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Pääkirjoitus

anta-Hämeen keskussairaala tuli toimineeksi 40 vuotta Ahvenistolla 18. huhtikuu-
ta 2019. Olemme juhlineet pääasiassa työn merkeissä, potilaita hoitaen, asiakkaita 
palvellen ja tulevaisuutta suunnitellen.

Tätä lehteä varten kaivoimme esiin kuitenkin vanhoja arkistoja, lehtileikkeitä ja 
kantahämäläisen sairaalatoiminnan 200-vuotishistoriikin, joissa kaikissa dokumentoidaan ta-
pahtumia ajalta, kun nykyistä sairaalarakennusta kammettiin pystyyn. Se projekti kesti käytän-
nössä vuodet 1965–1979 ja sisälsi suorastaan naurettavan määrän työtä, perusteluja, eripuraa, 
poliittista peliä, juonittelua, kampittamista, suostuttelua, saunomista, imartelua ja ties mitä. Lai-
naan suoraan Jyrki Maunulan ja Raimo Huittisen vuonna 1985 julkaistua teosta Kolmen val-
takunnan lasaretti:

”Ette, kuulkaa, usko, millainen urakka on rakentaa tähän maakuntaan uusi keskussairaala! Saa-
da niin luottamusväki kuin sairaalan henkilökunta, lääkintöhallituksen ja valtiovallan päättäjät 
ymmärtämään sellaisen ehdoton välttämättömyys, perustella mittavat määrärahat. Ja vallankin, 
kun samaan aikaan täytyy huolehtia jo olevan sairaalataloryhmän toimivuudesta ja keksiä sille 
vastainen järkevä käyttötapa, purkaa yksi vastaanhangoitteleva kuntainliitto ja kiistellä monen 
seutukunnan kanssa rakentamisten kiireellisyysjärjestyksestä.”

Mutta lopulta se toteutui ja tuskin kukaan pystyy faktisesti kiistämään, etteikö vaiva olisi kan-
nattanut? Keskussairaalamme työllistää lähes 2000 ahkeraa alansa ammattilaista, joista pääosa 
korkeasti koulutettuja ihmisiä ja yhteisönsä tukipylväitä monellakin tapaa. Jos nykyisin tarjolla 
olevat erikoissairaanhoidon palvelut haettaisiin Tampereelta tai Helsingistä – mikä sinänsä ny-
kypäivänä olisi liikenneyhteyksien puolesta periaatteessa mahdollista, vaikkakin käytännössä 
esimerkiksi ikäihmisten kannalta sietämätöntä – nämä tekijät perheineen asuisivat muualla kuin 
Kanta-Hämeessä. Pelkästään Hämeenlinnan kaupungin sairaalan työntekijöiltä keräämät suorat 
verotulot muodostavat noin veroprosenttiyksikön verran kaupungin kunnallisveron tuotosta. 
Siihen päälle tulevat vielä perheet ja välilliset verotuotot. Ilman keskussairaalaa ei yksinkertai-
sesti olisi elävää maakuntaa tai sen kaupunkeja ja kuntia nykyisessä muodossaan.

Tätä kirjoittaessa setvitään kirjanpitoteknisiä kysymyksiä, joista on spekuloitu estettä uu-
den Assi-keskussairaalan rakentamiselle. Edellisen hallituksen ja sote-uudistuksen kaatuminen 
avasi jälleen kerran portit myös maakunnan sisäiselle eripuralle, kustannuksia kauhistellaan ja 
päättäjiä lobataan joka suunnasta. Seuraava hallitus määrittelee, miten sairaaloiden työnjakoa 
ja sotea jatkossa toteutetaan. Juuri nyt näyttää Kanta-Hämeen kannalta taas positiiviselta, kun 
maakunnan omia, taitavia edustajia istuu neuvottelupöydissä avainpaikoilla.

Jos historia toistaa itseään, vuonna 2014 käynnistetty uuden Ahveniston keskussairaalan ra-
kennushanke saadaan valmiiksi viimeistään vuonna 2028 – 14 vuotta se otti viimeksikin.

Iisakki Kiemunki  viestintäpäällikkö

40 vuotta terveyttä ja vaurautta Kanta-Hämeelle

K
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aikka erikoissairaanhoidon luonne ja toimintata-
vat ovat neljässä vuosikymmenessä muuttuneet 
jatkuvasti, niin ihmisen luonne ja päätöksenteko 
eivät niinkään. Tähän johtopäätökseen tulee, kun 

kuuntelee Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkä-
rin paikalta vuonna 2002 eläköityneen Veikko Mäkelän ja joh-
tajan paikalta vuonna 2013 eläkkeelle jääneen Jarmo Väänä-
sen muistelua nykyisen keskussairaalan vaiheilta.

Mäkelä tuli alun perin töihin patologiksi tuolloiseen Vana- 
javeden sairaalaan, joka tuolloin vuonna 1971 tunnettiin Hä-
meenlinnan keskussairaalana. Väänänen aloitti henkilöstösih-
teerinä samassa paikassa kolme vuotta myöhemmin. Vään-
töä Kanta-Hämeen keskussairaalan rakentamiseksi oli käyty 
1970-luvun alkupuolelle mennessä jo vuosikausia, sillä kes-
kussairaalaverkoston rakentaminen Suomeen oli alkanut jo 
1950-luvulla.

– Järjestyksessä Hämeenlinna oli tippunut häntäpäähän 
ja koko Kanta-Hämeessä sairaalahoidon tarjonta oli tuolloin 
jäänyt pahasti alakanttiin verrattuna muuhun Suomeen. Pal-
velutasoa ja vuodepaikkojen määrää oli ehdottomasti saatava 
korotettua. Asia oli erittäin tärkeä silloisille paikallisille kan-
sanedustajille puoluekannasta riippumatta, Mäkelä muistelee.

Sairaaloiden rakentaminen tuohon aikaan oli tiukan valti-
ojohtoista ja kaikki lisäykset myös virkoihin piti hyväksyttää 
Helsingin päässä. Väänäsen mukaan arkkitehtisuunnittelussa 
jopa käytävien leveydet määriteltiin valtion puolesta.

– Paikallisista kansanedustajista Lyyli Aalto, Timo Mäki ja 
Eero ”Kössi” Salo olivat todella näkyvässä roolissa taistelussa 
uuden keskussairaalan saamiseksi. Nykyään edunvalvonta on 
enemmän virkamiesvetoista, eikä poliitikoilla ole enää saman-
laista roolia. Toki tuolloinkin keskussairaala-hankkeen puolesta 
valtavan määrän töitä teki talouspäälliköksi nimetty hausjär-
veläinen virkamies Aarno Vehkajärvi, Väänänen sanoo.

Erilaisista lobbausreissuista Väänäsellä on kertoa lukuisia 
legendoja, joita on käyty lävitse värikkäällä kynällä myös Jyr-

Keskussairaalan rakentumista ja kehitystä läpi vuosikymmenten 
seuranneet veteraanijohtajat Jarmo Väänänen ja Veikko Mäkelä näkevät 

hämmentävän paljon yhtäläisyyksiä nykyisissä ja menneissä poliittisissa ja 
hallinnollisissa väännöissä niin maakunnan sisällä kuin valtion kanssa.

Onko juuri mikään muuttunut 

40 VUODESSA?

TEKSTI IISAKKI KIEMUNKI KUVA SENNI LUTTINEN

V

ki Maunulan ja Raimo Huittisen vuon-
na 1985 julkaistussa kantahämäläisen 
sairaalatoiminnan 200-vuotishistoriikissa 
nimeltään Kolmen valtakunnan lasaretti.

Itkua, pettymyksiä ja 
lopulta riemua

Vuosikausia kestäneen eri ministerien 
”kyydittämisen”, suostuttelun, monien 
pettymysten, metelin ja jopa itkemisen 
jälkeen vuonna 1972 silloinen valtiova-
rainministeri Johannes Virolainen lo-
pulta myönsi ensimmäiset määrärahat 
hankkeelle valtion tulo- ja menoarviossa. 
Jälkikäteen Virolainen totesi:

– En tiijä olisiks sitä sairaalamäärärah-
haa tult annettuu sinn Kanta-Hämeehe, 
jossei tuo Lyyli olis käyttänt kaikkii konsti-
loitaa itkemisesti haukkumissee miun peh-
mittämiseksi!

Oma lukunsa oli Jarmo Väänäsen ja 
Veikko Mäkelän mukaan paikalliset vään-
nöt. Kapuloita rattaisiin laittoivat vuoro-
tellen kaikki seutukunnat, myös Hämeen-
linna. Uusi keskussairaala nähtiin monissa 
puheissa vain kiusallisten kulujen aiheut-
tajana. Naapureista helsinkiläiset olisivat 
mielellään pitäneet Kanta-Hämeestä tul-
leet potilasvirrat itsellään, päijäthämä-
läiset taas halusivat ensin edistää Lahden 
keskussairaalan asiaa Kanta-Hämeen kus-
tannuksella ja lopulta päästä rahastamaan 
mahdollisimman paljon Ahveniston keuh-
koparantolaa ylläpitäneen kuntainliiton 
osuuden kautta.

