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TARMO MARTIKAINEN

Yksi uusi varhalainen
Hyvinvointialuejohtaja

En av de nya som arbetar i Varha 
Välfärdsområdesdirektör
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Hyvä 
työkaverini,
saamme olla mukana ainutkertaisessa uud-
istuksessa, sillä Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä pelastustoimen siirtyminen hyvin-
vointialueille on yksi maamme merkittävim-
mistä hallinnollisista uudistuksista koskaan. 
Vuoden 2023 alusta alkaen teemme tärkeää 
työtämme Varsinais-Suomen hyvinvointial-
ueella. 

Osaavat ammattilaiset ovat kaiken lähtö-
kohta. Meitä varhalaisia on vuoden alusta 
noin 23 000. Uusi yhteinen työpaikkamme, 
Varsinais-Suomen hyvinvointialue on Suo-
men suurimpia työnantajia.  Näin suuressa 
työyhteisössä me kaikki emme tietenkään 
pysty tutustumaan toinen toisiimme, mutta 
meillä on paljon yhteistä. Yhteinen tehtä-
vämme on turvata, parantaa ja pelastaa – 
tehdä hyvinvointia yhdessä, joka päivä. 

Työskentelemme 27 eri paikkakunnalla, 
lukuisissa eri toimipisteessä. Joukossamme 
on muun muassa sosiaalityöntekijöitä, pe-
rushoitajia, erikoislääkäreitä, palotarkastajia, 
ICT-ammattilaisia, välinehuoltajia… ammatti-
nimikkeitä on satoja. Ja kaikilla on hyvinvoin-
tialueella oma tärkeä roolinsa. 

Ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointi-
alueuudistus ei näy asiakkaillemme juuri-
kaan. Useimmilla meistäkin työ pysyy sama-
na. Muutoksen huomaa esimerkiksi siinä, 
että sähköpostimme ja tietokoneemme uusi-
taan. Arjen työvälineitä paljon syvempi merki-
tys on kuitenkin arvoilla. 

Perustamme työmme yhteisesti tunnus-
tamillemme arvoille. Arvostavan yhden-
vertaisesti tarkoittaa, että pidämme huolta 
jokaisesta. Tarjoamme laadukkaita ja yhden-
vertaisia palveluja asiakkaan tarpeen ja pal-
velustrategiamme mukaisesti. 

Vastuullisen vaikuttavasti merkitsee, 
että osaamme asiamme. Teemme tulokse-
kasta työtä ja tutkimusta. Uudistamme roh-
keasti. Olemme vastuullinen palveluiden jär-
jestäjä ja työnantaja. Toimimme kestävästi.

Ystävällisesti ammattitaidolla on osoitus 
siitä, että kohtaamme ihmiset ystävällises-
ti ja arvostavasti. Kuuntelemme ja otamme 
erilaiset näkemykset huomioon toiminnas-
samme. Osallistamme asukkaita ja sidos-
ryhmiämme. Muutamat varhalaiset kertovat 
sivulla 9, mitä tämä heille tarkoittaa. 

Kiitos kaikille tähänastisesta muutos-
työstä kireässä aikataulussa. Saamme al-
kuun jotain ainutkertaista. Tehdään työpai-
kastamme sellainen, että meidän kaikkien 
on hyvä olla.

Toivotan kaikille onnea ja menestystä  
ensimmäiseen yhteiseen vuoteemme 2023! 

Kohti hyvinvointialuetta
Tämän julkaisu on tarkoitettu Varsinais-
Suomen hyvinvointialueelle siirtyvälle 
henkilöstölle. Meillä varhalaisilla on kaik-
kiaan noin 800 ammattinimikettä  Tässä 
julkaisussa esittelemme muutamien eri 
ammattilaistemme työtä ja uutta yhteistä 
työpaikkaamme.  

Julkaisu on tehty hyvinvointialueemme 
uuden violetti-turkoosin ilmeen mukaisesti. 
Tunnistat tästä tunnuksesta ja ilmeestä 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhtei-
set palvelut.

