimaan astuvan lain
mukaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.
Puutteellisen rokotussuojan omaavaa työntekijää saa käyttää vain erityisestä syystä työskentelyyn potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Menettelyn säätää tartuntatautilain 48.
pykälä.
Lain tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta suojaamalla tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita ja potilaita.
Rokottaminen suojaa myös työntekijää vakavilta tartuntataudeilta.
Rokotussuojan piiriin kuuluvat kaikki sairaanhoitopiirin potilastiloissa säännöllisesti
työskentelevät. Lain tarkoittamia toimintayksiköitä ovat kaikki yksiköt, joissa hoidetaan
tai tutkitaan potilaita (johtajaylilääkärin ohje
(2/2017):
• Tyksin toimi- ja palvelualueiden vuodeosastot ja poliklinikat, tutkimus- ja hoitoyksiköt
sekä leikkaussalit
• EPLL ja ensihoidon yksiköt
• Turunmaan sairaalan liikelaitoksen vuodeosastot ja poliklinikat, tutkimus- ja hoitoyksiköt ja leikkaussalit
Ammattiryhmistä rokotussuoja koskee
muun muassa hoitohenkilöstöä, lääkäreitä,
laitoshuoltajia ja osastonsihteereitä, mikäli
he työskentelevät edellä mainituissa potilastiloissa. Rokotussuojaa ei sen sijaan edellytetä
välinehuollon, tekniikan, huollon ja hallinnon
henkilöstöltä, jotka vierailevat vain satunnaisesti tai lyhytaikaisesti potilastiloissa tai työskentelevät etäällä asiakas- ja potilastiloista.
Olennaista rokotussuojan vaatimuksessa on
siis säännöllinen työskentely tiloissa, joissa
hoidetaan potilaita.
Uusien työntekijöiden rokotussuoja varmistetaan rekrytointitilanteessa. Jo työssä olevien
osalta rokotussuojan voimassaolon varmistus
tehdään lain voimaan tultua. Tieto työntekijöiden rokotussuojan voimassaolosta ylläpidetään
Sympa HR -järjestelmässä.
Tarkemmat ohjeet rokotussuojan käytännöistä löytyvät Santrasta.
Sanna-Mari Heinonen

Henkilöstöpäällikkö, henkilöstöpalvelut

Tyksin yhteydessä toimineen syöpäkeskuksen toimintaa vahvistetaan uudella sopimuksella, jolla Varsinais-Suomen, Satakunnan ja
Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Turun yliopisto perustavat Läntisen syöpäkeskuksen.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus
hyväksyi sopimuksen osaltaan joulukuussa.
Läntinen syöpäkeskus kuuluu Suomeen
aiemmin perustettuun kansalliseen syöpäkeskukseen yhtenä sen viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta. Hallinnollisesti
syöpäkeskus toimii Tyksin sairaalajohtajan
alaisuudessa. Syöpäkeskuksen henkilökuntaan kuuluu johtaja, tutkimusjohtaja, kehittämispäällikkö, laatupäällikkö ja tutkimuskoordinaattoreita.
Läntinen syöpäkeskus vastaa syövän
ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen sekä syöpätutkimuksen ja opetuksen
kehittämisestä Tyks-erityisvastuualueella.

TEKSTI: Esa Halsinaho

Tyks Ortossa juhlittiin
helmikuun alussa ylihoitajien kapulanvaihtoa ja
uuden kuntosalin avajaisia. Kuvassa iloisissa tunnelmissa Tyksin sairaalaylihoitajaksi siirtynyt Tuija
Lehtikunnas (vas.), toimialuejohtaja Ville Äärimaa
ja ylihoitajaksi nimitetty
Paula Vainikainen.

Tyks Orto
– jotta liike jatkuisi
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisin syy lääkäriin hakeutumiseen
ja työstä poissaoloon Suomessa. Kehittyneen diagnostiikan ja
hoitomenetelmien myötä näiden sairauksien hoidon kysyntä ja määrä
on kasvanut merkittävästi viime vuosina.
Tuki- ja liikuntaelinkirurgiasta on myös muodostunut huomattavan kilpailtu ala. Tyks haluaa pitää
huolta potilaistaan sekä henkilökunnastaan ja lanseeraa markkinoille tuki- ja liikuntaelinsairauksien
huippuosaamisyksikön, Tyks Orton.
Tuki- ja liikuntaelisairauksien hoito valittiin keväällä 2017 sairaanhoitopiirin huippuosaamisyksiköksi. Huippuosaamisyksikkö lähentää ja parantaa usean Tyksin toimi- ja palvelualueen välistä
yhteistyötä, tiedonkulkua ja yhdistää toimintaa rajapinta-alueella potilasta hyödyttävällä tavalla.
Yhteisesti sopimamme tähtäin kaikelle tekemiselle on potilaan saama hyöty. Parannamme liikkumista ja elämänlaatua lapsuudesta vanhuuteen parhailla vaikuttavilla hoitomuodoilla. Viime vuonna
teimme yli 9 000 leikkausta ja potilaskäyntejä oli 65 000.
Tiedotusta ja markkinointia parantaaksemme huippuosaamisyksikkömme on työskennellyt
tiiviissä yhteistyössä mainostoimisto Briiffin kanssa kesästä 2017 alkaen. Useiden tapaamisten ja
ryhmätöiden seurauksena ideoitiin kokonaan uusi tuki- ja liikuntaelisairauksien hoidon brändi Tyks Orto. Uusi brändi tulee näkymään tiedotusvälineissä ja tälle vuodelle on suunniteltu useita
markkinointitapahtumia. Sairaalarakennuksiin on myös tulossa Tyks Orto visuaalisia elementtejä,
jotka vahvistavat uutta brändiä ja piristävät hoitoympäristöä.

Esa Rintala,

Ylilääkäri, sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö

Sen tehtävänä on varmistaa ja seurata alueen
syöpäpotilaiden hoitoon pääsyn tasa-arvoa, seurata diagnostiikan ja hoidon laatua ja kehittää
sitä yhdenmukaisemmaksi sekä edistää korkeatasoisen tutkimuksen toteutumista. Sopimus
turvaa osapuolten yhteistyön näissä asioissa.
Syöpäkeskus saa toimintaansa rahoitusta
valtiolta ja ulkopuolisilta kumppaneilta. Lisäksi
sopijaosapuolet rahoittavat toimintaa siten, että
Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri maksavat kumpikin 40 prosenttia ja
Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit kumpikin 10 prosenttia niistä menoista, joihin valtion
ja ulkopuolisten kumppaneiden rahoitus ei riitä.
Syöpäkeskus on varannut menoihin 345 000
euroa vuoden 2018 talousarviossaan. VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin maksuosuudeksi
arvioidaan 108 000 euroa.

Teksti: Ville Äärimaa, toimialuejohtaja, ylilääkäri
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Seminaarin aluksi yhteiskuvaan asettuivat professori Teemu Malmi Aalto-yliopistosta, sairaanhoitopiirin
johtaja Leena Setälä, Olli-Pekka Lehtonen ja hänen vaimonsa, silmäklinikan vastuualuejohtaja Hanna
Vaahtoranta-Lehtonen.

Sotessa katse ihmiseen
Sairaalaneuvos Olli-Pekka Lehtosen
mielestä sote-uudistuksessa pitäisi
puhua enemmän väestön terveydestä.
Ahvenanmaan maakuntalääkärinä työskentelevä
Olli-Pekka Lehtonen on Suomen 14. sairaalaneuvoksen arvon saanut henkilö. Tasavallan presidentti
myönsi arvonimen sairaanhoitopiirin esityksestä
viime itsenäisyyspäivänä. Lehtonen työskenteli sairaanhoitopiirin johtajana vuosina 2010–2016.
Lehtonen puhui sote-uudistuksesta 30.1. järjestetyssä kutsuseminaarissa. Hän muistutti, että
uudistuksen tavoitteena on palveluiden paraneminen. Hän kertoi esimerkin masennuspotilaista
Hämeenlinnassa. Lähes puolet heistä oli hoitojärjestelmän ulkopuolella vuonna 2007 julkaistun tutkimuksen mukaan.
– Voi olla vielä tärkeämpää kokonaisuuden kannalta saada ylipäänsä potilaat hoitoon, kuin kehittää hoidossa jo olevien potilaiden hoitoa. Enemmän
pitäisi myös keskustella, miksi yksilöt sairastuvat.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve vähenee, jos
ihmisten sairastumista ja sosiaalisen tuen tarvetta
voidaan vähentää, hän sanoi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan ahvenanmaalaiset, etenkin yli

65-vuotiaat, tuntevat itsensä huomattavasti terveemmiksi kuin muut suomalaiset. Sairastavuudessa ero
näkyy selvästi etenkin mielenterveyshäiriöissä.
– Voi olla, että yhteisöllisyys Ahvenanmaalla
mahdollistaa pienemmän palvelutarpeen mielenterveyspalveluissa. Elämänasenteellakin on merkitystä. Olen huomannut, että monet ahvenanmaalaiset suhtautuvat positiivisesti elämään, samaan
tapaan kuin Myrskyluodon Maija, hän sanoi.
Professori Teemu Malmi kertoi Länsirannikon
yliopistollisesta sairaalasta tekemästään selvityksestä. Hän löysi useita puoltavia seikkoja länsirannikon yhdistymiselle.
– Teknologia, lääketiede, lainsäädäntö, kilpailu
ja monet muut seikat vaikuttavat sairaalatoimintaan
jatkossa. Näihin muutoksiin olisi helpompaa ja kustannustehokkaampaa vastata isona yksikkönä, hän
totesi.
Lainsäädäntö on toistaiseksi esteenä Länsirannikon yhteisen yliopistosairaalan perustamiselle.
Malmin mukaan paras yhtiömuoto olisi maakuntien
yhdessä omistama liikelaitos. Se edellyttää lakimuutosta. Malmi kannustaa jatkamaan lainsäädäntöön
vaikuttamista, yhteistyössä Pirkanmaan, KantaHämeen sekä Järvi-Suomen alueen sairaanhoitopiirien kesken.
Teksti ja kuvat: Suvi Vainio
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MS-talossa
vahvaa Tyksin
osaamista
Aivotalo on Terveyskylän neurologisiin sairauksiin ja oireisiin keskittyvä talo. Aivotalo on
yksi Terveyskylän suosituimmista sivustoista,
ja sivustolla vieraileekin kuukausittain yli
6000 kävijää.
Aivotalon MS-alataloa on 2017–2018
aikana rakennettu kansallisessa yhteistyössä
Tyksin neurologien Eero Rissanen (ylilääkäri,
Tyks Vakka-Suomen sairaala, neurologian
poliklinikka) ja Merja Soilu-Hänninen (hallinnollinen ylilääkäri, Tyks Neuro) johdolla.
Sairaanhoitopiiristämme olivat suunnittelussa mukana lisäksi kokemusasiantuntijat
Nina Merikanto (Tyks-sapa) ja Risto Savolainen (Tyks Neuro). Aivotalo-koordinaattorina
on toiminut sairaanhoitaja Ilkka Sairanen.
MS-alatalon työryhmässä on lisäksi ollut
mukana asiantuntijaedustus useista sairaanhoitopiireistä (HUS, KHSHP, PPSHP, PSSHP,
PSHP) sekä Neuroliitosta ja Suomen MS-hoitajat ry:stä. MS-alatalo avautui yleisölle 19.
tammikuuta.
MS-alatalon tavoitteena on ensi sijassa
tuottaa kansalaisille, potilaille, sairastuneiden omaisille ja sairastuneiden työnantajille
luotettavaa ja ajantasaista tietoa MS-taudista, sen oireista ja siihen sopeutumisesta.
Terveyskylää rakennetaan Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeessa, joka on viiden
yliopistosairaanhoitopiirin yhteinen projektikokonaisuus. HUS koordinoi hanketta. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Tyks vahvistaa henkilöstöään
Turun yliopistollinen keskussairaala pystyy jatkossa
hoitamaan potilaitaan entistä paremmin, sillä sairaanhoitopiirin hallitus päätti vakinaistaa 47 lääkärin
ja sairaanhoitajan virkaa ja tointa, joita on hoidettu
pääosin väliaikaisilla työsuhteilla tai ostopalveluina.
– Päivystysuudistuksen, eräiden toimintojen
kansallisen keskittämisen ja uusien hoitomuotojen kehittymisen aiheuttamat muutokset potilasmäärissä eivät ole kohdistuneet tasaisesti kaikkiin
yksiköihin. Ongelmaa on korjattu sisäisin henkilöstösiirroin, mutta osaamista on jouduttu varmistamaan myös uusilla rekrytoinneilla ja ostopalveluilla. Jatkossakin tarvittavien, mutta nyt väliaikaisesti palkattujen henkilöiden vakinaistamisella pyritään turvaamaan hyvä osaaminen ja sitouttamaan
osaajat Tyksin palveluun myös tulevaisuudessa.