– Edellytys uuden keskussairaalan ra-
kentamiselle oli, että sen toiminta yhdis-
tettäisiin Ahvenistolle tuberkuloosipiirin 
ylläpitämään sairaalaan, Väänänen kertoo.

Väännöissä oli tietysti kyse loppujen 
lopuksi vallasta ja omaan napaan 
tuijottelusta.

– Siinä suhteessa mikään 
ei ole muuttunut, jos katsoo 
mitä nykypäivänäkin tapah-
tuu. Maakunnan kolmina-
paisuus on aina ollut nuo-
rallatanssia, Veikko Mäkelä 
huokaa.     

Jatkuvaa kehitystä ja 
keskittymistä

Uuden keskussairaalan valmis-
tuminen keväällä 1979 oli valtava 
merkkitapaus Kanta-Hämeessä ja nos-
ti sairaalatoiminnan aivan uudelle tasolle. 
Ensimmäisiä vuosia varjosti tosin epäsel-
vyydet hankinnoissa, joista vuosien ri-
kostutkinnan ja oikeusprosessien jälkeen 
Aarno Vehkajärvi ja tuolloinen liittohalli-
tuksen puheenjohtaja Jussi Tiira saivat 
myös tuomiot ja joutuivat eroamaan teh-
tävistään.

– Monien mielestä noiden tapahtumien 
taustalla oli talon sisäiset ristiriidat, mut-
ta eivät ne sairaalan arkitoiminnassa nä-
kyneet. Ihmiset saivat hoitoa, Väänänen 
toteaa.

Seuranneet vuosikymmenet olivat ke-
hittymisen ja toimintojen keskittymisen 
aikaa. Hattelmalan mielisairaala lakkau-
tettiin ja potilaat siirrettiin Ahvenistolle, 
maakunnan aluesairaalat liitettiin osaksi 
keskussairaalaa ja paljon muutakin pie-
nempiä järjestelyitä tehtiin.

– Pitkään valtio jarrutti lääketieteen 
kehittämistä kustannusten hillitsemisek-
si, mutta muutokset valtionosuusjärjes-
telmässä vuonna 1993 tekivät toiminnan 
laajentamisesta omistajakunnille jopa ta-
loudellisesti kannattavaa. Tilanne muut-
tui siltä osin täysin, Väänänen muistuttaa.

Henkilöstön saatavuus 
elintärkeää

Nykyistä keskussairaalan tilannetta vete-
raanit seuraavat mielenkiinnolla, mutta 
rauhallisesti. 40 vuoden elinkaaren jälkeen 
nykyisistä tiloista on aika jättämässä ja 
suunnitellaan syvempää yhteistyötä Tam-

Jarmo Väänänen ja Veikko Mäkelä ovat vaikuttaneet kantahämäläisen 
erikoissairaanhoidon kehittymiseen merkittävällä tavalla viidellä eri 
vuosikymmenellä. Nykyinen keskussairaalakiinteistö on palvellut hyvin, 
mutta nyt se on aika korvata tavalla tai toisella.

Janakkalalainen kansanedustaja Lyyli Aalto 
oli merkittävässä roolissa, kun edellisen 
kerran keskussairaalan rakentamisesta 
taisteltiin. Arkistokuvassa Aalto kuvattuna 
Kanta-Hämeen keskussairaalan vihkiäisissä 
26.9.1979.

pereen yliopistollisen sairaalan kanssa.
– Lääketieteen jatkuva kehitys ajaa 

johdonmukaisesti toimintaa yhä isompiin 
kokonaisuuksiin. Erikoissairaanhoidon 
luonne on muuttunut, joten tilojenkin on 
muututtava – materiaahan ne vain ovat, 
Mäkelä ymmärtää uuden Ahveniston sai-
raala eli Assi-hankkeen perusteita.

Jarmo Väänänen oli jo vuonna 2009 jät-
tämässä hakemusta Hämeenlinnan kau-
pungille Ahveniston tontin kaavalliselle 
tarkastelulle, sillä peruskorjaustarpeet 
olivat tiedossa.

– Tosin yllätyksenä tuli, kuinka suurek-
si korjausaste myöhemmin laskettiin. Tär-
keintä kuitenkin on, että kun tässä itsekin 
tulee remontti-ikään, niin palvelut löytyi-
sivät täältä edelleen, Väänänen hymyilee.

Molemmat toivovat, että maakunnassa 
löydetään jälleen yksituumaisuus keskus-
sairaalan uudistamisen taakse.

– Jos esimerkiksi Riihimäki liittyy Uu-
dellemaalle, niin Riihimäen sairaala lop-
puu. Poliittisia vääntöjä ratkaisevampaa 
tulevaisuudessa on kuitenkin osaavan 
henkilökunnan saatavuus ja se, miten 
hoito vaikuttaa ja miten potilas saamansa 
hoidon kokee, Mäkelä näkee.

Uuden 
keskussairaalan 
valmistuminen 
keväällä 1979 
oli valtava 

merkkitapaus 
Kanta-Hämeessä.
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letään vuotta 1974. Hämeen-
linnan kauppaopistosta val-
mistunut 20-vuotias Sirkka-Lii-
sa Eklund oli laskenut kahden 

kesän ajan Hämeen konttorin palkkoja ja 
kertomansa mukaan hänet olisi siellä mie-
lellään pidetykin. Eklund päätti kuitenkin 
käydä haastattelussa Kanta-Hämeen sai-
raanhoitopiirin palkkasihteerin paikasta, 
ja kuinka ollakaan, tuli valituksi. Tuon pai-
kan Eklund on sittemmin pitänyt omanaan.

Kaksi ensimmäistä vuotta Eklundin 
työpiste sijaitsi Hämeenlinnan keskustas-
sa Raatihuoneenkadulla, mistä hän nuore-
na naisena piti. Ahvenistolle Eklund siirtyi 
vuonna 1976 talousrakennuksen valmis-
tuttua, jolloin hänen ja silloin toimistoa-
pulaisena työskentelevän Hyötylän urapo-
lut risteytyivät.

Kolme leipää kaapissa

Eklundin kanssa samaisesta kauppaopis-
tosta keväällä saadut uunituoreet merko-
nomi-paperit siivittivät myöskin Hyötylän 
tulevaa työuraa. Kesätyöt alkoivat kak-
sikymppisellä Hyötylällä hänen silloisen 
kotikuntansa, Kalvolan, Säästöpankissa.

Hämeen Sanomista löytyi työpaikkail-
moitus, jossa haettiin muun muassa toi-
mistoapulaista Hämeenlinnan uuden 
sairaalan suunnittelu- ja rakentamistoi-
mistoon, Ustoon. Hyötylä päätti tarttua 
tuohon haasteeseen tietämättä silloin, 
että siihen jäisi kiinni vuosikymmeniksi. 

Ahvenistolla sairaalan mäellä vastas-
sa oleva näky oli täysin toisenlainen kuin 

Palkkasihteeri Sirkka-Liisa Eklund ja teknisten palveluiden sihteeri Ulla Hyötylä 
ovat työskennelleet sairaanhoitopiirissä jo ennen keskussairaalan rakentumista 
Ahvenistolle. Kaikkea on ehditty kokemaan ja työ jaksaa innostaa edelleen. 

NELJÄKYMMENTÄVIISI 
vuotta työn iloa 

TEKSTI JA KUVA SENNI LUTTINEN

E nykyään, sillä alueen tiestöjä ja infraa vas-
ta rakennettiin. Keskellä tonttia oli vain 
kraatterimainen kuoppa. Keskussairaalan 
rakentaminen oli alussa. 

Hyötylä otettiin vastaan Ustossa toi-
mistopäällikkö Ossi Lapiston ja ylihoitaja 
Raili Lahtisen johdosta. Hyötylä muistaa 
yhä, kuinka päivällä pidetystä rakennus-
kokouksesta oli säästetty haastattelua 
varten kolme voileipää.

– Kun haastattelutilaisuus oli lopussa, 
Ossi oli jo varmaan päättänyt, että otetaan 
tuo nuori nainen meille töihin. Hän sanoi, 
että ”Hei, mennääs vilkaisemaan tuo-
ta meidän kopiokonetta”. Se oli varmaan 
puolet nykyisestä työhuoneestani, ja meni 
epäkuntoon aina vähintäänkin silloin, kun 
oli tärkeä kokouspäivä ja paljon monistet-
tavaa.

Tuon kopiokoneen kanssa Hyötylä tu-
lisi tutuksi. Hän pääsi heti työhön kiinni.

 

Hiki virtaa, töitä paiskitaan

Eklund ja Hyötylä aloittivat työskentelyn 
sairaanhoitopiirissämme viisi vuotta en-

nen nykyisen keskussairaalan valmistu-
mista. Heidän muistellessa työtaivaltaan, 
vilisevät heidän tarinansa erilaisia työko-
neita ja -laitteita. Heidän työelämänsä al-
koi massiivisten kopiokoneiden ja moni-
toimilaitteiden kanssa ja naiset kertovat 
sairaanhoitopiirissä vallinneen tuolloin 
omavaraisuuden ihanne ja ideologia.