Varhan alla jatkavat ennestään tutut 
Tyksin ja Pelastuslaitoksen ilmeet. Näin 
saamme luotua suureen muutokseen myös 
turvallista jatkumoa.  

Jatketaan tutustumista ja keskustelua 
Varha-intrassa. Se on työpaikkamme yhtei-
nen sisäisen viestinnän kanava, jonne kaik-
ki työntekijämme pääsevät omilla varha.
fi-käyttäjätunnuksillaan. Otathan tunnuk-
set käyttöösi, heti kun saat ne. Intra löytyy 
osoitteesta https://varha.sharepoint.com/
Tullaan tutuiksi!  
HYV INVOINT IA LU E E N V IES T INNÄ N T I IM I

Mot välfärdsområdet
Denna publikation är avsedd för den per-
sonal som övergår till Egentliga Finlands 
välfärdsområde. Vi som arbetar i Varha har 
sammanlagt cirka 800 yrkesbeteckningar. 
I denna publikation presenterar vi några 
av våra professionellas arbete och vår nya 
gemensamma arbetsplats.  

Publikationen har gjorts i enlighet med 
den nya violett-turkosa profilen för vårt 
välfärdsområde. Du känner igen de ge-
mensamma tjänsterna i Egentliga Finlands 
välfärdsområde genom detta kännetecken 
och denna profil. Profilerna för ÅUCS och 
Räddningsverket, vilka är bekanta från 
tidigare, fortsätter under Varha. På det här 
sättet skapar vi ett tryggt kontinuum i den 
stora förändringen.  

Vi fortsätter att bli bekanta och diskutera 
i Varhas intranät. Det är vår arbetsplats 
gemensamma kanal för intern kommunika-
tion, dit alla våra arbetstagare kommer in 
med sina egna varha.fi-användarkoder. 
Du börjar väl använda koderna genast när 
du får dem. Intranätet hittas på adressen 
https://varha.sharepoint.com/
Låt oss bli bekanta!
KOM M U NIK AT IONS T E A M E T I  VÄ LFÄ RDS OM RÅ DE T
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vi får vara med i en unik reform, eftersom 
överföringen av social- och hälsovården 
samt räddningsväsendet till välfärds-
områdena är en av vårt lands mest bety-
dande administrativa reformer någonsin. 
Från och med början av år 2023 utför vi 
vårt viktiga arbete i Egentliga Finlands väl-
färdsområde. 

Utgångspunkten för allt är kunniga pro-
fessionella. Vi är cirka 23 000 som arbetar 
i Varha från och med början av året. Vår 
nya gemensamma arbetsplats, Egentliga 
Finlands välfärdsområde är en av Finlands 
största arbetsgivare.  I en så här stor ar-
betsgemenskap kan vi naturligtvis inte 
alla bekanta oss med varandra, men vi har 
mycket gemensamt. Vår gemensamma 
uppgift är att trygga, bota och rädda  – 
göra välfärd tillsammans, varje dag. 

Vi arbetar på 27 olika orter, i åtskilliga 
verksamhetsställen. Bland oss finns det 
bland annat socialarbetare, primärskö-
tare, specialläkare, brandinspektörer, 
ICT-proffs, instrumentvårdare… det finns 
hundratals yrkesbeteckningar. Och alla 
har sin egen viktiga roll i välfärdsområdet. 

I den första fasen syns välfärdsområ-
desreformen inte just alls för våra kunder. 
Även för de flesta av oss förblir arbetet 
detsamma. Man märker förändringen till 
exempel på det sättet att vår e-post och 
våra datorer förnyas. En mycket djupare 
betydelse än arbetsredskapen i varda-
gen har dock värderingarna. 

Bästa arbetskamrat,
Vårt arbete bygger på de värderingar som 
vi gemensamt har godkänt . Uppskattande 
och jämlikt betyder att vi tar hand om alla. Vi 
erbjuder högklassiga och jämlika tjänster i 
enlighet med kundens behov och med vår 
servicestrategi. 

Ansvarsfullt och effektivt betyder att vi 
kan vår sak. Vi utför resultatrikt arbete och 
resultatrik forskning. Vi förnyar modigt. Vi 
verkar ansvarsfullt när vi ordnar tjänster och 
som arbetsgivare. Vi verkar på ett hållbart 
sätt.