Kilpailu osaavasta henkilökunnasta on jo alkanut,
sairaalajohtaja Petri Virolainen toteaa.
Merkittävimmät lisäykset kohdistuvat sydänpotilaiden hoitoon, johon vakinaistetaan 13 sairaanhoitajaa ja kliinisen hoitotyön asiantuntija. Myös
syövän hoitoa varten Tyks vakinaistaa eri toimialueille erikoislääkäreitä ja sairaanhoitajia. Päivystystarpeen muutokset näkyvät Virolaisen mukaan
gastroenterologisessa kirurgiassa, neurologiassa ja
neurokirurgiassa.
Kuvantamistutkimuksia varten vakinaistetaan
kaksi erikoistuvaa lääkäriä ja sairaalafyysikko.
Vakinaistettaviin lukeutuu myös yksi hematologian ja yksi kliinisen genetiikan erikoislääkäri. Lapsettomuushoitoihin saadaan toinen vakituinen sairaalasolubiologi. Tyksin lähisairaaloiden tarpeisiin
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vakinaistetaan ravitsemusterapeutti sekä kaksi psykologia neuropsykologipalvelujen tuottamiseen.
Lääkehuoltoa vahvistetaan puolipäiväisellä
osastofarmasian työntekijällä. Erityisesti Vaasasta
ja Ahvenanmaalta tulevien potilaiden tarvitsemia
käännöstöitä varten palkataan yksi vakinainen kielenkääntäjä lisää. Sairaaloiden suuronnettomuus- ja
valmiussuunnitelmien omaksumista tehostetaan
turvallisuuskouluttajalla.
Tyksin henkilöstö väheni 126 työntekijällä vuodesta 2013 vuoteen 2017. Toiminnan tehostamisen
ansiosta Tyks on kyennyt samaan aikaan hoitamaan
4,3 prosenttia enemmän potilaita, vaikka hoidot
ovat samalla muuttuneet aiempaa vaativammiksi.
TEKSTI: ESA HALSINAHO
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VÄITÖKSET
15.12. tarkastettiin lääketieteen lisensiaatti Mika
Junnilan väitöskirja Registers in assessing complication and revision rate after
hip arthroplasty. Väitöksen
alana on ortopedia ja traumatologia. Junnila työskentelee Tyksissä ortopedian ja
traumatologian erikoislääkärinä.

Kuvassa nimikilpailun palkittuja ja palkintojen jakajat yhteiskuvassa. Vasemmalta takarivissä Outi Ranta,
Riikka Österback ja Minnamaija Lintunen (Tyks-Sapa), Jenni Heinonen (TY), Tiina Haarala (TY),
Hanna Petäjä, (VSSHP), Jaana Laranne-Borg (Tyks-Sapa) ja Tapani Stander (TY).
Eturivissä vasemmalta Minna-Kaarela Wuorela (TY) ja Tuula Aarikka (Tyks-Sapa). Kuva: Suvi Vainio.

Medisiina D:n nimikilpailun
voittajat palkittiin
Medisiina D:n tiloille järjestettiin uudisrakennukseen muuttavien käyttäjien kesken nimikilpailu. Kilpailuun saapui 21 vastausta, jotka
sisälsivät yhteensä 79 nimiehdotusta.
– Medisiina D:n toiminnasta iso osa on laboratoriotoimintaa, joten talon hengen mukaisesti
tilojen nimiksi valikoitiin tuttuja termejä diagnostiikasta ja laboratoriosta. Valintaperusteena oli
myös, että tilojen nimet toimivat erisniminä puhekielessä, projektipäällikkö Hanna Petäjä kertoo.
Laboratoriokerrosten kokoustilat sekä oppimiskeskuksen ryhmätyötilat saivat nimekseen
tutkimuksessa ja diagnostiikassa tärkeiden
työvälineiden nimiä: Pipetti, Fuugi, Mortteli,
Byretti, Suppilo, Kyvetti, Skooppi, Blokki, Upo-

kas ja Spaatteli. Myös henkilökunnan pukutilat saivat laboratoriomaailmasta tutut nimet:
Astro, Heliko, Rino, HeLa ja Puumala.
Opiskelijoiden tilat nimettiin Kirjaksi (viisauden ja oppineisuuden symboli) ja Matulaksi (lääkärin ammatin aiempi vertauskuva).
Kahdeksannessa kerroksessa sijaitsevan
kokouskeskuksen nimet tulivat solujen viestinvälityksestä ja jakautumisesta: Reseptori,
Mitoosi ja Meioosi.
Nimikilpailun palkitut:
Tyks-Sapa: Minnamaija Lintunen, Outi Ranta,
Tuula Aarikka, Tarja Laine, Riikka Österback
Turun yliopisto: Jenni Heinonen,
Minna-Kaarina Wuorela ja Tapani Stander.

TYKSIN SENIOREIDEN KEVÄT
Oletko jo eläkkeellä tai lähiaikoina jäämässä, mutta et ole
vielä mukana Tyksin seniorit
ry:n toiminnassa. Tutustu toimintaan kotisivuillamme ja liity
mukaan vsshp.fi >ammattilaisille >seniorit,
mistä löytyy myös liittymislomake.
14.3. Seitsemän Veljestä Turun Kaupunginteatterissa, tiedustelut Leenalta puh. 044 0331878.
22.3. Tutustumme opastetusti Turun Ortodoksiseen kirkkoon ja Ruotsalaiseen Teatteriin,
kysele tarkemmin Mirjalta puh. 050 5590162.
24.3. Teatterimatka Uuteenkaupunkiin, jossa
Heli Laaksosen näytelmä Sylvia, Tuija ja laulava
patja. Kyselyt Riitalta puh. 040 5159229.
27.3. klo 13 on hiljaisen viikon perinteinen
rukoushetki ekumeenisessa taidekappelissa.
Hirvensalossa. Hiljennymme pääsiäisen sanomaan virsien ja tekstien myötä. Mukana Anja
Nurminen musisoimassa ja Marja-Leena Meller-Mattila.
6.4. Vuosikokous, jota ennen yhdistyksen tarjoamat kahvit ja luento, josta tarkemmat tiedot
seuraavassa jäsenkirjeessä ja kotisivuillamme.
18.4. Helsingin retki, kohteina Uspenskin
Katedraali, Katajanokan vankila ja Tuomiokirkko. Tiedustelut Heimolta puh. 040 5934021.

Liikuntajaosto tapaa viikoittain maanantaisin kävelyn merkeissä ja tiistaisin on pilatesjumppa. Kävelyt lähtevät yleensä klo 10.30
tuomiokirkolta ja pilates on klo 16.30–18
U-sairaalan 12. krs aulassa. Tiedustelut kävelystä Riitalta puh. 040 5159229, pilates-kyselyt
Kaijalta puh. 041 5484433. Keskiviikkona
keilailua, jos olet kiinnostunut, soita Riitalle
puh. 040 5159229 tai Kirstille puh. 050 3666617.
Hengellisen piirin tapaamiset Ella Raalin
johdolla joka kuukauden toisena tiistaina
(13.3., 10.4. ja 8.5.) klo 13 A-sairaalan
Hiljaisessa huoneessa.
Käden taitojen jaosto tapaa joka kuukauden
ensimmäisenä tiistaina (6.3., 3.4. ja 8.5.)
Tiedustelut Tuijalta p. 0400 934987.
Lukupiiri kokoontuu kuukauden viimeisenä
keskiviikkona (28.2., 28.3., 25.4. ja 30.5)
Cafe Elvinassa. Tiedustelut Eevalta
puh. 0400 960174.
Keskustelupiiri kokoontuu Ritva Lindenin
johdolla 22.3., 26.4. ja 24.5. Tiedustele
tapaamispaikka ja aika puh. 040 5910387.

ISO KIITOS

antoisasta yhteistyöstä
vuosien varrella ja mukavia tulevia vuosia.
Marja Laine, Naistenklinikka

15.12. tarkastettiin lääketieteen lisensiaatti, EL, Timo
Takalan väitöskirja Soluble
transferrin receptor — Role
in detection of iron deficiency. Väitöksen alana on
kliininen kemia. Takala työskentelee Tykslabin hematologian laboratoriossa erikoislääkärinä.
5.1. tarkastettiin lääketieteen lisensiaatti Ville Langénin väitöskirja Thyroidstimulating hormone: reference range and relation to
cardiovascular risk. Väitöksen alana on sisätautioppi.
Langén työskentelee Turun
kaupunginsairaalassa sekä
Tyksissä sisätautien ja geriatrian erikoislääkärinä.
19.1. tarkastettiin lääketieteen lisensiaatti Kristiina
Pälven väitöskirja Physical
activity, cardiorespiratory
fitness and cardiovascular
health. Väitöksen alana on
kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede. Pälve työskentelee Tyks Sydänkeskuksessa sydän- ja rintaelinkirurgiaan erikoistuvana lääkärinä.

Lahjasta iloa muille
Sairaanhoitopiirin merkkipäivälahja 50- tai
60-vuotispäivänä tai eläkkeelle lähdön yhteydessä on mahdollista lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Työnantajan lahjan vastaanottamisen
sijaan hyväntekeväisyyteen lahjoitetaan 100 €.
Lahjan saaja valitsee, mille valituista kohteista
hän haluaa lahjoituksensa menevän.
Lahjoittajat vuonna 2017:
Timo Nieminen, Pirkko Jokela, Annika Larvanko, Heli Holmström, Ilkka Mononen, Esa
Rintala, Kaisu Sarajärvi-Moisas, Elina Kiviranta,
Kaija Breitholtz, Laurila Olli, Inari Hutri, Päivi
Nygren, Nina Viherkoski ja Kirsi Humalsaari.
Neljä lahjoittajaa ei halunnut nimeään julki.
Lahjoituskohteet vuosina 2017–2018:
• HOPE Yhdessä & Yhteisesti ry toimii lasten
paremman arjen puolesta Suomessa.
• Sylva ry auttaa syöpään sairastuneita lapsia ja
nuoria sekä heidän perheitään.
• Tyks-säätiö tukee lääketieteen ja hoitotieteen
tutkimusta Tyksissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.
• Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset
– FinFami ry on Suomen ensimmäinen mielenterveysomaisten yhdistys.
Lahjoituskohteet valitsee sairaanhoitopiirin
yhteistyötoimikunta.
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Käyttäjien näköiset tilat
Sisustusarkkitehti Nina Wester Medisiina D:n pääaulassa, jonka seinien kuviointi muistuttaa DNA-sekvensointia.

Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Tuomas
Kiviniemi on perustanut Tyks Sydänkeskukseen ja Turun yliopistoon tutkimusryhmän,
jonka tavoitteena on sydäntoimenpidepotilaiden eteisvärinään liittyvien haittatapahtumien vähentäminen. Kiviniemi on päätutkijana pystyttämässään CAREFIB-konsortiossa.
Sydäntutkimussäätiön palkintolautakunta perustelee Kiviniemen palkitsemista
hänen nyt jo vaikuttavilla tutkimusansioillaan.  Kiviniemi on myös pidetty opettaja
ja nuorten tutkijoiden joukossa arvostettu
tutkimusryhmän johtaja. Pauli Soisalon
muistorahaston tunnustuspalkinto (12 000
euroa) myönnetään lupaavalle nuorelle, alle
40-vuotiaalle sydän- ja verisuonisairauksien
tutkijalle.
Kiviniemi työskentelee Sydänkeskuksessa kardiologian erikoislääkärinä ja toimenkuvana ovat sepelvaltimotoimenpiteet
eli invasiivinen kardiologia. Hän toimii myös
Suomen Lääketieteen säätiön ’Tutkimusryhmän perustajan’ rahoituksella tutkijana
Turun yliopistossa.
Tällä hetkellä työaika jakautuu näihin 50/50.
– Usean vuoden työ projektien parissa on
nyt siinä vaiheessa, että olemme päässeet
julkaisemaan ensimmäisiä tuloksiamme.
Tutkimusryhmämme toiminta on hyvin aktiivisessa vaiheessa ja minulla on parhaillaan
yhdeksän väitöskirjaohjattavaa. Tuore konsortiorahoitus antaa pitkäjänteiset toimintaedellytykset tutkimusprojekteille useammalle vuodelle sekä Turussa että Bostonissa. Siirryn kesällä Brigham and Women’s
Hospitaliin Harvardin lääketieteelliseen
tiedekuntaan vierailevaksi tutkijaksi. Tavoitteenani on eteisvärinäpotilaiden sydänkudosnäytteiden tarkka karakterisointi ja tiedon yhdistäminen kliinisiin päätemuuttujiin.
Projektit jatkuvat samanaikaisesti myös
Turussa, kertoo Kiviniemi.
Teksti: Tuula Vainikainen

Medisiina D:n sisustus kertoo lääketieteen historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta.
Kahdeksan kerrosta, 1234 sisustettavaa tilaa,
yli 400 sisustukseen ja toiminnallisuuteen liittyvää
kokousta käyttäjien kanssa. Diagnostiikkaa, potilastyötä ja korkeakouluopiskelua yhdistävän Medisiina
D:n sisustaminen on ollut monivuotinen ja monimutkainen projekti.
Toimitusjohtaja Janne Helin ja sisustusarkkitehti Nina Wester Schauman Arkkitehdit Oy:stä
kertovat, että tilat on suunniteltu käyttäjien tarpeet huomioiden. On analysoitu heidän toiveitaan,
tehty lukuisia selvityksiä materiaalien sopivuudesta
ja huomioitu rakennustekniset vaatimukset, paloturvallisuus ja kustannukset.
– Se on monen eri näkemyksen yhteensovittamista ja kompromisseja, tilasuunnittelusta vastaava
Wester summaa.
– Vaikka rakennus on iso, sen pitää olla helppokäyttöinen ja looginen, Helin lisää.
Medisiina D:tä käyttävät Turun yliopisto, Turun
ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, joka vuokraa puolet yli 22 000 kerrosneliömetrin tiloista. Rakennukseen keskitetään muun
muassa Tyksin Laboratoriotoimialueen erikoislaboratoriot.