– Tehtiin kaikki ihan itse, kun nykyisin 
ostetaan palveluina. Vaikka maksaisi mal-
taita, se ostetaan silti. Nykyisin me teh-
dään varjotyötä, Sirkka-Liisa Eklund sa-
noo työstään palkanlaskennassa. 

Myös Hyötylän ensimmäiset työvuo-
det erosivat suuresti nykyisistä. Tuolloin 
hänellä oli ainutlaatuinen mahdollisuus 
seurata sairaalan rakentamista ja olla sii-
nä mukana.  Hyötylä kertoo työnsä olleen 
pitkälti käsityötä, kun esimerkiksi kaikki 
nykyisen keskussairaalan rakentamiseen 
liittyvät asiakirjat kulkivat hänen käsiensä 
kautta mappeihin. Hyötylän tehtävänä oli 
lisätä seläkkeet ja lopuksi sinetöidä asia-
kirjat kynttilällä lämmitetyllä sinettilakalla. 
Toimiston asiakirjojen laadinta kuitenkin 
sujui jo tuolloin vaivattomasti sähkökirjoi-
tuskoneella ja korjausliuskoilla. 

Työ muuttui sairaalan käyttöönoton 
jälkeen entistä teknisemmäksi. Hyötylä on 
sittemmin toiminut kolmen eri teknisen 
johtajan sihteerinä ja yksi hänen tärkeim-
mistä töistään on ollut kiinteistön avain-
ten hallinta sekä henkilökunnan tekemien 
vikailmoitusten vastaanotto. 

Naiset muistelevat lämmöllä koneita, 
mutta varsinkin niiden vaihtumista pa-
rempiin. Joitakin laiteita muistellessa kä-
det hikoavat vieläkin. Kerran esimerkiksi 

kävi niin, että kun sairaanhoitopiirin palk-
kojen laskemisen aika koitti, Eklundin mu-
kaan ”kone sanoi ystävyytensä irti”. 

– Mietimme, että missä täällä Hämeen-
linnassa on lähin samanlainen kone, joka 
pystyisi ajamaan meidän palkat. Työkaveri-
ni Pirkko meni jonnekin kaupungin toimis-
toon yöllä tekemään työt, Eklund kertoo. 

Sinä yönä ei nukuttu, mutta palkat 
saapuivat ajallaan. Eklundin mukaan öi-
nen palkkojen laskeminen kuvastaa hyvin 
tuolloin vallinnutta työmoraalia.  

Töitä tehtiin viimeiseen asti. 

Kiitoksena kovasta kurista 
vastuuta 

Naisten aloittaessa uransa sairaanhoito-
piirin työkulttuuri oli jollain tavoin toi-
senlainen kuin nykyään. 

 – Meillähän oli ihan hirveä kuri, Eklund 
sanoo. 

Eklund muistaa kuinka pöydän vieres-
sä piti seistä mielellään jo vähän aikaisem-
min kuin monelta oli sopinut tulevansa 
töihin. Jos töistä lähdettiin viisi minuuttia 
etuajassa, seuraavana päivänä tehtiin 15 

minuuttia ylimääräistä korvauksena. 
Oltiin sitä muustakin tarkkoja. Huo-

limattomasti niitatut paperinivaskat pa-
lautettiin virheellisinä ja oikeaoppisesta 
niittaamisesta muistuteltiin jopa silloisen 
Apparaviisi-lehden sivuilla. Työntekijöil-
tä vaadittiin paljon, mutta heille annettiin 
myös vastuuta, Eklund ja Hyötylä kertovat.

 – Pomot luottivat, että me teemme 
työmme. Meille riitti se meidän pieni palk-
ka ja meille oli tärkeää, että me saimme 
olla tällaisessa upeassa työssä, Hyötylä sa-
noo lämpöä ja ylpeyttä äänessään. 

Eläkkeelle? Ei nyt vielä

Vuodet vierivät ja keskussairaalakin val-
mistui vuonna 1979. Kahdeksankym-
mentäluvun kautta kaarrettiin yhdek-
sänkymmentäluvulle ja sieltä eteenpäin 
millenniumin paikkeille. Sairaanhoitopii-
rin johtajat ja tehtävänimikkeet vaihtui-
vat, Eklund ja Hyötylä saivat molemmat 
lapsia. Asunnoista on muutettu toisiin, 
elämäntilanteet ovat muuttuneet, mutta 
työpaikka on pysynyt samana. Lohdullista.

Eklundia ja Hyötylää kuunnellessa on 

selvää, että he ovat nauttineet työstään 
suuresti. Ja nauttivat edelleen. Hyötylä sa-
noo uransa sairaanhoitopiirissä edusta-
van hänelle toista elämää, ja ettei hän voi 
edes kuvitella muuta. 

– Tämä on ollut minulle niin paljon. Ei 
aamua, etten tulisi tänne erittäin iloisin 
mielin edelleenkin, hän kiteyttää.

– Joo, ihan sama minulla, Eklund nyök-
kää. 

Naiset eivät näe syytä jäädä työelämäs-
tä vielä pois, sillä työllä on vielä paljon an-
nettavaa. Eläkkeelle jäämisestä kuitenkin 
kysellään jo.

– Miksi ihmeessä pitäisi lähteä eläk-
keelle? Minua tarvitaan täällä, uskoisin. 
Osaan vielä tehdä työni, muistankin vielä 
jotain... Sitten kun vuonna 2022 me täy-
tämme 68 vuotta, niin sitten me jätämme 
nämä hommat, Hyötylä nauraa.

– Meidät heitetään ulos täältä, Eklund 
sanoo ilkikurisesti.

Eklundille ja Hyötylälle toivoo vielä mo-
nia antoisia työvuosia. Aikakausi on vaihtu-
massa ja ympyrä ikään kuin sulkeutuu, sil-
lä Eklundin ja Hyötylän jäädessä eläkkeelle 
tavoitteena on, että tuolloin Ahvenistolla 
on jälleen uusi sairaala rakenteilla.

Naiset eivät 
näe syytä jäädä 

työelämästä vielä 
pois, sillä työllä 

on paljon 
annettavaa. 

Sirkka-Liisa Eklund ja Ulla Hyötylä kertovat, etteivät sairaanhoitopiiriin 
tullessaan osanneet ajatella uraansa näin pitkälle, mutta vuosien myötä 
työn antama turva on korostunut entisestään. 
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VUODET 1979–2000: 
Hauho ja muuta Hämettä 

ini-Mari Kallela syntyi 18.4.1979 
Kanta-Hämeen keskussairaalas-
sa, saman päivän iltana, jolloin 
sairaala oli muuttanut uusiin ti-

loihinsa. Lehtiuutisen kuvatekstissä ke-
huttiin uutta sairaalaa komeaksi, mutta 
niin kehuttiin myös Kallelaa, joka oli ensi-
synnyttäjälle iso vauva painaessaan 4 220 
grammaa.

Mustavalkoisessa Hämeen Sanomien valokuvassa kukkamekkoinen nainen pitää 
vauvaa sylissään miehen katsellessa vieressä. Samana päivänä uusiin tiloihin 

muuttaneen Kanta-Hämeen keskussairaalan ensimmäinen vauva, 
Sini-Mari Kallela, on syntynyt. Nyt tuosta on kulunut 40 vuotta ja keskussairaala 
on pysynyt paikoillaan, mutta Kallelaa elämä on kuljettanut. Kallela tietää hyvin, 

että kannattaa varoa mihin lähtee, sillä sinnehän voi vahingossa jäädä. 

Sini-Mari Kallela on syntynyt Hämeen-
linnassa, minkä jälkeen perhe muutti 
Hauholle Kallelan ollessa kolmevuotias ja 
kahden vuoden päästä takaisin Hämeen-
linnaan. Tämän jälkeen Kallela on asunut 
vuoroin Tuuloksessa, Lammilla, Asikka-
lassa ja Pälkäneellä. Paikoillaan hän on py-
synyt pisimmillään neljästä viiteen vuotta. 
Kysyttäessä Kallelan kotikaupunkia, hän 
ei osaa vastata.

– Haluaisin sanoa Hauho, hän tuumaa.
Sieltä Kallelan suku on kotoisin, niin 

isänisän kuin äidinäidin puolelta. 

TEKSTI JA KUVA 

SENNI LUTTINEN

ARKISTOKUVA

HÄMEEN SANOMAT

Keskussairaalan vuodet 

SINI-MARIN SILMIN

Kallela kasvoi aikuiseksi Kanta-Hä-
meen maakunnan sisällä ja opiskeli maa-
taloustutkinnon, jossa suuntautui karja-
talouteen ja hevosiin. Koulun jälkeen hän 
pääsi Pälkäneelle ravitallille töihin, mikä 
oli Kallelalle iso asia.  

Kuitenkin kaksi vuotta työelämään siir-
tymisen jälkeen kaksikymppinen huoma-
si ihmettelevänsä, että tässäkö kaikki on. 
Nytkö vain tehdään töitä ja näillä mennään 
loppuelämä? Jotain uutta olisi keksittävä.