Vänligt med yrkeskunnighet är ett bevis 
på att vi möter människor på ett vänligt och 
uppskattande sätt. Vi lyssnar och vi tar olika 
synpunkter i beaktande i vår verksamhet. Vi 
gör våra invånare och intressentgrupper del-
aktiga. Några av dem som arbetar i Varha be-
rättar på sidan 9, vad det här innebär för dem. 

Tack alla för förändringsarbetet hittills 
med den strama tidtabellen. Vi får i gång nå-
got unikt. Vi gör vår arbetsplats till en sådan 
där det är bra för oss alla att vara.

Jag önskar alla lycka och framgång under 
vårt första gemensamma år 2023! 

Varhan käyttäjätunnus varmis-
taa ohjelmistoihin pääsyn 
– ota käyttöön nyt! 

Uudet tunnukset toimitetaan sinulle kirje-
postina. Uusia tunnuksia ja työvälineitä tulee 
vaiheittain. Toivottavasti olet jo saanut tun-
nuksesi ja pääset pian ottamaan ne käyttöösi!  

Ainoa muutos asiointinumeroihin vuoden-
vaihteessa on se, että kuntien vaihteet eivät 
enää jatkossa ohjaa suoraan sote-palvelui-
den numeroihin. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 
on tulossa uudet puhelinvaihteet: 
Turkulaisten sote-palveluiden vaihde, 
p. 02 266 0000
Muiden kuntien sote-palveluiden 
vaihde, p. 02 772 3111  
Tutut vaihdenumerot jatkavat:
Tyks sairaalapalveluiden vaihde, 
p. 02 313 0000
Pelastuslaitoksen vaihde, p. 02 263 3111

Varhas användarkod säkerstäl-
ler tillgång till programvaran 
- börja använda den nu!

Du får de nya koderna per brev. Nya koder och 
arbetsredskap kommer i etapper. Förhopp-
ningsvis har du redan fått dina koder och kan 
snart börja använda dem!  

Den enda ändringen i numren för ärende-
hantering vid årsskiftet är att växlarna i kom-
munerna inte längre i fortsättningen direkt 
styr till numren för social- och hälsovårds-
tjänsterna. 

Det är på kommande nya telefonväxlar 
i Egentliga Finlands välfärdsområde: 
Växel för social- och hälsovårdstjänster 
för Åbobor, tel. 02 266 0000
Växel för social- och hälsotjänster 
för övriga kommuner, tel. 02 772 3111  
Användningen av de bekanta 
växelnumren fortsätter:
Växel för ÅUCS sjukhustjänster, 
tel. 02 313 0000
Räddningsverkets växel, tel. 02 263 3111

Siirtyminen Varsinais-Suomen hyvinvointial-
ueen tekijäksi tuo sinulle uuden sähköpostin. 
Asiakkaidemme asiointipaikat säilyvät muut-
tumattomina. Heitä ohjeistamme sosiaali- ja 
terveyspalvelujen äärelle vanhoihin tuttuihin 
paikkoihin.  

Kaikille sairaanhoitopiirin työntekijöille toi-
mitetaan hyvinvointialueen @varha.fi -käyt-
täjätunnukset ja luodaan @varha.fi -päättei-
nen sähköpostiosoite. 

Hyvinvointialueen tunnuksilla kirjaudumme 
hyvinvointialueen yhteisiin järjestelmiin. Näitä 
ovat esimerkiksi hyvinvointialueen yhteinen 
intranet, henkilöstö- ja talousjärjestelmät. 

Hyvinvointialueen tunnuksella pääset sa-
moihin kalenteri- tai teams-ympäristöihin 
muiden hyvinvointialueen työntekijöiden 
kanssa. Yhteiset kanavat edistävät meitä 
muodostamaan yhtenäisen työyhteisön ja 
-kulttuurin.  

Övergången till arbetstagare i Egentliga Fin-
lands välfärdsområde ger dig en ny e-post-
adress. Platserna där våra kunder uträttar 
ärenden är oförändrade. Vi vägleder dem att 
söka sig till de gamla bekanta ställena för att 
få social- och hälsovårdstjänster. 