Kerrosten tunnusvärit helpottavat suunnistamista
rakennuksessa. Mikrobiologian ja genetiikan kerros
on auramiininkeltainen.

Eri osastojen toiminnasta kertovat läpikuultavat,
mikroskooppikuvista tehdyt teippaukset huoneiden lasiseinissä. Esimerkiksi Mikrobiologian osaston teippi kuvaa borrelia-bakteeria ja Hematologian
osaston teippi raudanpuutetta veressä. Myös kokoustilojen printtitapetit ovat mikroskooppikuvajäljennöksiä.
– Sisustus ehkä myös rohkaisee kertomaan
omasta työstä vierailijoille, Wester sanoo.

Muutto häämöttää

Ihmiskehossa esiintyviä soluja jäljittelevä teippaus
toistuu eri kerroksissa eri värisenä. Taustalla DNAaiheinen teippaus, joka vihjaa Lääketieteellisen
genetiikan osastosta.

Ideat lääketieteestä
Westerin mukaan Medisiina D:n sisustuksella halutaan kertoa sen käyttäjien osaamisesta. Rakennuksesta löytyy vihjeitä lääketieteen historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta.
Esimerkiksi ykköskerroksen auditorion seinien ja katon puurimat muistuttavat laboratorioissa aikoinaan käytetyistä ruskeista näyteputkiloista. Pääaulan seinien akustiikkalevyjen kuviointi
muistuttaa DNA-sekvensointia. Ovien ja seinien
huomioteipeissä toistuvat molekyylien rakennekaavoista tutut kuusikulmiot.
Kerroksilla on omat tunnusvärinsä. Kirkas väripaletti on valittu väreistä tai väriaineista, joita käytetään lääketieteellisessä tutkimuksessa ja diagnostiikassa. Esimerkiksi seitsemännessä kerroksessa on
malakiittivihreää, jota käytetään pH-indikaattorina.

Helin ja Wester ihailevat sitä, miten innokkaasti sairaanhoitopiirin henkilökunta on osallistunut tilojen
suunnitteluun arkityönsä ohessa. Westerin mukaan
lukuisiin lisätietopyyntöihin on suhtauduttu positiivisesti.
Medisiina D:n rakennusurakka valmistuu helmikuussa, minkä jälkeen rakennuksessa on tuuletusjakso. Elokuuhun mennessä rakennusta käyttää
1500 opiskelijaa ja 600 työntekijää.
– Suuri osa sairaanhoitopiirin yksiköistä muuttaa toukokuun aikana, Medisiina D -hankkeen projektipäällikkö Hanna Petäjä kertoo.
teksti ja kuvat: Heidi Pelander

Schauman Arkkitehtien Nina Wester ja
Janne Helin ovat nähneet Medisiina D:n
rakentumisen myös toimistonsa
parvekkeelta.
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T3-sairaalan toiminnan suunnittelu vauhdissa

Pään alueen
hoito yhdistyy
Uuden sairaalan seitsemännestä kerroksesta tulee pään ja
kaulan sairauksien hoidon alue. Tiloihin tulevat suu- ja leukasairauksien
sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan toiminnat, jotka nykyisin
sijaitsevat hajallaan neljässä eri rakennuksessa ja useissa kerroksissa,
sekä pään ja kaulan alueen kuvantamisyksikkö.
Suun ja pään alueen kerroksesta arvioidaan tulevan kävijämäärältään kahdeksankerroksisen talon
vilkkaimpia. Ajanvarauspoliklinikoilla käy arviolta
350 potilasta päivässä. Kahden erikoisalan yhteinen
kerros palvelee potilaan sujuvaa hoitoa.
– Voimme nykyistä paremmin auttaa potilasta,
joka tulee vastaanotolle esimerkiksi kaulan oireiden vuoksi, mutta etukäteen ei tiedetä, minkä erikoisalan tai –alojen hoitoon potilas lopulta kuuluu,
suunnittelukoordinaattori, korvaklinikan sairaanhoitaja Jukka Ukkonen kuvaa.
Pään ja kaulan kuvantaminen tulee samaan kerrokseen kuin vastaanottohuoneet ja yhteinen poliklinikoiden toimenpideyksikkö. Lapsipotilaat on
otettu huomioon suunnittelussa. Vastustuskyvyltään heikot lapset saavat erityishuomion. He tulevat lyhintä reittiä lastenklinikan eristyshuoneesta
hissillä suoraan hammashoitohuoneeseen. Pelkolapset saavat hoitonsa heille erityisesti suunnitellussa huoneessa.
Suunnittelussa pyritään katsomaan tulevaisuuteen. Uudessa sairaalassa suusairauksien potilas
voidaan esimerkiksi hoitaa omassa vuoteessaan.
Tämä pitää ottaa huomioon tulevien hoitohuoneiden suunnittelussa.

Sijoittelu muuttui
simulaatiossa
Kantavista pilareista johtuen kuusitoista huonetta
ovat keskenään erilaisia. Paperilla nämä kalustettiin kahdella eri kalustusratkaisulla. Toiminnan
hahmottaminen oli kuitenkin vaikeaa. Suunnittelun avuksi rakennettiin simulaatiohuone. Tämä täydensi hyvin 3D- ja CAVE-mallinnusta.
– Simulaatiohuoneessa pilaria liikuteltiin ja eri
malleja testattiin huoneiden mukaan. Suunnitteluryhmän käyttäjät eri ammattiryhmistä pääsivät
vaikuttamaan omasta näkökulmastaan käsin. Simuloinnissa huomattiin, että toinen kalustusmalli ei
toimikaan. Kolmasosassa huoneista oli alun perin
poikittain huoneessa oleva hammashoitokone.
Nämä käännettiin yhtenäiseksi muiden kanssa.
Lisäksi esimerkiksi lavuaarin paikkaa vaihdettiin
kaikissa huoneissa. Nämä muutokset yksinkertaistivat merkittävästi hoitohuoneiden suunnittelua,
Ukkonen kertoo.

Kiinnostus kasvaa
Simulaatiohuonetta käytti ennen kaikkea suuja leukasairauksien vastuualueen T3-hankkeen
pääsuunnitteluryhmä. Avoimien ovien päivään

kutsuttiin laajemmin henkilöstöä. Simulaatio kiinnosti myös toisen toimialan väkeä.
– Naistenklinikan T3-suunnittelijat totesivat,
että hammashoitokone ja –tuoli ovat kooltaan vastaavat kuin gynekologinen hoitopöytä. Naistentautien- ja äitiyspoliklinikan huoneet ovat samankokoisia kuin meidän huoneemme. Simulaatiossa päästiin heidänkin kanssa testaamaan ja keskustelemaan
laajasti tulevasta mallista, Ukkonen kertoo.
Suu- ja leukasairauksien laitehankintoja valmistellaan tänä vuonna.
– Työhöni kuuluu paljon tiedon keräämistä.
Pyrin selvittämään, mitä uusia menetelmiä on olemassa. On ilo tehdä vaativaa suunnittelua 100 prosentin työpanoksella, hän sanoo.
TEKSTI JA KUVA: Suvi Vainio

Käyttäjät
eri
ryhmistä
pääsivät
vaikuttamaan
T3-sairaala
Henkilökuntamäärä 1 100
Potilaita vuodessa:
– avohoitokäyntejä 100 000 –110 000
– hoitopäiviä 44 500
– synnytyksiä 4 800
– leikkauksia 10 300
Sairaansijat yhteensä (mukana vastasyntyneiden ja lasten tehohoidon paikat): 171
Kahvila: 120 paikkaa, välipala-ja
juoma-automaatteja.
Pysäköintitalo: 400–530 paikkaa
(paikkamäärä varmistuu hankintapäätöksen yhteydessä).
Luvut ovat arvioita.
– Suu- ja leukasairauksien hoitokoneiden sekä
kalusteiden sijoittelu muuttui huomattavasti siinä
vaiheessa, kun piirrettyjä suunnitelmia testattiin
vanerista rakennetussa huoneessa, suunnittelukoordinaattori Jukka Ukkonen kertoo.
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Toimittaja Jenny Lehtinen (vas.) palaa vielä
toistamiseen puhumaan Varsinais-Suomen
Vesote-opiskelijoille, hankesuunnittelija
Linda Dalbom kertoo. Kuva: Pia Ala-Katara

Mieluisia
muutoksia
elintapoihin
Kuri ja kiellot tulevat helposti mieleen, kun puhutaan
painonhallinnasta. Kuitenkin elämänmuutokset
ovat pysyviä vain, jos ne ovat mieluisia.
Palkittu mediapersoona Jenny Lehtinen esiintyi
Varsinais-Suomen Vaikuttavaa elintapaohjausta
poikkihallinnollisesti (Vesote) –koulutuspäivässä,
jonka teemana oli ravitsemus. Hänen mukaansa
perinteiset tavat antaa elintapaohjausta voivat olla
suorastaan vahingollisia.
– Kilojen tuijottaminen alistaa kaiken muun
alleen. Pelko ja häpeä eivät kuitenkaan saa ihmistä
laihtumaan. Päinvastoin herkkujen demonisointi
vain lisää niiden syömistä, Lehtinen sanoi.
Hän myös kertoi omasta syömishäiriötaustastaan. Se on saanut hänet vihaamaan laihduttamista
sekä perinteistä, ”liiku enemmän, syö vähemmän”
–mantraa.
– Oma paino on monille hyvin herkkä asia. Vaatimukset laihduttamisesta vain vahingoittavat itsetuntoa. Tahdonvoiman korostaminen myös vie huomion pois aidolta ongelmanratkaisulta, hän sanoi.
Myös sairaanhoitopiirin johtava ravitsemusterapeutti Mari Salminen haluaa lopettaa puheen
itsekurista, ja etenkin sen puutteesta, ihmisen

elintavoista puhuttaessa. Ihmisen ruoan tarve on
fysiologinen ilmiö.
– Terveen ihmisen nälkä-kylläisyys -tuntemus
on kehon oma säätelymekanismi, joka on yleensä
oikeassa. Mekanismin toiminta on kuitenkin
monilla häiriintynyt. Silloinkin nälkä ja kylläisyys
ovat kehossa, mutta tuntemukset niistä puuttuvat,
Mari sanoi.
– Nälkä ei ole nälkää. Se voi olla pahaa oloa,
jossa ei tee mieli ruokaa, Jenny kuvasi.

Tunne vahvempi kuin järki
Jotta syöminen muuttuisi terveellisemmäksi, ihminen tarvitsee tiukan dieetin sijasta lisää myönteisiä
asioita elämäänsä. Tunne on järkeä vahvempi, joten
järjellä ei voi elintapojaan muuttaa.
– Jos syöminen on rentoutumisen ja tunteiden
hallinnan väline, ne ajavat nälän ja kylläisyyden
tunteen ohi. Jotta syömistä voisi vähentää, ihmisen
pitää saada elämäänsä jotain muuta mukavaa. Esimerkiksi ruuhkavuosia elävälle se voisi olla omaa
– Kun syö säännöllisesti,
mieliteot herkkuihin eivät
kasva liian suuriksi, vinkkaa johtava ravitsemusterapeutti Mari Salminen.
Kuva: Suvi Vainio

aikaa. Oman arvon tunteminen ja henkinen hyvinvointi ovat avainasioita, Salminen sanoi.
Apukeinona on myös säännöllistää ruokailut
neljästä viiteen kertaan päivässä, jolloin aito nälän
tunne lisääntyy. Ruoasta pitäisi oppia nauttimaan ja
ajattelemaan: ”saa ottaa”.
Lehtisen mukaan ohjauksen tavoitteeksi tulisi
ottaa myönteinen minäkuva.
– Tukekaa asiakkaan itsetuntoa. Suhtautukaa
ihmisen terveyteen kokonaisvaltaisesti. Elämäntapamuutoksessa tarvittaisiin enemmän apua, esimerkiksi ryhmiä, polkuja sekä eri ammattilaisten,
vaikka psykologin apua, hän sanoi.