Samoihin aikoihin suomalainen nainen 
haki Maaseudun Tulevaisuudessa harjoit-

telijoita hevostilalleen Yhdysvaltojen Ver-
montin osavaltioon. Kallela innostui heti, 
sillä hän oli jo maatalouskouluaikana et-
sinyt mahdollisuutta päästä ulkomaille. 
Etenkin Yhdysvallat olivat kiinnostaneet 
häntä kauan.

Täytettyään 21 vuotta hän otti ja lähti 
hoitamaan hevosia Atlantin toiselle puo-
lelle. 

VUODET 2000–2012: 
Uuden elämän alku

Kallelan astuessa ulos lentokoneesta, hän 
on innoissaan. Tämä on hänen ensimmäi-
nen vierailunsa Yhdysvalloissa, eikä hän 
osaa englantia oikein sanaakaan.

Nyt myöhemmin hän miettii päätään 
pudistellen, kuinka on edes päässyt läpi 
passintarkastuksista. Hetki oli oikea, sil-
lä elettiin vielä aikaa ennen syyskuun 11. 
päivän terrori-iskuja. Iskujen jälkeen maa-
han pääseminen on ollut vuosi vuodelta 
hankalampaa. 

Kallela kohtasi perillä pienen, onneksi 
vain hädin tuskin huomattavan, kulttuuri-
shokin. Aluksi ruoka maistui kamalalta ja 
McDonald’sin hampurilaiset olivat tuttuu-
dessaan turvallinen vaihtoehto. 

– Sitähän aina haluaisi, että olisi sel-
laista kuin mihin on tottunut, Kallela ku-
vaa tunnelmiaan. 

Ensin Kallelan oli tarkoitus jäädä vain 
vuoden kestävän harjoittelun ajaksi. So-
pimusta kuitenkin jatkettiin puolella vuo-
della, minkä jälkeen Kallela huomasi ha-
luavansa edelleen jäädä. Turistiviisumin 
umpeutuessa kolmen kuukauden välein 
Kallelan oli vierailtava Suomessa voidak-
seen uusia viisumin. Kallela päätti kerta 
toisensa jälkeen lentää takaisin Yhdysval-

toihin ja jatkaa hevosten hoitamista siellä. 
Sini-Marista jälkimmäinen nimistä tip-

pui pois, ja naista alettiin kutsua Siniksi. 
Mari oli taipunut paikallisten suussa vain 
Maryksi.

Kallela nautti elämästään ja työskente-
lystä rakastamansa lajin kanssa.  Hevosten 
hoitajilla on maassa yleensä Suomea pa-
remmat oltavat, sillä useat hevosia omis-
tavista ovat keskivertoa varakkaampia. 
Tästä syystä hevosten hoidolle on hyvät 
puitteet ja hevostilojen sijainnit ovat erin-
omaiset.

Vuodet kuluvat. Turistiviisumien kans-
sa aikansa taiteiltuaan Kallela sai pysyvän 

S oleskeluluvan Yhdysvalloissa. Lopulta 
vuonna 2009 hän sai Yhdysvaltojen kan-
salaisuuden sitä hakiessaan.  

– Monesti siinä käy niin, että kun olet 
tarpeeksi pitkään jossain… En halunnut 
tulla sieltä enää kotiin.

Paikoilleen Kallela ei kuitenkaan jäänyt, 
vaan on asunut ympäriinsä USA:n itäran-

Terveenä elämä 
Yhdysvalloissa 
on aurinkoista, 

mutta 
työkyvyttömänä 
elämästä tulee 

kallista. 

nikkoa. Kallela kertoo työskennelleensä 
viimeisimpänä kesät Vermontissa ja talvet 
Georgian osavaltiossa. Massachusettsin, 
New Hampshiren, New Yorkin ja Quebecin 
keskellä sijaiseva Vermont muistuttaa il-
mastoltaan Suomea, kun taas Georgia 
asettuu Pohjois- ja Etelä-Carolinan, Ten- 
neseen, Alabaman ja Floridan lämpöön. 

Työskentely hevosten kanssa on luon-
teeltaan hyvin fyysistä, ja 31-vuotiaana 
Kallela huomasi kaipaavansa jonkinlais-
ta varasuunnitelmaa terveyden pettämi-
sen varalle. Terveenä elämä Yhdysvallois-
sa on aurinkoista, mutta työkyvyttömänä 
elämästä tulee kallista. 

VUODET 2012–2019: 
Kaikki on mahdollista

Kallela selvitti personal traineriksi opiske-
lemisen mahdollisuuksia ja päätti aloittaa 
vuoden mittaiset opinnot Tampereella. 
Hän pakkasi elämänsä matkalaukkuihin ja 
muutti hevosensa kanssa viettämään Suo-
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anta-Hämeen keskussairaalan leikkaus- ja toi-
menpideyksikössä Hämeenlinnassa tehdään 
vuosittain noin 10 000 toimenpidettä, joista päi-
vystyksellisiä toimenpiteitä on 49 prosenttia. 

Leikkausmäärät kasvoivat vuoden 2018 aikana noin 12 pro-
senttia Riihimäen ja Forssan leikkaustoimintojen Hämeenlin-
naan siirtymisen myötä. Heräämössä tehtävien erilaisten toi-
menpiteiden määrä on myös lisääntynyt merkittävästi. 

Leikkaus -ja toimenpideyksikössä tehtävien toimenpitei-
den määrän kasvettua näinkin merkittävästi, haluttiin yk-
sikössä kehittää toimintaa käynnistämällä heräämön ym-
pärivuorokautisen toiminnan suunnittelu keväällä 2018. 
Pilotointi toteutettiin 25.6–5.8.2018. 

Leikkausmäärien kasvaessa myös 
keskussairaalan heräämön toimintaa 
oli kehitettävä. Henkilökunnan ympäri- 
vuorokautinen läsnäolo leikkaus- ja 
toimenpideyksikön heräämössä edistää 
potilasturvallisuutta sekä sujuvoittaa 
leikkaustoimintaa. 

TEKSTI EEVA-MAIJA ALI-KIPPARI & SANNA KARAPALO 

KUVAT SENNI LUTTINEN

HERÄÄMÖ 
24/7
tuli jäädäkseen

K

Heräämö 24/7 -pilotin tavoitteena oli 
lisätä leikkaus -ja toimenpideyksikön toi-
minnan sujuvuutta ja joustavuutta, paran-
taa heräämötoiminnan valmiuksia sekä 
edistää toimenpiteestä toipuvan potilaan 
potilasturvallisuutta. Pilotoinnin sijoittu-
minen kesään loi omat haasteensa kesä-
ajan supistusten vuoksi.

Heräämön uudet tuulet

Ennen pilotointia heräämön henkilökun-
ta työskenteli arkisin aamuseitsemäs-
tä iltakymmeneen ja viikonloppuisin klo 
10–18. Muina aikoina potilaan heräämö-
valvonnasta vastasi päivystävä salitiimi, 
joka koostuu anestesiahoitajasta ja kah-
desta instrumenttihoitajasta. 

Pilotointia suunniteltiin kevään aika-
na moniammatillisissa suunnittelupala-
vereissa sekä järjestämällä palavereita eri 
yhteistyöyksikköjen välillä. Yhteistyöyk-
sikköjä olivat kirurgian vuodeosastot ja 
tehostetun valvonnan yksikkö. Pilotoin-
nin käynnistyttyä heräämössä työsken-
teli anestesiahoitaja vuorokauden ympä-
ri. Tämä vapautti päivystävän salitiimin 
työskentelemään leikkaussalissa heti 
edellisen potilaan siirryttyä heräämöval-
vontaan. 

Heräämö 24/7 – toiminnan myötä pys-
tyttiin turvaamaan potilaille riittävän pitkä 
heräämövalvonta myös yöaikaan, eikä huo-
nokuntoisia potilaita tarvinnut siirtää enää 
osastolle keskellä yötä. Tämä puolestaan 
kevensi vuodeosastojen kuormitusta öisin.  

Tavoitteet täyttyivät

Pilotoinnin vaikuttavuutta on haasteellis-
ta mitata luotettavasti näin lyhyellä ajal-
la, mutta tulokset ovat positiivisia ja mer-
kityksellisiä jatkon kannalta. Toimintaa 
arvioitiin pilotoinnin jälkeen leikkaus-
toiminnan henkilökunnalta kerätyn pa-
lautekyselyn kautta. 

Saadun palautteen pohjalta voidaan to-
deta, että suurimmat pilotoinnille asetetut 
tavoitteet täyttyivät. Heräämö 24/7 -toi-
minta on sujuvoittanut leikkaustoimintaa, 
ja kaikki vastaajat kokivat potilasturvalli-
suuden parantuneen. 

Haasteena koettiin heräämön kesäajan 
henkilökuntamitoitus päiväaikaan. Muu-
toksen myötä anestesiahoitajien työhyvin-
vointi on parantunut, sillä kollegan tukea 
on mahdollista saada nyt myös päivystys-

ARTIKKELIN KIRJOITTAJAT 
EEVA-MAIJA ALI-KIPPARI & 
SANNA KARAPALO työskentele-
vät Kanta-Hämeen keskussairaa-
lan Hämeenlinnan leikkaus- ja 
toimenpideyksikössä anestesia-
hoitajina.

He kävivät työn ohessa Anes-
tesiahoitotyöhön erikoistunut 
osaaja 30 op -täydennyskou-
lutuksen Lahden ammattikor-
keakoulussa. Koulutukseen 
liittyy vahvana osana oman 
asiantuntijuuden vahvistaminen, 
sekä työyhteisön kehittäminen 
projektiluontoisesti. 

Kehittämisprojekti oli osa 
keväällä 2018 käynnistynyttä 
Heräämö 24/7 -pilotointia. 
Kehittämisprojektissa valmistui 
projektille kehittämissuunnitel-
ma.  Tässä artikkelissa kuvataan 
kehittämisprojektin toteutusta ja 
keskeisiä tuloksia.

ajalla. Yksiköiden välisen yhteistyön an-
siosta tietämys muiden yksiköiden työstä 
lisääntyi ja keskinäinen kommunikointi 
kehittyi.

Pilotoinnin todettiin kokonaisuudes-
saan onnistuneen ja Heräämö 24/7 jää-
nee pysyväksi osaksi keskussairaalan toi-
mintaa. 

meen välivuotta.  Suurimman osan omaisuudestaan hän jätti 
taakseen. Aluksi Kallela asui isänsä luona Hauholla. 

Vuoden ajan Kallela ajoi päivittäin valtatie kahtatoista. 
Kun koulu oli käyty ja Kallela olisi ollut valmis lähtemään, 
hänelle tarjottiin hevosta, jota hän ei voinut olla ottamatta 
vastaan.

Edelleen hevosten valmentajana työskentelevä Kallela on 
jatkanut hevosten kouluttamista ja myynyt ratsut eteenpäin 
saatuaan koulutuksen valmiiksi niiden kanssa. 

Aika hevosten kanssa kuluu joutuin. 
Isoina eläiminä hevoset juurruttavat tehokkaasti paikkoi-

hin. Muuton jälkeen Kallela on vieraillut vähintään joka kesä 
toisessa kotimaassaan. Jos hevosia ei olisi ollut, hän uskoo, 
että olisi käynyt siellä vielä useammin.

Kallela opiskeli vuonna 2017 hevosten valmentajan am-
mattitutkinnon, jossa suuntautui hevoshierontaan. Ihmisten 
ja hevosten lihakset ja luut ovat jollain tavoin aika samanlaisia.

– Paitsi että neliraajaisilla ei ole solisluita, Kallela huo-
mauttaa.

Hevoset ja ihmiset, Vermont ja Hauho. 
Äkkiseltään erilaisilta vaikuttavat asiat voivat olla loppu-

jen lopuksi keskenään hyvinkin samankaltaisia. 
Kallelan elämän kahden näyttämön erot ovat oikeastaan 

hyvin pieniä: Hauholla hedelmät pitää muistaa punnita itse, 
kun taas Yhdysvalloissa sen teki kaupan myyjä, hän kertoo. 
Tuollaisia lähes mitättömiä eroja, ei sen kummempia. 

USA:ssa alkushokin jälkeen ruokaankin tottui. Yhdysval-
loista Kallela on jäänyt kaipaamaan kiitospäivänä tarjottavaa 
kalkkunaa, jonka täytteen tekoa hän ei ole uskaltanut kokeil-
la.  Tarkoitus on kyllä ollut. 

Sini-Mari Kallelan kerratessa elämänsä menoa, on vielä 
muutama kuukausi siihen, että hän täyttää 40 vuotta.  Tam-
mikuisena päivänä Ahvenistolla on kova pakkanen ja Kan-
ta-Hämeen keskussairaalan punaruskeat tiilet kimaltavat 
kirkkaassa säässä. Hanki on napakkaa ja kantavaa. Kallelan 
hengitys höyryää ottaessamme kuvia Ahveniston sairaalan 
projektitoimiston pihalla. Uusi sairaala on suunnitteilla. 

Kallela kertoo, että hänellä on tavallaan juureton olo. 
– Olisi kivaa löytää se koti loppuelämäksi. Ei tunnu, että 

se on Hauhollakaan. En osaa sanoa, että olisin kotona, Kal-
lela sanoo. 

Hevoset ovat saaneet Sini-Mari Kallelan vuoroin lähtemään, 
vuoroin jäämään. Nyt Kallelalla on menossa seitsemäs välivuo-
si Suomessa, eikä hän ajattele Suomeen muuttoaan lopullisena. 

Onhan hän ennenkin huomannut, että vain muutos on py-
syvää.

Kallelalla on menossa 
seitsemäs välivuosi 

Suomessa, eikä hän ajattele 
Suomeen muuttoaan 

lopullisena.
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Hei Veera, opiskelet 
seksuaaliterapeutiksi 
Sexpo-säätiöllä. Miksi?

– Teemme täällä synnytys- ja naisten-
tautien vuodeosastolla seksuaalisuuteen 
liittyvää ohjaustyötä. Kätilökoulutukses-
sa seksuaalisuus ei ollut minun aikanani 
yhtä merkityksellistä kuin se on nykyään. 
Vaikka kätilöinä työskentelemme seksu-
aalisuuden kanssa, ovat seksuaalitera-
peuttiopintoni antaneet minulle aivan uu-
denlaisen tietotaidon ja pohjan työhöni. 

Opiskelujen myötä laajennan ja päivi-
tän seksuaalineuvojan ammattitaitoani, 
jonka olen hankkinut noin kymmenisen 
vuotta sitten. Huomaan, että terapeut-
tiopintojeni myötä oma luontevuuteni 
on kasvanut ja asioiden kohtaaminen on 
aiempaa helpompaa. Opinnoista on hyö-

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Hämeenlinnan yksikössä kätilö-sairaanhoitajana 
ja seksuaalineuvojana työskentelevä Veera Karhu opiskelee työnsä ohessa 
seksuaaliterapeutiksi. Hän haluaisi kaikkien tunnistavan seksuaalisuuden 
merkityksen osana ihmisyyttä ja nostaa sen puheenaiheena pöydälle.  

TEKSTI JA KUVA SENNI LUTTINEN

tyä arjen työssä osastolla ja voimavarana 
seksuaalineuvontapoliklinikalla työsken-
nellessä. Kaipasin jo tuoretta tietoa työni 
tueksi. 

Miten seksuaalineuvonta-
poliklinikka toimii täällä 
sairaalassamme?

– Minä ja kätilö-seksuaalineuvoja Elina 
Hilvola olemme koko sairaanhoitopiirin 
käytössä. Tällä hetkellä seksuaalineuvon-
tapoli toimii ensisijaisesti naistentautien 
ja synnytysyksikön asiakkaille, minkä li-
säksi olemme hoitaneet myöskin rinta-
syöpäpotilaita lähetteen kautta. 

Pidämme joka toinen tiistai vastaanot-
toa ja tarjoamme puhelinneuvontaa. Työ-
hömme kuuluu yhteisten toimintamallien 
kehittäminen eri asiakasryhmille ja käym-

me myös mielellämme puhumassa aihees-
ta yksiköissä. 

Eri yksiköistä on tullut meille kyselyitä 
siitä, voimmeko ottaa heidän potilaitaan 
polillamme vastaan. Tällä hetkellä resurs-
sien takia tämä ei ole vielä mahdollista. 
Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta 
laajentaa polinklinikan toimintaa muiden-
kin käyttöön.  

Mitä haluaisit sairaalan 
henkilökunnan tietävän 
seksuaaliterapiasta ja 
-neuvonnasta?

– Toivon, että sairaanhoitopiirissämme 
kehitetään puheeksi ottamisen jaloa tai-
toa, sillä rehellinen suora kysymys voi 
olla parhaimmillaan elämää muuttava 
asia. Asiakkaat toivovat, että henkilökun-
ta ottaa aiheen puheeksi, vaikka he itse-
kin osaavat kysyä itsenäisesti seksuaali-
suuteen liittyvää apua. 

Keskustelemalla voidaan hälventää 
turhia pelkoja, jotka voivat vaikuttaa elä-
män laatuun.

Työssäni olen itse oppinut kuuntele-
maan ihmisiä ja sen, että ihmisistä ei pidä 

Ihmisistä ei pidä olettaa mitään. 
Seksuaalisuus ei lopu tietyssä iässä, 

eikä se välttämättä ole kaikille 
merkityksellistä.

Seksuaalisuus ei 
häviä minnekään, 
kun kävelet sairaalan 
ovista sisään

olettaa mitään iän tai minkään muunkaan 
asian perusteella. Seksuaalisuus ei lopu 
tietyssä iässä, eikä se ole välttämättä kai-
kille merkityksellistä.

Missä tilanteissa sairaalan 
asiakkaat hakeutuvat 
seksuaalineuvojalle?

– Mielestäni on todella tärkeää määritel-
lä se, että seksuaalisuus ei tarkoita sek-
siä, eikä seksi ainoastaan yhdyntää. Sek-
suaalisuus on kaikissa meissä, sitä mitä 
me olemme, ja jokainen toteuttaa omaa 
seksuaalisuuttaan yksilöllisesti. Tämä on 
hyvä muistaa ohjaustilanteessa. 