Potilaalle tilaa
Kouluttaja Harry Köhler kertoi Parantava vuorovaikutus -menetelmästä, josta hän tekee parhaillaan
viestinnän väitöskirjaa. Hänen mukaansa mallissa
on keskeistä antaa tilaa potilaan äänelle. Ammattilainen johdattelee keskustelua, joka etenee vaiheittain.
– Ensimmäisen vaiheen, niin sanotun merkityskeskustelun tarkoitus on löytää asiakkaan arkeen
liittyvä mieluisa tai merkityksellinen asia, jonka
vuoksi omaan hyvinvointiin ja elintapoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi, jos olisi
paremmassa kunnossa ja virkeämpi, jaksaisi taas
käydä elokuvissa ja tavata ystäviä, Köhler esitti.
Seuraavaa vaihetta hän kutsuu oivalluskeskusteluksi. Ammattilaisen esittämien kysymysten ja
ehdotusten tavoitteena on, että asiakas kertoo itse,
mikä muutos häntä voisi auttaa. Esimerkkihenkilöllä voisi vaikka aamupalan ja eväsleipien valmistaminen päivää varten tuoda voimaa ja virkeyttä.
– Potilaalta kysytään, mikä muutos olisi mahdollinen. Vain potilaan oma päätös voi johtaa muutokseen. Kolmas vaihe on tukikeskustelu, jossa
ammattilainen vielä palaa merkityksiin, joista asiakas on kertonut. Esimerkiksi, kuinka hienoa on
päästä takaisin vanhan harrastuksen pariin.
Köhler kannusti suhtautumaan vastaväitteisiin
rakentavasti. Potilas voi esimerkiksi sanoa, että tietää jo kaiken terveellisestä ravinnosta.
– Ihminen voi olla tietopankki, mutta ei silti
pysty muuttamaan elintapojaan. Pelkkä tietoisuus
ei saa muutosta aikaan. Tällaiselta asiakkaalta voi
kysyä, mikä estää häntä toteuttamasta terveellistä
elämää, hän vinkkasi.
Teksti: Suvi Vainio
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Kuvassa vasemmalta eturivissä Terhi Tuomola (Medisiininen), Riikka Taina, (Neuro, ei mukana tässä koulutuksessa, mutta mukana lean-verkostossa),
Sari Johansson (Neuro), Merja Korhonen (Medisiininen) ja Satu Koskinen (Totek). Takarivissä Tarja Multala (Psykiatria), Nina Kallio (Totek),
Päivi Ali-Raatikainen (Medisiininen), Weronica Gröndahl (Vatsaelin ja urologia) ja Laura Vuoristo (Tules).
Kuvasta puuttuvat valmistuneet Riitta Huttunen (Sapa), Susanna Lindgren ja Pekka Porela (Sydänkeskus) sekä Leila Varakas (Naistenklinikka).

”Lean-agentteja” valmistui
Lean-ja laatukehittäjäkoulutuksen
päätösjuhlassa esiteltiin opiskelijoiden lopputöitä.
Lean-ja laatukehittäjäkoulutukseen osallistujien
1–2-vuotisen opiskelujakson päätöstä vietettiin joulukuussa. Paikalla oli kymmenen verkoston jäsentä,
jotka kertoivat omista kehittämishankkeistaan.
Projektisuunnittelija Satu Koskinen Totekista kertoi aikuisten teho-osastolla tekemästään kyselystä,
jonka tavoitteena oli saada selville, kuinka kauan
kuluu aikaa siitä, kun potilaan tulosta ilmoitetaan
teho-osastolle, siihen, että hän pääsee tehohoitoon.
– Kansainväliset tutkimustulokset osoittavat,
että potilas hyötyy tehohoidosta eniten, kun se
pystytään aloittamaan mahdollisimman nopeasti.
Meillä ei ollut tarkkaa tietoa, kuinka pitkiä viiveet
meillä olivat, Koskinen kertoo.
Hän toteutti kyselyn kahdessa vaiheessa. Pisimmillään viive tehohoitoon pääsyssä oli lähes viisi ja
puoli tuntia, nopeimmillaan keväällä 12 minuuttia.
Keskimääräinen kokonaisviiveaika oli vajaa tunti.
Syitä viiveeseen olivat vastaajien mielestä muun
muassa puutteellinen tiedonkulku, vuoronvaihdot,
toisen potilaan vaatima aika sekä päivystävän lääkärin kiire. Uudistukset viiveen vähentämiseksi on
jo aloitettu.
– Olemme ottaneet käyttöön uuden tulokaavakkeen, jossa arvio potilaasta tehdään liikennevalokaavion avulla. Pyrimme vähentämään viivettä myös siinä vaiheessa, kun potilas siirretään
teho-osastolta vuodeosastolle. Käytäntö on ollut,
että vuodeosaston hoitajat hakevat potilaan tehoosastolta jatkohoitoon, mutta nyt vuoden alussa
käynnistyvän pilotoinnin myötä tehohoitaja viekin
potilaan jatkohoitoon vuodeosastolle. Näin saamme
tehopaikan nopeammin valmiiksi uudelle potilaalle,
Koskinen kertoo.

Psykiatrian potilaat
paikalle paremmin
Psykiatrian erikoislääkäri Tarja Multala haki Hukkatunnistin-menetelmällä apua jatkuvaan ajanpuutteeseen potilastyössä.
Yhteensä 27 poliklinikan lääkäriä ja hoitajaa
täyttivät lomakkeeseen tiedot kaikista yhden päivän potilaskontakteista. Alkuvuonna tehdyn kyselyn tulokset yllättivät.
– Päivän 143 potilaalle varatuista ajoista oli hukkaa 39:ssä eli 27 prosenttia, mikä tuntui todella paljolta. Lähes kaikissa syy oli sama. Potilas ei saapunut paikalle, Multala kertoi.
Erityisen suuri hukka aiheutuu ensikäynneistä,
joihin varataan puolitoista tuntia tai perhetapaamisista, joissa on kaksi hoitohenkilöä. Näiden aikojen
varmistaminen on jo aloitettu.
– Hoitaja saattaa soittaa ennen varattua aikaa
ja varmistaa, että potilas on tulossa. Ensikäyntiaikojen sopivuus yritetään varmistaa puhelimitse,
ennen kuin kutsukirje lähetetään. Myös potilaille,
jotka jättävät saapumatta, pyritään soittamaan,

eikä vain automaattisesti lähetetä uutta aikaa, Multala kertoo.
Potilaiden saapuminen oli jo parantunut hieman,
kun Multala uusi kyselyn syyskuussa. Tällöin toteutumattomia käyntejä oli 11 prosenttia, ja entistä useampi potilas oli ilmoittanut peruutuksesta.
Tekstiviestimuistutus on otettu käyttöön vuoden
2018 alusta. Siitäkin odotetaan vähennystä käyttämättömiin aikoihin.

Muutosta aikaan
Koulutuksen ”äiti”, parhaillaan virkavapaalla oleva
arviointiylilääkäri Tuija Ikonen onnitteli valmistuneita. Kurssille valittiin 24 osallistujaa hakijoiden
joukosta.
– Tavoitteena oli saada kokoon muutosagenttien porukka, jolla on osaamista, kykyä ja rohkeutta
viedä eteenpäin päivittäistä kehittämistä. Nyt voin
tyytyväisenä todeta, että valitsimme hyvät ihmiset.
Toivon että verkosto jatkaa toimintaansa ja myös
kasvaa, hän sanoi.
TEKSTI ja kuva: Suvi vainio

Mitä asiakas arvostaa?
Lean-ajattelun ideana on maksimoida asiakkaan kokema arvo. Tehdään vain niitä asioita, joita asiakas haluaa, tarvitsee, odottaa
ja arvostaa. Samalla pyritään vähentämään
sellaisia toimintoja, jotka eivät ole asiakkaan
kannalta olennaisia. Näitä hukkia ovat esimerkiksi turhat kuljettamiset, turha liikkuminen ja etsiminen, odottaminen, ylitekeminen ja virheet sekä niiden korjaaminen. Ne
vievät aikaa ja resursseja, kuormittavat jo
valmiiksi kiireistä arkea ja tuovat lisäksi turhia kustannuksia.

Keskeisiä elementtejä ja menetelmiä leanajattelussa ovat muun muassa työn vakiointi
ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen,
hyvä järjestyksenpito, visuaalinen ohjaus,
nykyisten toimintatapojen kyseenalaistaminen, systemaattinen ongelmanratkaisu,
jatkuva oppiminen, yhdessä kehittäminen,
prosessien yksinkertaistaminen ja sujuvoittaminen sekä jatkuva parantaminen.
TeKSTI: Heikki Laurila

Lean-projektipäällikkö
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Kuulokojepotilaalle
pinkki polku
Kuulokeskuksen yhdeksänjäseninen
ryhmä sulkeutui viikoksi miettimään,
miten potilaan polkua voisi parantaa.
Tuloksena syntyi muun muassa
pinkki teippaus käytävän lattiaan.

Hienointa
oli tuntea
muutoksen
mahdollisuus

Omasta työstään irrottautuivat viikoksi kaksi
audionomia, audiologi, korvakappaleen tekijä,
sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, osastonhoitaja
ja osastosihteeri. Vastuualuejohtaja osallistui päivittäin osan aikaa. Kaizen-työpajaa ohjaili kaksi
kouluttajaa.
– Alussa jokainen sai kertoa näkemyksiään,
mitkä ovat meidän pullonkaulojamme. Leanissa
mielestäni hienoa onkin juuri se, että työntekijät
itse saavat miettiä omaa tekemistään ja sen parantamista, osastonhoitaja Kristiina Ylenius sanoo.
Kuulokojepotilaan kanssa työskentelevät olivat
etukäteen kirjanneet ylös oman työaikansa käyttöä.
Lisäksi kerättiin tietoa, kuinka kauan kestää potilaan kulku audionomilta lääkärille ja lääkäriltä korvakappalelaboratorioon.
– Potilaan polun haasteena on, että tiloja on
kahdessa kerroksessa. Potilaan kulkua on varmistettu niin, että audionomit ovat saattaneet potilaan.
Tämä nousi yhdeksi kehittämiskohteeksi, kun selvitimme, onko työskentelyssämme hukka-aikaa,
Ylenius kertoo.
Ryhmän työskentely eteni ”Ihmemaan” miettimisellä. Osallistujat saivat suunnitella, minkälainen olisi ideaalinen potilaan polku ja miten siihen
Ryhmän työskentely eteni asioiden kirjaamisella
lapuille. Kuvassa vasemmalta Jussi Jero, Sanna
Karhu, Päivi Lehtinen, Minna Kotamäki, Maria
Haltia, Jaakko Salonen, Kristiina Ylenius, Päivi
Niskanen ja Taru Kähkönen.

päästäisiin. Äänestyksellä ratkaistiin, mitkä asiat
toteutettaisiin ensimmäiseksi.
Voittaneita ehdotuksia on Kuulokeskuksessa jo
otettu käyttöön. Potilaita ei pääsääntöisesti enää saateta, vaan heitä opastavat tunnusväriset teippaukset.

Asioita voi muuttaa
Audiologi Jaakko Salosen mukaan potilaat ovat löytäneet lääkärin luokse hyvin. Lisää parannuksia on
vielä tulossa. Viikko antoi työkaluja, mutta myös
jotain suurempaa.
– Hienointa oli tuntea mahdollisuus muutokseen. Yhteinen tahto muuttaa asioita parempaan
suuntaan. Yksi anti oli metodi itsessään. Voimme
ratkaista sen avulla asioita jatkossakin, hän sanoo.
Yleniuksen mielestä viikko avasi hänen silmiään. Päivittäistä tiedonkulkua edistää nyt taulu, joka
kertoo yksikön väen läsnä- ja poissaolot ja muut
ajankohtaiset asiat. Taulun luona pidettävä aamukokous on myös uusi käytäntö.
– Etukäteen ajattelin, että emme tarvitse taulua,
mutta nyt en enää luopuisi siitä, hän sanoo.
Teksti ja kuva: Suvi Vainio

KAIZEN
Kaizen voidaan kääntää kahdesta japanin kielisestä termistä Kai – muutos ja Zen – hyvä. Kaizen
on keino jatkuvan parantamisen toteuttamiseen
hukan eliminoimiseksi. Kaizen-toimintaan osallistuvat kaikki organisaation jäsenet, eivät pelkästään niihin erikoistuneet organisaatiokehittäjät.
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Mietteitä

Matias Rantasen, Johanna Backmanin, Marika Valon ja Olli Vänttisen mukaan nykyajan
simulaationuket toimivat myös langattomasti, eli harjoituksen voi tehdä vaikka kauppatorilla.

Turvallista
harjoittelua
Leikkausosastojen simulaatioharjoituksille
toivotaan pysyviä resursseja.
Kriittisten leikkaussalitilanteiden simulaatioharjoitukset yleistyvät Tyksin kantasairaalan leikkausosastoilla. Anestesialääkäri Olli Vänttisen mukaan niiden järjestäminen on lähtenyt yksittäisten ammattilaisten aktiivisuudesta, mutta nyt toiminnan kehittämiseen on myös johdon siunaus.
– Toiveenamme on 65 harjoituskertaa vuodessa, eli erikoistuvilla lääkäreillä
olisi vähintään kaksi ja erikoislääkäreillä yksi simulaatioharjoitus vuodessa.
Vänttinen sekä anestesialääkärit Marika Valo, Johanna Backman ja Matias
Rantanen ovat koulutettuja simulaatio-ohjaajia. Heidän mukaansa leikkaussalitiimien simulaatioharjoituksissa harjoitellaan paitsi teknisiä taitoja, myös tiimityöskentelytaitoja, jotka ovat yleistettävissä kaikkeen työhön.
– Tavoitteena on saada tiimi toimimaan rauhallisesti ja organisoidusti, Vänttinen sanoo.

Jännittävä tilanne
Simulaatioon osallistuu koko leikkaussalitiimi eli sekä lääkärit että hoitajat. Tilannetta ohjaavat kouluttajalääkäri ja -hoitaja. Harjoituksen yleinen teema on kaikkien tiedossa. Se voi olla esimerkiksi elvytys, vaikea ilmatie tai verisuonikirurgiassa tehtävä sulkupallo.
Potilaana on simulaationukke, joka muun muassa hengittää, vaihtaa väriä hengityksen pysähdyttyä ja tarvittaessa myös kirkuu ja oksentaa. Ohjaaja kontrolloi
nukkea ja leikkaustiimi ratkaisee eteen tulevan tilanteen parhaan kykynsä mukaan.
– Tilanne on samalla tavalla jännittävä kuin kriittisen potilaan hoitotilanne.
Simulaattori unohtuu nopeasti, Rantanen sanoo.
Nelikon mukaan harjoituksen tärkein ja pisin osuus on purku, jossa keskustellaan, missä onnistuttiin ja mikä olisi voinut mennä paremmin. Simulaatiossa
ei testata, kilpailla, arvostella tai etsitä syyllisiä vaan harjoitellaan kriittisiä tilanteita turvallisesti ja opitaan virheistä. Vänttinen korostaa, että keskustelut ovat
luottamuksellisia.

Aikaa simulaatioille
Lääkärinelikon mukaan ammattilaiset ymmärtävät simulaatioiden arvon. Tärkein
edellytys niiden yleistymiselle on niille osoitettu työaika. Muuten simulaatiot jäävät helposti leikkaussaliarjen jalkoihin.
– Toivomme, että esityksemme menee läpi ja että saamme tälle vakioresurssit.
Toivomme myös, että saisimme koko sairaanhoitopiirin simulaatiokoulutuksen
piiriin, Valo summaa.
teksti JA KUVA: Heidi Pelander

Muistelen aikaa, kun meillä oli osaston numerot 711,
310, 216, 414 ja niin edelleen. U-sairaalan lasten osastoilla oli helppo kaava sijainnista. 411 4+1= 5. kerros,
412 4+2= 6. kerros, 413=7. kerros ja niin edelleen.
A-sairaalassa 216 oli 6. kerros ja 214 oli nelj.. eipäs
ollutkaan 4. kerros vaan viides. En tiedä miksi, mutta
nuo oppi nopeasti, missä sijaitsivat. Puhelinnumero
oli helppo päätellä. Eteen 31 tai 30 eteen niin toinen
oli kanslian ja toinen osastonhoitajan numero. Puhelimessa nykyisin sanotaan jokin pitkä sanojen hirvitys tai
se tilapaikan nimi, esimerkiksi TD6, joka kyllä kertoo
missä osasto sijaitsee. Hassua, jos osasto muuttaa, niin
sen nimi vaihtuu.
Valmiina soteen, jossa työn tilaus ja laskutus on
todellista? Näkökulma tekniikasta, miltä nyt näyttää.
Aikana, jolloin kustannuspaikka oli muotoa 1216, kustannus kohdistui osastolle ja vuokraan kuuluva siirrettiin rakennukselle. Nykyisin laskutus kohdentuu tilaan
esimerkiksi AA6:een. Laskutuspaikka, jota tekniikan
pitää käyttää, ei kelpaa logistiikalle. Logistiikka laskuttaa tulosaluetta.
Mitenhän sotessa nuo muutostoiveet? Jos osastolle
halutaan jokin muutos. Toteutetaanko se tuottoisana,
jos kerran tilataan. Nykyisin toiveisiin esitetään paras
ratkaisu, ei se tuottoisin myyjälle. Tai se ikävin tarvitsijalle, jätetään tekemättä, kun ei ole sitä rahaa budjetoitu. Onkohan sotessa tilaajan raha se merkitsevin, nyt
ei niin ole.
Työmatkan tukemisesta, se on kirvoittanut mielipiteitä. Työnantajan näkökulmasta oletan, että on ostettu
tilaa parkkihalliin mahdollisimman pienellä rahalla,
eikä varsinaisesti tueta työmatkaa. Itse tuohon tartuin. Työpäivä pitenee linja-autolla kulkiessani noin 50
minuuttia. Matka on kuitenkin stressitöntä ja voi lukea
vaikka digilehteä. Yskän vaivatessa ei siellä bussissa
ilkeä vapaasti yskiä, saati muita ilmavuotoja. Bussivuorojen harvuus tuo
stressiä ehtiä bussiin.
Valinta on siis taloudellinen ja halu
kokeilla. Ehkä annan paikan sille, joka
sen välttämättä tarvitsee. Tarvitaan
Smartum-tili, jolle tuki maksetaan.
Fölin toimipaikassa valitset mitä vain
matkatuotteita. Otin ensin Tuplakortin.
Kesällä kokeilu ohjasi polkupyöräilemään. Minulle sopi hyvin, että saldoa
kului vain toteutuneista matkoista. Jos
matkoja oli paljon, huomioi järjestelmä
tämän ja toimi 30 päivän korttina. Rahaa
jäi tilille, kun pyöräili ja lomaili. Mietittävää toi työnantajan ilmoitus, että tilit nollataan. Miksi?
No, oma ratkaisu oli ostaa 90 päivän kortti.
Se vihastuttaa, että kaikki eivät saa tukea työmatkaan. Miksei?
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Uusi kehittämistyötä ohjaava työkalu
Verkkopohjainen, kehittämistyötä ohjaava
työkalu eTutka (= tutkittua tietoa käytännön
avuksi) on rakennettu terveydenhuollon henkilöstön tarpeisiin. Sen avulla voidaan vahvistaa
näyttöön perustuvaa toimintaa, osaamista sekä
saada uutta näkökulmaa asioihin. Tärkeimpänä
potilashoidon laadun parantaminen.
Sairaanhoitopiirin kliinisen hoitotyön asiantuntijat ovat kehittäneet eTutkaa vuosien aikana
pidettyjen tiedonhakukoulutusten pohjalta.

eTutka noudattaa seuraavia
kehittämistyön vaiheita:

Toiminnan muutosta arvioidaan ja toimintaa
kehitetään sovittujen mittaritietojen (mm. jonotiedot, asiakastyytyväisyys, vaaratapahtumailmoitukset jne.) avulla. Kehittämistyön tuloksista
tiedotetaan, esimerkiksi yksikön kokouksissa,
sähköpostilla henkilökunnalle, oman yksikön
viikkotiedotteissa, Santran tiedotteissa ja henkilöstölehti Hospitaalissa. Viestintä kannattaa
suunnitella ja toteuttaa hyvin. Sillä on vaikutusta,
miten uusi toimintamalli otetaan käyttöön.
Kaikki neljä vaihetta kirjataan ylös
eTutkaan. Sen käyttö on pyritty tekemään
mahdollisimman yksinkertaiseksi käyttäjälle.

1. Aluksi kuvataan ja tarkastellaan nykytilannetta. Tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida
kehittämistarvetta sekä koota ryhmä, joka laatii
kehittämiselle suunnitelman.
2. Haetaan näyttöä ja arvioidaan tietoa luotettavista tiedonlähteistä (ammattilehdet, tieteelliset julkaisut, hyvät käytännöt muissa yksiköissä, suositukset ja lait jne.).
3. Otetaan uusi toimintamalli käyttöön. Tiedon vieminen käytäntöön edellyttää suunnitelmallisuutta ja henkilökunnan osaamisen varmistamista sekä ylläpitoa.
4. Uutta toimintaa arvioidaan, seurataan ja
siitä tiedotetaan.

Käytöstä on myös lyhyt
esittelyvideo, johon kannattaa tutustua (löytyy
Santrasta hakusanalla eTutka).
Kaikki ammattiryhmät voivat käyttää eTutkaa toiminnan kehittämiseen, esimerkiksi suositusten käyttöön ottoon, toiminnan sujuvoittamisen (lean) hankkeisiin, hoitajavastaanoton
aloittamiseen, Steppi – perushoidon kehittämishankkeen osa-alueiden käyttöönottoon ja
potilasturvallisuudesta nouseviin kehittämistoimenpiteisiin sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Myös henkilökunnan opiskeluihin, kuten
MediMerc, Jeat, YAMK liittyvissä kehittämistöissä voidaan hyödyntää eTutkaa.
Ota rohkeasti eTutka käyttöön!
Teksti: Weronica Gröndahl, Arja Pekonen
ja Maija Valta.

Säväyttävät sävelet
Sairaalamuusikot halutaan saada osaksi sairaalan
ammattikuntaa ja yhteisöä siinä missä vaikka fysioterapeutit.
Ammattiaan varten Tyksissä harjoittelee nyt opiskelijoita Turun AMK:n Taideakatemiassa syksyllä alkaneesta Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta
”Muusikkona sairaala- ja hoivaympäristöissä”. Turku
on asian edistämisessä edelläkävijöiden joukossa.
Vanhuspsykiatrian suljetulla V1- osastolla harjoittelijat otettiin ilomielin vastaan, sillä osastolla
kaivattiin osallistavaa ryhmätoimintaa ja psykiatrialla on toteutettu juuri Mielenterveyttä kulttuurilla –projektia.
– Potilaat eivät pääse harrastuksen pariin, niin
tuodaan se tänne. Sairaalassaolo ei saisi estää kulttuurikokemusta, Turun psykiatrian tulosyksikön
ylihoitaja Jaana Silvola sanoo.
Yhteistyötä Taideakatemian kanssa on tehty
pidempään. Syksyllä alkanut ammattimuusikoille
suunnattu vuoden erikoistumiskoulutus (sairaalatyöhön painottuen) on ensimmäinen virallinen
sairaalamuusikkokoulutus Suomessa. Koulutuksen kehittämistyötä tehneet Musiikin maisterit Uli
Kontu-Korhonen ja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi
toteavat, että sairaalaympäristö ja potilaiden kohtaaminen edellyttävät täsmäkoulutusta.

Musiikkia osastoille
Tyksin kolme harjoittelijaa musisoivat vanhuspsykiatrian suljetun osaston lisäksi lastenosastoilla sekä
aikuisten keuhko- ja reuma-osastolla. Turun Filharmonisen orkesterin sellisti Katja Kolehmainen jatkaa työharjoitteluaan maaliskuuhun. Hän soittaa
selloa ja laulaa. Eija Talo-Oksala tarjoilee musiikkihetkiä maaliskuun alkuun saakka. Hänen instrumenttejaan ovat kotikantele, piano, kitara, ukulele ja
nokkahuilu sekä rytmisoittimet. Keväämmällä tulee
vielä kolmas harjoittelija.

Harjoittelut on toteutettu järjestämällä kerran viikossa potilaille ja henkilökunnalle yhteinen vapaaehtoinen musiikkihetki sekä potilashuoneissa
kiertäen toiveiden mukaan. Ohjelmistoon kuuluu sekä vanhoja että
uudempia lauluja aina klassisesta ja kansanmusiikista iskelmiin.