Esimerkiksi sydänoireita potevat tai 
sydäntoimenpiteissä olleet henkilöt voi-
vat miettiä, onko heillä lupa tehdä jotain 
seksuaalisuuteen liittyvää. Kuinka paljon 
saa rasittaa sydäntä? On hyvä miettiä yh-
dessä hoitohenkilökunnan kanssa niitä 
vaihtoehtoja, joilla voi toteuttaa itseään, 
sillä erilaiset lääkitykset ja diagnoosit vai-
kuttavat seksuaalisuuden ilmentämiseen. 
Melkein potilasryhmä kuin potilasryhmä 
voi kaivata ohjausta.

En koskaan käytä sanaa ”ongelma”, sil-

lä asenteella on merkitystä. Jokainen tu-
lee kohdatuksi oman tilanteensa kera ja 
me yhdessä selvitämme mahdollisuuksia 
tilanteen avaamiseen. Sairaalassa meillä 
on apunamme laaja verkosto, jota hyödyn-
täen asiakkaan tilannetta voidaan selvit-
tää yhdessä esimerkiksi fysioterapeutin, 
lääkärin ja psykologin kanssa. Työmme on 
keskustelua, kysymysten esittämistä sekä 
harjoitusten ja ohjeiden antamista. Ennen 
kaikkea empaattista kuuntelemista.

Eli sillä on merkitystä, 
että henkilökunta ymmärtää 
seksuaalisuuden tärkeyden 
ihmisyydessä ja osaa  
huomioida sen hoitaessaan  
potilasta kokonaisvaltaisesti?

– Seksuaalisuus ei häviä ihmisestä mihin-
kään, kun hän kävelee sairaalan ovista si-
sään. Päinvastoin. Tuolloin ihmisen sek-
suaalisuus voi olla muutoksessa ja sen 
saralla voi olla haasteita, joihin hän kai-
paisi ohjausta ja tukea. 

Ajattelen itse, että tämä on aiheena 
jatkoa tavalliseen hoito- ja lääkitysohjei-
den rimpsuun.  Ihan samalla tavalla kuin 

diabetesohjausta tai haavahoidosta anne-
taan tietoa potilaan kotiutuessa, voimme 
päivittää, onko seksuaalisuuden tai seksin 
alueella sellaista, josta potilasta tarvitsee 
tietoa tai ohjausta. 

Kaikkien meidän ei tarvitse olla neu-
vojia, mutta tärkeintä on antaa asiakkaal-
le lupa puhua aiheesta. Se, että ihminen 
hoidetaan kokonaisuutena, tukee elämän 
laatua ja potilaan motivaatiota hoitaa it-
seään. Hän kokee, että on tärkeä ja tulee 
kaikella tavalla kuulluksi.

 
Nyt saat vielä hehkuttaa alaasi, 
anna mennä. 

– Kätilönä olen saanut työskennellä ihmis-
ten tärkeimmissä ja intiimeimmissä het-
kissä mukana. Siitä on ollut helppoa siirtyä 
seksuaaliterapiaan, koska seksuaalisuus on 
tärkeä, mutta hauras osa ihmisyyttä. 

Työssäni vaaditaan hyvää tilanne- ja 
tunnetajua. Seksuaalisuutta käsiteltäes-
sä ollaan syvien asioiden äärellä, sillä sen 
puitteissa voidaan käsitellä vaikkapa lapsi-
toiveita, menetyksiä ja ihmisen elämän ta-
rinaa. Työmme on luonteeltaan luottamuk-
sellista ja sen edessä pitää olla nöyrä. 

Seksuaaliterapiassa työskennellään laajan tunteiden kirjon kanssa. Asiakas saattaa tulla ensimmäiseen tapaamiseen ymmällään 
mutta myös toiveikkaana. Terapian myötä voidaan saavuttaa parhaimmillaan onnistumisen tunteita sekä itsensä hyväksymistä. 
– Seksuaalisuutta tulisi ajatella tavallisena asiana, osana elämää, Veera Karhu sanoo. 
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KOKO 
AJAN 
KARTALLA
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä työsken-
telee useilla eri osa-alueilla henkilöitä, joiden 
titteli päättyy koordinaattori-sanaan. Sivis-
tyssanakirjan mukaan koordinaattori voidaan 
suomentaa järjestelijäksi ja organisoijaksi, 
mutta työ on paljon muutakin. Kaksi koordi-
naattoria, Anu Pakkanen ja Nina Vesterinen 
kertovat omasta työstään – siitä millaista on 
olla koko ajan kartalla.    >>

TEKSTI JA KUVAT SENNI LUTTINEN

irka Soinikoski ehti heti vaalipäivän jälkeen 
työpaikalleen leikkausosastolle innostu-
neiden työkavereiden onniteltavaksi ja ker-
toi ryhtyvänsä keskussairaalan omaksi ”so-

te-myyräksi”, ja sen jälkeen onkin pitänyt kuukauden aika 
haipakkaa. Tämän haastattelun tuore kansanedustaja antaa 
kesken Säätytalon kiivaiden hallitusneuvotteluiden, joissa 
Soinikoski istuu puolueensa poliittisen asiantuntijaryhmän 
jäsenenä.

– Olen ollut mukana vihreiden sote-asiantuntijaryhmässä 
jo vuodesta 2016, kun olemme rakentaneet omaa malliamme. 
Onhan tämä todella innostavaa, että pääsee heti vaikuttamaan 
juuri niissä pöydissä, joissa käsitellään niitä asioita, jotka ovat 
omasta näkökulmasta kiinnostavimpia!

Vihreät eivät ole halunneet lukita omaa malliaan mihin-
kään tarkkaan lukumäärään tai nimeen, mutta hallitukses-
ta neuvottelevien puolueiden vastauksista voi päätellä, että 
lukumäärä asettuu 18 maakuntaan, mutta siten, että pää-
kaupunkiseudulle sorvattaisiin omaa ratkaisua. Tämä sopii 
Soinikoskelle ja vihreille.

– Tärkeää olisi, että päästäisiin eteenpäin nopeasti. Kan-
ta-Hämeen kannalta tärkeää on turvata palvelut ja raken-
taa toimivat hoitopolut. 18 maakunnan mallissa olisimme 
hyvässä asemassa, mutta päivystys- ja keskittämisasetuksia 
täytyy vähän reerata uudestaan. Sen tässä on huomannut 
kyllä, että isoilla kaupungeilla on kovin erilaiset tavoitteet 
kuin maakunnilla, Soinikoski luonnehtii.

Hän sanoo pitäneensä esillä eduskuntaryhmässään Kan-
ta-Hämeen ja Pirkanmaan suunnittelemaa Tähtisairaa-
la-mallia, jonka sosiaali- ja terveysministeriön selvitysmies 
Olli-Pekka Lehtonen nosti ratkaisuksi juuri edellä mainit-
tujen asetusten aiheuttamiin ongelmiin.

– Vanhoja työkavereita kehotan olemaan aktiivisesti mu-
kana muutoksen suunnittelussa, siten lopputuloksesta tulee 
paras mahdollinen!

Sairaalatyötä Soinikoski ei aio unohtaa itsekään.
– Tähtään kyllä poliitikon uran jatkumiseen, mutta anes-

tesialääkärin työ on käsityöammatti ja haluaisin pitää jollain 
tavalla tatsia yllä myös käytännön työhön. Toivottavasti se 
olisi jollain tavalla mahdollista, hän sanoo.

Keskussairaalan anestesialääkärinä työskennellyt Mirka Soinikoski valittiin 
vihreiden listalta eduskuntaan ja pääsi heti hallitusneuvotteluiden ytimeen 

sorvaamaan maakunnalle sopivia ratkaisuja.

Kanta-Häme sai oman 
”SOTE-MYYRÄN” 

Arkadianmäelle

M

TEKSTI JA KUVA IISAKKI KIEMUNKI

Anestesialääkäri Antti Mali kaappasi kollegansa 
Mirka Soinikosken lämpimään syleilyyn ja selfie-kuvaan, 
kun Soinikosken valinta eduskuntaan oli selvinnyt ja 
hän käväisi työkavereiden onniteltavana.  

Vanhoja työkavereita kehotan 
olemaan aktiivisesti mukana 
muutoksen suunnittelussa, 
siten lopputuloksesta tulee 

paras mahdollinen!
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O

KUKA?
Anu Pakkanen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tutkimuskoordinaattori.
Koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja ja kätilö.

Tuen tutkimuksen tekijöitä 
sairaalassamme

loitin työskentelemisen osa-aikaisena tutkimuskoordi-
naattorina elokuussa 2018. Vastaanotto sairaanhoito-
piirissä on ollut hyvin avoin, ystävällinen ja positii-
vinen. Muutin perheeni kanssa kaksi vuotta sitten 

Hämeenlinnaan ja nyt sairaalalta avautui työtehtävä, joka vas-
taa täysin koulutustani, kokemustani ja kiinnostustani. Paloni 
tutkimustyöhön on alkanut 14 vuotta sitten, jolloin aloitin tut-
kimushoitajana kliinisissä lääketutkimuksissa Helsingissä. Olen 
toiminut myös terveyden edistämisen hankkeissa projektityön-
tekijänä ja suunnittelijana.