Vaikuttavia hetkiä
Joku istuu hievahtamatta musiikkia kuunnellen koko ryhmätapahtuman ajan. Toinen laulaa mukana kuin heräten eloon uudella tavalla musiikin säväyttämänä. Kolmas hakkaa tahtia.
– Hoitohenkilökunta näkee potilaat eri roolissa
kuin normaalisti osastolla. Moni potilas tuo esille
uusia asioita elämänhistoriastaan jonkin kappaleen kohdalla, Silvola kuvailee.
Musiikin laajat, hyvää tekevät vaikutukset on monissa tieteellisissä tutkimuksissa
osoitettu.
– Nyt pitää vain saada tarve päättäjien
ja suuren yleisön tietoisuuteen, Talo-Oksala
toteaa.
Jatkuva toiminta edellyttäisi systemaattista toimintamallia ja rahoitusta.
– Toivon kovasti, että voisin koulutuksen
jälkeen tehdä sairaalamuusikon työtä ainakin jossain määrin. Olen kokenut, että tälle työlle olisi
kyllä tarvetta ja tästä saa itsekin paljon, Kolehmainen sanoo.
Teksti ja kuva: Marjo Peltoniemi

Katja Kolehmainen ja Eija Talo-Oksala pitämässä
musiikkihetkeä vanhuspsykiatrian suljetulla
osastolla V1.
– Tämä on henkisesti hienoa saada
kuunnella musiikkia, osallistuja
kommentoi.
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Vaikuttaa – liikuttaa–virkistää: mikä se on?
Tyksin Henkilökuntaneuvosto (HKN) on pitänyt
sloganistaan ”HKN vaikuttaa, liikuttaa, virkistää” kiinni jo vuodesta 1978. Tällöin käynnistyi kunta-alan yhteistoiminta Tyksissä ja HKN
muodostettiin yhteistoiminnan edustukselliseksi perustaksi.
HKN on toiminut henkilöstön edustajana
ja puolestapuhujana suhteessa työnantajaan,
mutta se on ollut ja on edelleen myös foorumi
eri henkilöstöryhmien välillä. Eri ammattiryhmät ovat istuneet yhteisen pöydän äärelle keskustellen erityisesti sellaisista työhyvinvointiin
liittyvistä asioista, joihin HKN on voinut vaikuttaa. HKN:n kokouksissa kuukausittain keskustelua käydään edelleen vilkkaana. Henkilöstöllä
on halu vaikuttaa!
Laki yritysdemokratian kehittämisestä
Suomessa hyväksyttiin 1977 ja myös kuntaalan pääsopijajärjestöt sen silloin allekirjoittivat. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia
omaan työhön, työn toteuttamiseen, työyhteisöön ja työympäristöön haluttiin näin parantaa.

Tyksissä kokoontui ensimmäisen kerran kevään
1978 aikana vastavalittuna sekä henkilökuntaneuvosto eli HKN että yhteistyökomitea eli YTK.
HKN:n mandaattijako on alusta alkaen ollut
järjestöpohjainen.
HKN jatkaa aktiivista toimintaansa 20-henkisellä kokoonpanolla. Toimintaa ohjaa vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti,
jonka työnantaja jakaa keskitetyn työhyvinvoinnin rahasta. Raha on jaettu vakanssipohjien mukaan; viime vuonna summa oli 15 euroa
per vakanssi. Vastaavat henkilöstöyhdistykset
Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa järjestävät oman toimintansa samalta pohjalta.
Millä tuetaan työhyvinvointia? HKN:n roolissa sitä tuetaan yhteisöllisyydellä: perinteisellä 200 hengen Tammipiknik-risteilyllä tämä
toteutuikin mallikkaasti sairaanhoitopiirin
johtajan katsauksella ja vastapainoksi teatteripainotteisella ohjelmalla. Syksyisellä koulutusristeilyllä koulutetaan henkilöstöedustajia.
Kesään kuuluu kokonainen kesäteatterinäytös

tyksiläisille ja 15 eri kuntojaostoa vastaavat
yhteisöllisen liikunnan tarjontaan ympäri vuoden. Kolmivuorotyötä tekevät on otettu huomioon tarjoamalla oma kuntosali 24/7. Konsertteja, teatteria, elokuvia, uintia, liikuntatapahtumia – työyhteisöjä yhdistäen, jokaista osallistujaa virkistäen.
Juhlan aika on 7.3.2018. Yhteistä työtä
40 vuotta henkilöstön hyvinvoinnin hyväksi!
HKN on varannut
kokonaisen Seitsemän veljestä -teatterinäytöksen tyksiläisille aveceineen.
Toivon näkeväni
jokaisen paikan
täytettynä!

Lennu Yläneva
Tyks henkilökuntaneuvoston 7. puheenjohtaja kautta aikain

Juhliva Henkilökuntaneuvosto järjestyi
Tyksin Henkilökuntaneuvosto, HKN, viettää 40. toimintavuottaan. Järjestäytymiskokouksessa valittiin vuodelle 2018 HKN:n toimihenkilöinä jatkamaan
Lennu Yläneva puheenjohtajana, Päivi Huhtala varapuheenjohtajana ja Päivi
Penger sihteerinä. Taloussihteerinä jatkaa Janne Aaltonen ja kuntojaostojen vastaavana Sari Rannikko.

Kuvassa vasemmalta oikealle istumassa Paula Varpula, Leena Kähäri, Riku
Luoto, Jari Lehdonkivi, Kaija Kankare, Pirjo Penger, Lennu Yläneva, Jussi
Rantanen, Sinikka Metsäranta, Riitta Ulén, Kari Salonen, Henna-Maija
Ihander ja Hannele Heine. Seisomassa Reijo Vihervirta, Pekka Vepsäläinen
ja Sasu Punovuori. Kuva: Suvi Vainio
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Kuvassa pyyhkäisykuvauslaitteen hoitotiimi vasemmalta:
Tiina Hautanen,
Helena Laitinen,
Hannele Niiniviita,
Jalmari Pirhonen,
Olli Pajulo, Sanna
Markkanen, Jenny
Svegin, Nina Laino,
Nina Utriainen, Ville
Armio ja Erkki
Svedström.

Uusi röntgenlaite
näyttää kokonaiskuvan
Turun yliopistollinen keskussairaala
(Tyks) on jälleen kerran ensimmäinen Suomessa uuden laitteen
käyttöönotossa. Pitkällä aikavälillä
säteilyannokset saadaan uuden
laitteen avulla mahdollisimman
matalaksi.

Kuvat
voidaan
muuttaa
kolmiuloitteeseen
muotoon

Uusi pyyhkäisykuvauslaite on ensimmäinen Suomessa ja toinen Pohjoismaissa.
Röntgenlaitteella kuvataan uudella tekniikalla
selkää, alaraajoja ja potilaan ryhtiä. Sillä pystytään
myös tekemään kolmiulotteisia kuvia. Laite vähentää merkittävästi säteilyannosta muihin röntgenlaitteisiin verrattuna.
Tärkeimpiä käyttötarkoituksia ovat potilaan
mekaanisen ryhtivirheen kuvantaminen, mm.
skolioosipotilailla vinoselkäisyyden tutkiminen ja

korjausten suunnittelu. Vastaavasti potilaat, joille
suunnitellaan alaraajojen vaativaa tekonivel- ja
asentovirhekirurgiaa, hyötyvät uudesta teknologiasta.
– Laite perustuu uuteen tekniikkaan, jossa on
kaksi oleellista osaa, sanoo radiologian osastonylilääkäri Erkki Svedström Tyks Kuvantamisesta.
Toinen on röntgensäteilyn havainnointiin käytetty nopea detektori eli ilmaisin. Toinen on kahden suunnan rakokuvaustekniikka, jonka avulla
röntgenkuvat voidaan muuttaa kolmiulotteiseen
muotoon.
Tämä eroaa tavallisesta röntgenlaitteesta siten,
että sillä voidaan yhtä aikaa mitata potilasta kahdesta
suunnasta ja tehdä kuvista kolmiulotteinen malli.
Osastonylilääkäri Olli Pajulo Tyks Lasten ja
nuorten kirurgian yksiköstä, sai tietoa pyyhkäisykuvauslaitteesta kansainvälisessä skolioosikokouksessa. Kesti kaksi vuotta kunnes laite saatiin
Turkuun.
– Olemme tehneet kaikkemme vähentääksemme potilaiden säteilyannosta. Kontrollikuvausten aikavälejä olemme jo merkittävästi pidentäneet,
eikä niitä oikein enää voida pidentää. Kontrollikuvausten määrä on jo vähentynyt 60 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Pyyhkäisykuvauslaitteen ansiosta löytyi tapa
vähentää säteilyannosta entisestään.
– Kun kuvaustutkimus tehdään ensimmäistä
kertaa, se saadaan tehtyä noin 30–40 prosenttia
vähemmällä säteilyllä kuin tavallisessa röntgenissä.
Seurantakuvauksessa säteilyä pystytään vähentämään jopa 60–70 prosenttia, sanoo Pajulo.
Teksti ja kuva: Nadine Karell
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Tällä kertaa Anu Jussilan työpäivään kuuluu muun muassa
tarkastuslautakunnan listoja,
TyksLabin esitteitä, silmänpainekortteja ja vuosikatsauksia.

Opiskelijat
arvostavat
oppimisympäristöään
Ohjattua harjoittelua tai työssäoppimista suoritti
sairaanhoitopiirissä noin 2300 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa viime vuonna. Opiskelijapalautteen
mukaan yksiköt ja taitavat opiskelijaohjaajat ovat
onnistuneet loistavasti ohjaustehtävässään.

Monistamon
ahkera
ammattilainen
Tyksin Monistamossa tulostetaan lähes kaksi miljoonaa
arkkia vuodessa. Monistamon työntekijän Anu Jussilan
tärkeimmät ”yhteistyökumppanit” ovat monitoimikoneet, jotka hän on nimennyt tur-

Palautteen perusteella ohjaajien ohjaustaidot, ohjaushalukkuus sekä oppimisympäristöjen ilmapiirit ovat erinomaisia. Opiskelijat kokevat oppimisympäristöt sairaanhoitopiirissä turvallisiksi ja vastaanottaviksi sekä itsensä
osaksi työyhteisöä.
Myönteisessä oppimisympäristössä korostuvat ohjaussuhde, vastuu ja
luottamus sekä kokemusten reflektointi. Ohjaajat osaavat ottaa opiskelijan
aktiivisesti mukaan oppimistilanteisiin. He ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijan oppimisesta ja helposti lähestyttäviä.
Vuoden oppimisympäristö -tunnustuksen tavoitteena on tuoda esille
laadukasta terveysalan opiskelijaohjausta. Tunnustus myönnetään vuosittain CLES -mittarilla kerätyn opiskelijapalautteen perusteella. Vuonna 2017
vastaajia oli 1314.
Vuoden 2017 oppimisympäristöksi valittiin Tyks Loimaan sairaalan
päiväkirurgia ja leikkausosasto. Yksikön toiminta päättyi vuoden lopussa
organisaatiomuutoksen vuoksi ja sen henkilöstö siirtyi toisiin tehtäviin.
Myös PET-keskus ja addiktiopoliklinikka saivat erityisen hyvää palautetta
opiskelijoilta.

kulaisittain Matiksi, Tepoksi ja Sepoksi.
Ovi käy tiheään, puhelin soi ja sähköposti sekä posti
on tarkistettava, kun yksiköiden työntekijät laittavat
monistamoon tilauksiaan. Monistamossa tulostetaan
ja kopioidaan esimerkiksi esitteitä, esityslistoja, tiedotteita, käyntikortteja sekä vihkoja ja kirjasia. Tulostus- ja kopiointilaitteiden lisäksi Jussila hallitsee leikkureiden käytön, laminoinnin sekä liima- ja kierrekansien
tekemisen.
Anu Jussila on tunnettu ystävällisyydestään ja iloisuudestaan
asiakaspalvelussaan kiiretahtisesta työstä huolimatta. Anu ei ole erityisen
stressiherkkä ja myös asenne pitää olla kohdillaan.
– Teen sen mitä pystyn niin hyvin kuin pystyn. Pieni kiire pitää pirteänä,
Jussila naureskelee tuttuun tapaansa.
Jussila, 49, on työskennellyt Tyksissä 33 vuotta, joista monistamossa noin
15 vuotta.

Yrittäjämäistä työtä

Viimeiset puolitoista vuotta Monistamo on sijainnut T-sairaalan kellarikerroksessa (TG0), entisessä logistiikan varastossa, jossa on hyvät tilat laitteille
ja materiaaleille. Joskus kahvi ja ruokakin nautitaan vauhdissa, mutta oma
pieni keittiökin löytyy.
Samoissa tiloissa työskentelee kaksi postituksen työntekijää. Jussilan
ammattinimike, vahtimestari, on hieman hämäävä, sillä useimmat vahtimestarit tekevät neuvonta- ja lähettikeskusvahtimestarien työtä.
Sähköiset tiedostot tulevat valmiina, mutta yksinyrittäjämäinen työ vaatii
silmää ja kädentaitoja. Matti, Teppo ja Seppo ovat palvelleet Jussilan mukaan
hyvin siitä saakka, kun ne vuosi sitten helmikuussa saapuivat. Kaikilla on jo
tulostettu yli puoli miljoonaa arkkia. Monistamossa tulostetaan vuodessa noin
1,8–2 miljoonaa arkkia. Paperia kuluu parikymmentä laatikkoa viikossa ja
paperivaihtoehtoja monen paksuisia ja värisiä.
Teksti ja kuva: Marjo Peltoniemi

Tiesitkö tätä monistamosta?
• Monistamossa tehdään pieniäkin eriä, myös A3 kokoa.
• Kysy, voiko työsi toteuttaa monistamossa vai vaatiiko se painotaloa.
• Avoinna arkisin klo 8.30–11.30 ja 12.30–16.00, perjantaisin 14.15 asti.

Opiskelijat kokevat sairaanhoitopiirin turvalliseksi oppimisympäristöksi

Loimaan päikin henkilökunnalla opiskelu- ja ohjausmyönteisyys on ollut
sairaanhoitaja Tiina Nikanderin mukaan ”aina”. Opiskelijat nähdään voimavarana.
– Opiskelijat ovat niitä tulevia hoitajasukupolvia, jotka sitten siirtävät
Loimaalla oppimaansa hyvää työ-ja opetuskulttuuria eteenpäin. Monien
vuosien aikana saatu positiivinen opiskelijapalaute on kannustanut jatkamaan. Opiskelijaohjaus on vastavuoroinen tapahtuma, josta hyötyy sekä
opettaja että opiskelija, hän sanoo.
Nikanderin mukaan hyvä työmoraali auttoi jaksamaan loppuun asti
ohjaustyötä, vaikka työyhteisön hajaantuminen sairaanhoitopiirin eri yksiköihin oli ollut tiedossa kauan.
TEKSTI: Tiina Tarr, Opetuskoordinaattori

Vilsna ungdomar
till hands i 30 år
Ann-Charlotte Rasinkangas kallar
sig för en ödmjuk medvandrare på
ungdomarnas stig. Hon har jobbat
inom ungdomspsykiatrin i 30 år och
hon älskar sitt jobb.
Ann-Charlotte Rasinkangas utbildade sig till specialsjukskötare i Helsingfors och började jobba vid
ungdomspsykiatrin i Åbo den 15 december 1987.
– Jag hade sagt att jag kan tänka mig jobba med
vuxna eller barn men inte med ungdomar. Men så
blev det i alla fall.

Familjen delaktig
Efter 30 år vid Intensiva öppenvårdsenheten är
Rasinkangas nöjd och tacksam över att ha fått vara
med så länge och fått se så mycket. Hon tycker att
utvecklingen varit otroligt bra inom ungdomspsykiatrin.
– På 80-talet var det långa vårdtider, upp till ett
år. I dag är de mycket kortare.
Man tänkte att det var bra att reglera besökstider, hur ofta familjerna får besöka sina ungdomar på
avdelningen, så att de utsattes mindre för eventuell
negativ interaktion.
– Nu för tiden förstår man att det absolut viktigaste är att få familjen med i vården av den unga.
Både den unga själv, familjen och man själv måste
lita och tro på att situationen kan förändras.
Till exempel ätstörningar behandlades helt
annorlunda då än nu.
– Ätstörningspatienters viktökning reglerade
vilka rättigheter de hade. Om vikten gick upp fick
man till exempel vara ute lite längre, men om vikten gick ner så togs rättigheten bort. Alla vårdades
ungefär på samma sätt och man beaktade inte alls
individualiteten, så som man gör idag.

Många ungdomar
är ensamma
Vården som Ann-Charlotte Rasinkangas och hennes kolleger ger är mycket flexibel och individuell.
– Vi går dit svårigheterna finns såsom till exempel till skolan och vi gör ofta hembesök och kan
träffa personer som är viktiga för den unga.
Problemen är till stor del de samma som för 30
år sedan men sociala medier har enligt Rasinkangas
bidragit till att ungdomar ibland kan vara ganska
ensamma, alla i familjen är uppkopplade på sin telefon eller surfplatta.
– Förr var man tvungen att öva upp den sociala
sidan men nu sitter alla fast vid sina datorer och
många går egentligen inte ut så mycket.
Detta kan ha dyra konsekvenser för framtiden.
En ungdom som blivit utslagen och inte hittar en
arbetsplats kostar samhället en miljon euro.
Det finns vissa saker som aldrig ändrar, enligt
Rasinkangas.
Ann-Charlotte Rasinkangas
har arbetat med ungdomar som
specialsjukskötare i trettio år.
Hon kallar sig för en ödmjuk
medvandrare.

– Det som är viktigt för ungdomen är tid, frid och
aktiv närvaro. De måste ha en känsla av att de är
viktiga för föräldern och att man litar och tror på
dem och vill deras bästa. Det var likadant på 80-,
90- och 2000-talet och det kommer säkert att vara
lika också på 3000-talet!

Nya metoder
Intensiva öppenvårdsenheten är enligt Rasinkangas
en av de mest flexibla enheterna inom ungdomspsykiatrin. Psykofysiska element och mindfullness
har alltmer slagit igenom inom ungdomspsykiatrin.
– Som ung har man starka känslor och man gör
exakt så som känslan säger. Mindfullness lär de unga
att ta ett steg tillbaka och försöka se på situationen
med klar syn innan man besluter sig för något.
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Hela världen framför sig
Ann-Charlotte Rasinkangas tycker om att arbeta
med ungdomar eftersom allt ännu är möjligt.
– De har så mycket framför sig och ingen dörr
är stängd. Ungdomar är dessutom naturliga och de
har så många bra idéer och tankar.
Det mest givande med Rasinkangas arbete är
då hon ser att ungdomarna kommer vidare och går
framåt i livet.
Svenskkunskaperna är goda på Intensiva
öppenvårdsenheten. Rasinkangas har svenska som
modersmål, det finns också en läkare och en vårdare
som talar svenska.
Rasinkangas har ingen tanke på att sluta eller
byta jobb.
– Jag kanske inte kan lova trettio år till men ganska länge. Jag älskar mitt jobb!
Text och bild: Nadine Karell

ORDLISTA – SANASTO

Jag kan inte
lova 30 år till
men ganska
många!

Ödmjuk = nöyrä
Medvandrare = rinnalla kulkija
Ungdomspsykiatri = nuorisopsykiatria
Delaktig = osallinen
Intensiva öppenvårdsenheten = Tehostetun
avohoidon yksikkö
Tacksam = kiitollinen
Interaktion = vuorovaikutus
Närvaro = läsnäolo
Givande = antoisaa
Av de vårdare som började jobba då ungdomspsykiatrin startades i Åbo för 30 år sedan finns ännu
Irina Nieminen kvar på ätstörningskliniken, Jussi
Blomqvist är avdelningsskötare på polikliniken
och Marja Siiki jobbar på polikliniken i S:t Karins.
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”Esimiehelle pystyy
soittamaan milloin vain”
”Meihin luotetaan
ja haluamme olla
sen arvoisia”
”Pelisääntöinä ovat
oikeudenmukaisuus ja
tasa-arvoisuus”
”Koskaan ei ole niin kiire,
ettei voi hoitaa hyvin”
”Pieni porukka”
”Työvuoroihin pystyy
vaikuttamaan”
”Meitä koulutetaan
varmaan enemmän
kuin ketään”
Sitaatit ovat kommentteja haastatelluilta
työntekijöiltä.

– Olen kuin naarastiikeri työntekijöiden
puolesta, Ylitalo-Liukkonen (vas.) nauraa
vierellään sairaanhoitaja Sanna Heinistö
(kesk.) ja lähihoitaja Maria Eloranta.

Hyvän
työyhteisön
salaisuus?
Hengitystukiyksikkö sijoittui
toistamiseen työhyvinvointikyselyssä
kymmenen parhaan joukkoon.
Mikä on heidän toimivan yhteisönsä
salaisuus?
– Kysymykset nähtyäni en yllättynyt, että saimme
niin positiiviset tulokset, kommentoi sairaanhoitaja
Sanna Heinistö.
– Esimiehinä olemme tietenkin erittäin iloisia
tästä, sillä olemme panostaneet henkilökunnan
perehdytykseen ja osaamisen lisäämiseen, mitkä
ovat tärkeitä tekijöitä henkilöstön työnhallinnan
tunnussa ja ammatillisuuden tukemisessa, osastonhoitaja Kristiina Ylitalo-Liukkonen sanoo.

Työ tarvitsee sopivat tekijät
Ylitalo-Liukkonen kertoo, että onnistunut rekrytointi
on tärkeää, sillä työ elämää ylläpitävässä hengityskonehoidossa olevan potilaan parissa on vaativaa ja
itsenäistä.
Uutena aloittavan terveydenhuollon ammattihenkilön huolellinen perehdytys pitää sisällään teorian opiskelua ja 3–5 päivää työskentelyä kokeneen
hoitajan kanssa. Lisäksi hän antaa näytön osaamisestaan. Tämän jälkeen uusi työntekijä käy tekemässä muutaman työvuoron, että nähdään, vaikuttaako työ puolin ja toisin sopivalta.

Työntekijät
ovat
pitkäaikaisia
ja
vaihtuvuus
pientä
Vuonna 2004 perustettu Hengitystukiyksikkö vastaa
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella omien
hengityshalvauspotilaiden hoidosta sekä toimii neuromuskulaarisen hengitysvajauksen konsultoivana ja
koordinoivana asiantuntijayksikkönä moniammatillisessa yhteistyössä Tyksin muiden toimialueiden, lähisairaaloiden, sekä perusterveydenhuollon kanssa.

Hengitystukiyksikössä työskentelevät osastonhoitaja
Kristiina Ylitalo-Liukkonen, apulaisosastonhoitaja
Tuula Sirkiä, osastonsihteeri Susanna Sarva, vastuualuejohtaja Waltteri Siirala sekä kahden hengityshalvauspotilaan hoitoryhmät.
Hoitoryhmä koostuu sairaanhoitajasta ja neljästä lähihoitajasta. Hoitoryhmäläiset vastaavat
lapsi- ja aikuispotilaiden hoidosta heidän kodeissaan tai laitoksissa kolmessa vuorossa siten, että yksi
hoitaja on aina potilaan kanssa.
Hoitajat työskentelevät itsenäisesti koko sairaanhoitopiirin alueella ja voivat ajella vaikka 70 kilometrin päähän. Potilaiden kanssa voidaan lähteä
myös reissuun, harrastuksiin tai vaikka kesämökille,
jolloin laitteet ja välineet kulkevat mukana. Yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoito pitää sisällään
muun muassa perushoitoa, asentohoitoa, hengityksen turvaamista ja mielialan huomioimista. Koska
työtä tehdään yksin, eikä asiakkaan luota voi lähteä,
on tärkeää, että lääkärin ja esimiehen tavoittaa aina
tarvittaessa.
– Tätä työtä ei pysty tekemään, ellei sitä arvosta.
Potilaat eivät aina pysty puhumaan. Tässä on ikään
kuin kasvanut ylimääräinen aisti. Potilaasta näkee,
kun hän voi hyvin, lähihoitaja Maria Eloranta sanoo.