Kehitän, suunnittelen, tuen ja arvioin sairaalamme tieteellistä 
toimintaa. Työssäni tutkimuskoordinaattorina annan tutkijoille 
yleistä neuvontaa ja ohjausta tutkimuksiin liittyvissä asioissa. 
Avustan tutkijoita esimerkiksi apurahojen hakemisessa, tutki-
muksiin liittyvien asiakirjojen valmistelussa ja lupa-asioiden 
kanssa. Työnkuvaani kuuluu myös tutkimuspalveluiden ja –pro-
sessien kehittäminen ja eri työryhmissä asiantuntijana toimi-
minen. 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella aloitetaan noin 
15–20 tieteellistä tutkimusta vuosittain. Tällä hetkellä meillä 
on konservatiivisella tulosalueella suunnittelu- ja toteutusvai-
heissa kolme isompaa tutkimus- ja hankekokonaisuutta liittyen 
akuutin eteisvärinäpotilaan hoitoprosessin kehittämiseen, päi-

A
Pidämme osaston järjestyksessä 

ja tsemppaamme muita
len työskennellyt Kanta-Hämeen Keskussairaalas-
sa sairaanhoitajana kahdeksan vuoden ajan, minkä 
lisäksi toimin nykyään myös osastokoordinaattorin 
työtehtävässä. Opiskelen työn ohessa sosiaali- ja ter-

veysalan kehittämistä ja johtamista. Opintojeni lopputyönä olen 
kehittänyt osastokoordinaattorin työnkuvaa sairaalassamme.

Harva tietää, mitä osastokoordinaattorin työhön kuuluu. 
Kirurgian osastolla koordinaattorit työskentelevät tehtäväs-

sä vuorotellen, muutaman päivän putkessa. Työputket mah-
dollistavat hyvän kokonaiskuvan saannin osaston tilanteesta. 
Koordinaattoreina työskentelevät ovat jo kokeneita sairaan-
hoitajia.

Koordinaattorin työ on hektistä ja siten vaativaa: yhdellä vii-
kolla puhelin on soinut parhaimmillaan jopa 190 kertaa. Vuoros-
sa olevan koordinaattorin tehtäviin kuuluu ottaa vastaan kaikki 
osastolle tulevat puhelut ja tarvittaessa ohjata ne oikeille hen-
kilöille. Näin käytännön hoitotyötä tekevät saavat työskennellä 
keskeytyksettä.

Osaston potilasvirtojen hallinta on osa työtämme. Me koordi-
naattorit olemme selvillä osaston paikkatilanteesta, lähtevistä ja 
saapuvista potilaista. Potilaan on miellyttävämpää tulla osastol-
le, kun hänen tilanteeseensa on jo tutustuttu ja häntä tiedetään 
odottaa. Koordinaattori on tulijoita vastassa ja toivottamassa 
heidät tervetulleeksi. Haluamme panostaa kiireettömään vas-
taanottoon.

KUKA?
Nina Vesterinen

Työskentelee sairaanhoitajana ja osastokoordinaattorina kirurgian osastolla.
Opiskelee sosiaali- ja terveysalan kehittämistä ja johtamista.

vystyksen uudistettuun hoitopolkuun sekä aivoinfarktin akuut-
tihoitoon. Tämän lisäksi olen ollut mukana muille tulosalueille 
sijoittuvien tutkimuksien suunnittelussa. 

Työssäni nautin monipuolisista ja vaihtelevista päivistä. On 
innostavaa tehdä työtä ammattilaisten kanssa, jotka ovat oman 
alansa asiantuntijoita. Nautin myös tutkimustyön luonteesta. Sii-
tä, että se on selkeästi ohjattua lainsäädännöllä, ohjeistuksilla, 
säädöksillä ja suosituksilla, mutta toisaalta ratkaisut pitää tehdä 
näiden antamien ehtojen mukaisesti jokaisen yksittäisen tutki-
muksen kohdalla erikseen. 

Koen, että tutkimus- ja kehittämistyöllä on valtavan suuri 
merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tieteelli-
sen tiedon avulla ihmiset ja yhteisöt voivat ylläpitää ja parantaa 
omaa terveyttään. Tieteen avulla voimme myös luoda rakenteel-
lisia edellytyksiä terveyden edistämiseen sekä parhaimmillaan 
kehittää ja tarjota hyvää, osaavaa, laadukasta ja asiakaslähtöistä 
erikoissairaanhoitoa.

On ilahduttavaa todeta ihmisten halu osallistua, vaikuttaa 
ja olla kehittämässä omalta osaltaan suomalaista osaavaa sekä 
huippuluokkaista terveydenhuoltoa. Meistä jokainen voi vaikut-
taa omaan ja muiden terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimustyös-
sä jos jossain asiakas on tärkein. Olemme Sinusta kiinnostuneita, 
ja toimimme Sinua kuunnellen. 

Kun omalla osastollamme on täyttä, osastokoordinaattori sel-
vittää potilaalle paikan toiselta osastolta. Huolehdimme osas-
tomme potilaasta siirron jälkeenkin ja tarjoamme apua sekä 
neuvoja toiselle osastolle. Toimimme yhteistyössä heidän kans-
saan. Soitamme aina aamuisin kysyäksemme potilaan vointia ja 
tarkistaaksemme, että lääkäri on käynyt hänen luonaan. 

Työssämme kiteytyy sairaanhoitopiirimme ”potilas ensin” 
-ajattelu. 

Toivon ja uskon, että tulevaisuudessa osastokoordinaatto-
rien määrä tulee kasvamaan. Koordinaattoreille olisi tarvetta 
varmasti myös muillakin osastoilla. Esimerkiksi jos potilaiden 
vaihtuvuus osastolla on iso ja työn tahti nopea, koordinaattori 
voi työpanoksellaan selkeyttää osaston tilannetta. 

Kehitimme yhdessä osastollamme osastokoordinaattorin 
työnkuvaa. Selkeytimme työtehtäviä ja linjasimme käytäntöjä, 
jotta hoitotyö olisi nykyistä tehokkaampaa ja käytettävissä ole-
vat resurssit tulisi kohdennettua paremmin. Kun yksi työntekijä 
tietää osaston kokonaistilanteen, voivat muut työntekijät keskit-
tyä työhönsä ja tehdä sen laadukkaammin. 

Meidän työtehtäviimme kuuluu järjestelyä, mutta myös 
tsemppaamista ja hyvän ilmapiirin ylläpitoa. Toimimme koko 
osaston voimavarana. 

Ilahdun voidessani auttaa potilaita ja heidän omaisiaan ja toi-
von, että tekemämme työn ansiosta myös muille ihmisille jäisi 
hyvä fiilis. 
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IDIOPAATTISEN 
KEUHKOFIBROOSIN 

hoitoketjua kehitettiin 
potilaan parhaaksi 

Idiopaattisen keuhkofibroosin hoitoa eri ammattiryhmien yhteistyönä on kehitetty 
kahden viime vuoden ajan. Uudistettu hoitoketju on otettu loppusyksystä 2018 

käyttöön Riihimäen yksikössä ja keväällä 2019 myös Hämeenlinnassa. Kehittämistarve 
huomattiin, kun potilaan hoitolähete fysioterapiaan oli jäänyt jostain syystä lähettämättä.  

TEKSTI JA KUVA SENNI LUTTINEN

diopaattinen keuhkofibroosi on 
harvinainen ja vakava sairaus. Idio-
paattista keuhkofibroosia sairasta-
van keuhkojen kudos paksuuntuu 

sekä jäykistyy ja lopulta korvautuu side-
kudoksella. Näin hapenottokyky vaikeu-

tuu ja kehoon pääsee aiempaa vähemmän 
happea. Syytä sairauteen ei tiedetä. 

IPF:n oireita ovat hengenahdistus ja kui-
va yskä. Sairautta voi olla vaikea tunnistaa 
ja siten sen diagnosointi saattaa viivästyä. 
Idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien 

keuhkojen toiminnan muutos voi olla hi-
dasta mutta myös yhtäkkistä. Elinajan odo-
te sairastuneilla on vain 3–5 vuotta. 

Sairauteen ei ole keuhkonsiirron lisäk-
si muuta parantavaa hoitoa. Viime vuosi-
na markkinoille on tullut kaksi eri lääke-

Kehittämishanke 
on yhdistänyt 
yksikköjen 

välistä työtä.

Työryhmän mukaan Ahveniston 
jyrkät portaat kuvaavat idiopaat-
tisen keuhkofibroosin etenemistä. 
He kuitenkin muistuttavat, että 
henkilökunta kulkee sairastuneen 
mukana tukien häntä terveyden 
ylläpitämisessä. Kuvassa Markku 
Pekonen (vas.), Tarja Mansikka, 
Marja Kurki ja Sirkku Nikander. 

I

valmistetta, joilla oireita voidaan lievittää 
ja sairauden etenemistä hidastaa. Lääke-
hoidon lisäksi terveellisistä elintavoista, 
hengitysharjoituksista ja happihoidosta 
on apua. Keuhkonsiirtoa voidaan harkita 
vain pienelle osalle sairastuneista.  

Rikkinäisen puhelimen korjaus

Tarve idiopaattisen keuhkofibroosin hoi-
toketjun kehittämiselle huomattiin, kun 
potilaan lähete fysioterapiaan hengitys-
harjoitusten tehostamiseksi ei ollut eden-

nyt. Asia tuli esille vasta potilaan itsensä 
kysyessä aikaa fysioterapiaan. Lähete oli 
jäänyt jostain syystä tekemättä.  

Kehittämishankkeen työryhmän muo-
dostavat keuhkosairauksien ylilääkäri 
Markku Pekonen, sairaanhoitaja Tarja 
Mansikka, fysioterapeutti Marja Kurki 
ja tuolloin fysiatrian osastonhoitajana toi-
minut Sirkku Nikander (nyk. kuntoutus-
päällikkö). Kehitystyötä on tehty Riihimä-
en yksikössä, missä hoitopolku on otettu 
ensin käyttöön. 

Potilas on aktiivinen toimija

Kehittämishankkeen tarkoituksena on 
ollut rakentaa toimiva, moniammatilli-
nen ja päivitettävä hoitoketju potilaan ja 
henkilökunnan tueksi. Hoitopolku antaa 
potilaalle tietoa hoidon etenemisestä ja 
siitä, keneen olla yhteydessä ongelmati-
lanteissa.  

Hoitoketjusta haluttiin kehittää po-
tilasta palveleva, kuntoutusta tukeva ja 
hänen yksilöllisyyttään sekä itsenäisyyt-
tään korostava työväline. Uudistuneiden 
käytäntöjen myötä potilas voi ottaa vas-
tuuta kuntoutumisestaan saaden tukea ja 
ohjausta moniammatilliselta työryhmältä 
aiempaa paremmin.

Hoitopolun avulla taataan, että poti-
laan hoitoon osallistuva henkilökunta tu-
kee potilasta jokaisessa hoidon eri vai-
heessa. Idiopaattisen keuhkofibroosin 
hoidossa sairaanhoitajan ja fysioterapeu-
tin osuus potilaan ohjauksessa ja tukena 
on merkittävä. Asiaan perehtynyt hoitaja 
antaa ohjauksen sairaudesta, sekä lääke-ja 
oirekohtaisen ohjauksen, kun taas fysio-
terapeutti laatii potilaan kanssa yksilöl-
liset lihasvoima-, liikunta-, liikkuvuus- ja 
hengitysharjoitukset. Potilaan tilanteen 

muuttuessa asiasta informoidaan aina 
lääkäriä.  

– Kehittämishanke on yhdistänyt yk-
sikköjen välistä työtä ja toivomme, että 
tämä näkyy myös potilaille ja kannattelee 
heitä sairaudessaan.

Mittarit motivoivat 

Sairaanhoitopiirin antaman rahoituksen 
avulla työryhmä teki opintomatkan Turun 
yliopistolliseen keskussairaalaan, jossa on 
myös kehitetty IPF:n hoitoketjua. 

Rahoitusta hyödynnetään hoidossa 
tarvittavien mittareiden hankinnassa. 
Idiopaattisen keuhkofibroosin hoidos-
sa käytetään paljon erilaisia mittareita 
esimerkiksi potilaan sykkeen, fyysisen 
kunnon ja keuhkojen tilavuuden mittaa-
miseksi. Myös elämänlaatua mitataan ky-
selykaavakkeella. Kun hoitoketjun osana 
työskentelevät eri ammattilaiset käyttävät 
keskenään samoja mittareita, seuranta on 
yhtenäistynyt.  

Moni sairastuneista kokee muun muas-
sa kävelytestien tulosten seuraamisen ja 
hyvän yleiskunnon ylläpitämisen moti-
voivaksi. Potilaat kokevat onnistumisia 
esimerkiksi silloin, kun kestävyysharjoit-
telun avulla on saatu lisättyä veren hap-
pipitoisuutta. 

Tarkkojen tietojen saaminen potilaan 
terveydentilasta on tärkeää. Niiden avul-
la voidaan tarkkailla sairauden etenemis-
tä hidastavan hoidon onnistumista, mutta 
myös mahdollisuutta keuhkonsiirtoon. 

Kehitys ei jää tähän 

Ensimmäinen lääke idiopaattisen keuh-
kofibroosin hoitoon tuli markkinoille vas-
ta hiljattain, vuonna 2013, mikä kuvastaa 
sairaudesta saatavan tiedon kehittymistä. 

Nyt uudistettua hoitoketjua päivitetään 
puolen vuoden välein, sillä sairautta koske-
vaa tutkimusta tuotetaan koko ajan lisää. 
Työryhmän tarkoituksena on ollut kehittää 
apuväline, jonka päivitystyö ei lopu, vaan 
on jatkettavissa ja siten vuoropuhelussa 
viimeisimmän tutkimustiedon kanssa. 
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Kolumni

Tämä on ensimmäinen kolumnini Si-
nua kuunnellen -lehdessä. Tulin tam-
mikuussa valituksi sairaanhoitopiirin 
johtajaksi: haasteelliseen, tavattoman 
kiehtovaan ja paljon uutta opettelemis-
ta vaativaan rooliin.

Sairaanhoitopiirin strategiakausi päät-
tyi sopivasti viime vuoden loppuun, joten 
strategian uudistaminen on ensimmäisiä 
isoja harjoituksia. 

Strategiamme näyttää tiivistyvän neljään 
peruspilariin: 1) laadukasta hoitoa – Sinua 
kuunnellen, 2) palkitseva työ, 3) yhdessä 
arvoa asiakkaalle ja 4) sijoitus terveyteen. 
Strategiatyö jatkuu vielä tätä kirjoitettaes-
sa ja valtuustomme ottaa strategiaan kan-
taa kesäkuussa.

Keskeistä on laadukas hoito. Terveyden-
huollon laatu on vaikuttavaa, tehokas-
ta, turvallista, oikea-aikaista, asiakaskes-
keistä, tasa-arvoista ja koko palvelupolun 
integroivaa. 

Näistä vaikuttavuus tarkoittaa lääketie-
teellistä vaikuttavuutta, sitä että sairaus 
paranee tai ainakin reagoi annettuihin 
hoitoihin lääkärin mielestä positiivisesti. 
Vaikuttavuus tarkoittaa kuitenkin – jopa 
vielä enemmän – potilaan näkökulmas-
ta tärkeitä hoidon tuloksia: Voinko palata 
entiseen työhöni? Voinko viettää normaa-
lia elämää? Voinko asua kotonani? Voinko 
syödä normaalia ruokaa? Onko minulla 
kipuja? Meidän pitää kehittää kykyämme 

Uuden strategiamme
PERUSPILARIT 

mitata hoidon tuloksia kaikista näistä nä-
kökulmista ja luvata potilaalle, että teem-
me parhaamme kaikissa näissä suhteissa. 
Tulostemme tulee vastata parasta poh-
joismaista tasoa.

Laadukas on turvallista. Potilasturvalli-
suuden huomioiminen viimeisen pääl-
le täytyy olla meidän kaikkien jatkuvalla 
työlistalla. Ollaksemme huippusairaala, 
potilasturvallisuuteen on koko ajan kiin-
nitettävä huomiota ja etsittävä entistä tur-
vallisempia toimintatapoja.

Vaikuttava hoito on myös kustannustehok-
kainta. Sitä tarkoitamme sijoituksella ter-
veyteen. Tarjoamme eurolle niin hyvää ter-
veyshyötyä kuin saatavissa on. Pidämme 
huolta siitä, suunnittelemme yhdessä omis-
tajakuntiemme kanssa hoitoprosessimme 
ja niiden taloudellisen raamin, pidämme 
siitä kiinni ja raportoimme tuloksista.

Palkitseva työ: terveydenhuollossa työn 
tekevät ihmiset, jotka auttavat sairastu-
neita kanssaihmisiään. Vain hyvinvoiva 
ihminen voi auttaa muita. Pyrimme luo-
maan hyvät edellytykset tehdä tärkeää 
työtä. Meidän on kehitettävä kykyämme 
avoimuuteen ja luottamukseen. Päätök-
sentekoa tulee viedä sinne, missä asiat 
parhaiten tunnetaan: potilaita hoitavil-
le tiimeille. Meidän pitää onnistua työn 
ja muun elämän hyvässä yhdistämisessä. 
Olisin tavattoman ylpeä siitä, että myös 
tässä suhteessa olisimme Pohjoismaiden 
paras sairaala!

Seppo Ranta 
KHSHP:n johtaja

Strategiamme näyttää 
tiivistyvän neljään 

peruspilariin: 
1) laadukasta hoitoa 
– Sinua kuunnellen, 

2) palkitseva työ, 
3) yhdessä arvoa 

asiakkaalle ja 
4) sijoitus terveyteen. 