Henkilökunnasta huolehtien
Työtä tehdään siis potilaslähtöisesti, mutta myös
henkilökuntaan panostetaan paljon. Työntekijät
osallistuvat työajallaan täydennyskoulutukseen joka
toinen kuukausi. Työhön liittyvien tunneasioiden
käsittelyyn tarjotaan työnohjausta. Hoitokokouksissa puolestaan voidaan käsitellä yhdessä hoitotyön
ongelmia ja miettiä niihin ratkaisuja. Jos jotain kitkaa on, se pyritään käsittelemään heti.
Monet työntekijät ovat pitkäaikaisia ja vaihtuvuus pientä. Yksikössä on luotu selkeät pelisäännöt ja henkilökunta pystyy vaikuttamaan työvuorosuunnitelmaan. Tarpeen vaatiessa henkilökunta
joustaa ja samoin esimiehet pyrkivät toteuttamaan
pienen joustovaransa henkilökunnan hyväksi. Hoitoryhmän sujuvalle toiminnalle on erityisen tärkeää
toimiva sijaisjärjestely. Sijaisia ja vakinaista henkilökuntaa kohdellaan yhdenvertaisesti.
Teksti ja kuva: Marjo Peltoniemi

Korjattu: 1.3.2018. Korjaukset kursiivilla.
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Uusia työkaluja syövän
diagnostiikkaan
Molekyyligenetiikka on nousemassa
merkittävään osaan syövän diagnostiikassa. Uusia menetelmiä on
kehitetty molekulaarisen syöpägenetiikan osaamiskeskusprojektissa.
Uuden syväsekvensointimenetelmän
myötä tarjolla on aiempaa
kattavampia diagnostiikan työkaluja.
Aikaisemmin patologi katsoi mikroskooppia, teki
päätelmiä näkemänsä perusteella ja käytti apunaan
immunohistokemiallisia lisävärjäyksiä. Ennusteellisia ja hoitoon vaikuttavia mutaatioita ei näe mikroskoopilla. Nykyään kasvainten luokitukset ovat tarkempia ja osaan kasvaimista on olemassa mutaatioprofiilin perusteella muokkautuvia hoitoja.
– Esimerkiksi aivokasvainten luokittelut menivät vuonna 2016 täysin uusiksi uuden mutaatioihin
pohjautuvan analytiikan myötä, kertoo patologian
erikoislääkäri Katri Kivinen, joka on vetänyt molekulaarisen syöpägenetiikan osaamiskeskusprojektia.
Projekti käynnistettiin patologian ja molekyylihematologian yksikköjen yhteistyönä ja se jatkuu
nyt osana Tyks Laboratorion Genetiikka ja Saske
-vastuualueen toimintaa. Kivisen kanssa projektissa
on työskennellyt bioanalyytikko Jenni Tuominen.
Projekti on toiminut tiiviissä yhteistyössä Molekyylihematologian laboratorion kanssa, missä syväsekvensointimenetelmien käyttöönotosta on vastannut sairaalageneetikko, dosentti Vesa Juvonen.

Kehitystyöhön on osallistunut myös Syöpäkeskuksen huippuyksikkörahoituksen turvin määräajaksi
palkattu geneetikko Ella Granö.

Jatkotutkimukset
omaksi rutiiniksi
Patologialla analysoitiin kiinteiden kasvainten yksittäisiä geenejä kliinikoiden toiveista aiemminkin,
mutta laajemmat tutkimukset ostettiin alihankintana muualta. Projektissa on kehitetty patologian
näytteiden jatkotutkimuksia rutiinidiagnostiikaksi.
Uusi syväsekvensointilaite mahdollisti omien tutkimusten käyttöönoton, varsinkin kun molekyyligenetiikan osastolla ja sairaalageneetikoilla oli jo osaamista tässä työssä.
Molekyylihematologian ja -patologian laboratorio toimii valtakunnallisena referenssilaboratoriona hematologisissa syövissä ja potilaskohtainen
veritautien jäännöstautianalytiikka veritaudeissa on
erityinen osaamisalue.
– Olemme käyttäneet uusissa tutkimuksissa
uutta sekvensointiteknologiaa. Aikaisemmin geenejä
on tutkittu sekvensoimalla yksittäisen potilaan yksittäisen geenin yksittäistä aluetta, mutta nyt käytetty
uuden sukupolven menetelmä mahdollistaa useiden
geenialueiden tutkimisen samasta näytteestä ja vielä
useiden potilasnäytteiden sekvensoinnin samanaikaisesti yhdessä ajossa, selvittää Kivinen.

Tarkempaa tietoa
Kehittämisprojekti on tuottanut hyviä tuloksia.
– Viime vuonna otimme käyttöön kaksi uuden
sukupolven sekvensointiin pohjautuvaa tutkimusta,
joilla voidaan selvittää tarkemmin mutaatioprofiilia.

RNAMut-tutkimus oli ensimmäinen suomalainen
kliinisessä käytössä oleva RNA-sekvensointiin pohjautuva testi. Sillä saadaan tietoa aiemmin vaikeasti
kuvattavista perintöaineksen RNA-tasolla havaittavista muutoksista. Tutkimuksella on muun muassa
voitu antaa täsmällinen nimi muutamalle kasvaimelle, joiden diagnostiikka on aiemmin jäänyt epätarkaksi. Nyt tarkka diagnoosi ohjaa potilaan hoitoa
paremmin tehoavaksi.
Leukemioiden diagnostiikkaan on tuotu kohdennettu mutaatiopaneeli, jolla voidaan selvittää
ennusteellisia ja hoitoon vaikuttavia mutaatioita.
Tämä tutkimus on vakiinnuttanut paikkansa hematologisten syöpien diagnostiikassa Tyksissä ja sitä
tilataan myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.
– Alkuvuodesta otamme käyttöön kohdennetun mutaatiopaneelin kiinteiden kasvainten diagnostiikkaan, josta saadaan tarkempaa tietoa sekä
ennusteellisista että mahdollisesti hoitoa muokkaavista mutaatioista usein muuntuneissa syöpägeeneissä. Kehitämme myös kiinteiden kasvainten
seurantaan sopivia kasvainten mutaatioihin pohjautuvia testejä.
Laboratorion muutto uusiin Medisiina D:n tiloihin saman katon alle patologian ja lääketieteellisen
genetiikan kanssa antaa mahdollisuuden tiivistää
yhteistyötä diagnostiikan modernisoinnissa.
Teksti: Tuula Vainikainen
Kuva: Pasi Leino

Uuden sukupolven sekvensointi = NGS eli
next-generation sequencing, massiivirinnakkaissekvensointi tai syväsekvensointi

Geneetikko Ella Granö (vas), bioanalyytikko Jenni Tuominen
ja patologian erikoislääkäri Katri Kivinen. Taustalla uusi
syväsekvensointilaite, joka mahdollisti tutkimusten
laajentamisen.
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KURKISTUS MUSEON KOKOELMIIN

Suoneniskentäkaavio
Suoneniskentä on yksi vanhimpia ja pisimpään
käytössä olleita hoitomuotoja. Yhtenä sen perustana on pidetty aikanaan vallinnutta humoraalioppia. Humoraaliopissa perusajatuksena on se,
että ihmisen elimistö koostuu neljästä nesteestä ja
näiden nesteiden epätasapaino aiheuttaa erilaisia
sairauksia. Lima, veri, musta ja keltainen sappi tuli
saada palautettua tasapainoon, jotta potilaan tila
koheni. Keinoja humoraalisen tasapainon eli eukrasian palauttamiseen olivat esimerkiksi hikoiluttaminen, oksetus- ja ulostuslääkkeiden antaminen
sekä veren valuttaminen, johon voitiin käyttää suonirautaa tai iilimatoja.
Suoneniskennässä nimen mukaisesti iskettiin
suonen seinään pieni reikä tähän tarkoitukseen
suunnitellulla yksinkertaisella suoniraudalla eli suoneniskuveitsellä tai viritettävällä suoneniskimellä.
Kun potilaat heikkenivät suoneniskennästä, ryhdyttiin heille tekemään verensiirtoja. 1600-luvulla
verensiirrot tehtiin eläimen verellä, mikä myöhemmin kiellettiin sen vaarallisuuden takia. Osittain
näistä varhaisista verensiirroista saatujen havaintojen perusteella veren merkitys elimistön toiminnassa alkoi selvitä 1800-luvulla ja ensimmäisen
verensiirto ihmisen verellä tehtiin vuonna 1818.
Humoraalioppi oli pitkään ja pitkälle pohdittu teoria kehon toiminnasta. Humoraaliopissa

elimistön nesteet liitettiin eri kehon osiin ja elimiin
sekä niiden sairauksiin: veri sydämeen, keltainen
sappi maksaan, musta sappi pernaan ja lima aivoihin. Humoraalioppiin perustuvaa suoneniskentää
kehiteltiin huippuunsa 1700- ja 1800-luvuilla. Veren
vuodattaminen eri kohdista kehoa yhdistettiin eri
sairauksien hoitoon.
Turun Lasarettimuseon
Välskäristä kirurgiin. Kirurgian historiaa Suomessa -näyttelyssä esillä oleva kopio professori Hornin vuonna 1836
kehittämästä suoneniskentäkentästä on tästä oiva esimerkki. Se osoittaa, että suoneniskentäpaikkoja oli useita.
Muun muassa otsa, kyynärtaipeen sisäpuoli ja ohimot olivat
paikkoja, joista suonta iskemällä voitiin teorian mukaan
hoitaa päänsärkyä. Peukalo,
käsivarsi, kielen alapuoli tai leukaperä suoneniskennän paikkana puolestaan helpotti hammassärkyä. Selkäsäryssä auttoi suonen iskentä pohkeista,
keuhkotaudissa kyynärtaipeen

sisäpuolelta, puutuvia käsiä hoidettiin peukalosta
suonta iskemällä.
Pistoksia annettiin iskemällä suonirauta syväsuoneen vasemmassa käsivarressa. Kantapäistä suonta
iskemällä hoidettiin iskiasta ja kipeät sivut hoituivat
sääristä suonta iskemällä. Hornin lisäksi moni muu
kehitti erilaisia hoitokaavioita suoneniskentään liittyen. Hornin opit ovat vuodelta 1836, pian tämän jälkeen suoneniskennän suosio hoitomuotona väheni.

Lisätietoa: museonhoitaja Anna-Maria Niinikoski, p. 050 5714 030, lasarettimuseo@tyks.fi, www.vsshp.fi > sairaanhoitopiiri > lasarettimuseo

Tunnetko hyvin entisajan hoitoa? Haluatko kirjoittaa Hospitaalin museo-palstalle? Ota yhteyttä Anna-Mariaan!

joka osoitti urheilun olleen erittäin aktiivista ennen
1900-luvun alkua.
Hän oli yhteyksissä Suomen Yleisurheiluarkiston hallituksen puheenjohtajaan ja urheilutoimittajaan Mikko Niemiseen, joka myös kiinnostui asiasta
ja huomasi puutteet tilastoinneissa.
Törmä löysi kymmeniä epävirallisia maailmanennätyksiä useasta lajista.
– Sitä myötä on vahvistunut legendoja.
1890-luvultakin löytyy vielä unohdettuja maailmanennätyksiä, Törmä sanoo.
Alan tutkijoita on vain kourallinen maailmassa.
Tutkimustensa myötä Törmä verkostoitui heidän
kanssaan. Siitä on apua henkilöllisyyksien selvittämisessä. Paljastui, että 1800-luvun ammattilaisurheilu
on yleisurheilun historiassa tärkein tutkimaton alue.
Yhteistyö urheiluarkiston kanssa johti yleisurheilun tilastokirjasarjaan The Athletics in 19th Century, josta on tarkoitus tulla maailman kattavin. Törmältä on valmiina kaksi kirjaa, vuodet 1881–1884 ja
1885–1888 ja vuonna 2018 ilmestyy vuodet 1801–
1850 kattava kirja. Törmä on tilastoinut myös tiedot,
joita ei ole voinut varmentaa.

Urheiluhistorian
salapoliisi
Aktiivinen Ari
Törmä on tuottanut
jo 17 kirjaa, joista 14
on urheiluhistoriaan
liittyviä.

Ari Törmä tekee kirjaimellisesti
historiaa. Hän löysi miltei sattumalta
aiemmin lähes tutkimattoman sektorin
1800-luvun ammattilaisurheilusta,
jota tutkii tälläkin hetkellä vain
kourallinen ihmisiä maailmassa.

Lajien historiaa selville

Tykslabin ylikemisti ja atk-päällikkö
Törmä innostui 2000-luvun alussa
lukemaan urheiluhistoriaa.
– Se on kiehtovaa, miten ihminen
hakee rajojaan. Aloin keräämään tietokantamuotoon yleisurheilun tuloskehitystä. Hämmästyin, kun tiedot lähes pysähtyivät vuoteen 1911. Oliko yleisurheilu sitä ennen lapsen kengissä? Lähdin sitä selvittämään, hän kertoo.

Legendoja vahvistunut
Törmä alkoi epäillä yleisurheilun unohtaneen
monet urheilijat ja ennätykset. Hän löysi brittiläisestä digitaalisesta sanomalehtiarkistosta tietoa,

Tutkimusten myötä Törmä on törmännyt samalla eri urheilulajien historiaan.
Esimerkiksi keihäänheiton nykytapa
on Törmän epäilyjen mukaan ruotsalaista alkuperää.
Tuloskehityksestä on myös paljastunut rekisteröimättömiä ennätyksiä, jotka selittävät, miksi rima on
nostettu yllättävän korkealle edelliseen
rekisteröityyn ennätykseen nähden.
Internet on mahdollistanut tutkimustyön lyhyelläkin väliajalla. Aikataulullisesti Törmällä onkin
mahdutettavaa, sillä historiaharrastuksen lisäksi
hän laulaa, soittaa, sanoittaa ja säveltää sekä harrastaa luontokuvausta. Sanoittamisen ohella on syntynyt myös runoja.
TEKSTI JA KUVA: MARJO PELTONIEMI