Alla arbetstagare i sjukvårdsdistriktet till-
ställs välfärdsområdets @varha.fi -använ-
darkoder och det skapas en e-postadress 
som slutar med @varha.fi för dem. 

Med välfärdsområdets koder loggar vi in 
i välfärdsområdets gemensamma system. 
Dessa är till exempel välfärdsområdets ge-
mensamma intranät, personal- och ekono-
misystem.  

Med välfärdsområdets koder får du till-
gång till samma kalender- eller teamsmiljöer 
som de andra arbetstagarna i välfärdsområ-
det. De gemensamma kanalerna hjälper oss 
att bilda en enhetlig arbetsplats och arbets-
kultur.  
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Tyksin Keskolan sairaanhoitaja Janita Mäki 

hoivaa yhtä vastasyntyneistä kolmosista.

Osastonylilääkäri Liisa Lehtosen mukaan 

perhekeskeisyys on yksi tärkeimmistä arvoista 

Tyksin Keskolassa.

 Kolmosten tuoreet van-

hemmat Karolina ja Nikke 

tulivat Uudeltamaalta 

Tyksiin synnyttämään 

HUSin tilanpuutteen takia. 

Heistä Tyksin Keskolan hoi-

to on ensiluokkaista. Yksi 

perheen omahoitajista on 

sairaanhoitaja Janita Mäki.
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Varsinais-Suomessa syntyneet 2021 
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Paimio  
120

Somero  
45

Salo 
307

Sauvo 
25

Tu
rk

u  
17

77
Kaarina 

429

Kemiönsaari 
46

Raisio 
233

Rusk
o 75

Naantali 
142

Masku 96

Nousiainen 
50

Mynämäki 
67

Laitila 
70

Uusikaupunki 
110

Pyhäranta 
14

Vehmaa 
23

Taivas-
salo 
13Kustavi 3

Parainen 
102

Pöytyä 
74

Oripää 
8

Loimaa 
117

Koski Tl 
17

Marttila 
17

Lieto 
192

Aura 
47
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Vaikuttavaa 
vauvojen 
tehohoitoa

kiittelee osaston uusia tiloja, mutta toteaa 
niiden tuovan myös haasteita, kun henkilös-
töresurssit ovat tiukoilla.

– Kun potilaat ovat kaikki eri huoneissa, on 
entistä haastavampaa miettiä, miten saa ai-
kansa ja huomionsa jaettua kaikille perheille, 
jotta kaikki saisivat yhtäläisen tuen ja ohja-
uksen.

Tutkitusti tehokasta
Tiukka resurssitilanne ja sijaispula ovat 
Keskolan arjen suurimmat haasteet myös 
Lehtosen mielestä.

– Perusresurssin pitäisi olla vähän parem-
pi, jotta pystyisimme kattamaan myös kiire-
huiput siten, ettei se olisi liian stressaavaa 
henkilökunnalle.

Osaston imetysvastaavana Heikkinen toi-
voo imetyksen lisääntyvän Keskolassa. Se 
vaatii aikaa sekä hoitajien kouluttamiseen 
että perheiden tukemiseen ja ohjaamiseen.

Palkitsevinta työarjessa on kaksikon mu-
kaan perheiden edistysaskelten seuraami-
nen: kun vanhemmat saavat itseluottamusta 
lapsensa hoidossa ja kun vauvat vahvistuvat 
ja tervehtyvät.

Lehtosen mukaan vauvojen parantuneet 
kehitysennusteet osoittavat Keskolan hoi-
don parantuneen koko ajan. Nyt satsataan 
siihen, että myös sairaan lapsen ihokontak-
ti vanhemman kanssa alkaisi ensimmäisen 
kahden elintunnin aikana.

– Meillä on alkamassa myös tutkimus, jos-
sa selvitetään ja mitataan, miten muutto ja 
siihen liittyvät uudet toimintakäytännöt ovat 
vaikuttaneet hoitoon.

TEKSTI  JA KUVAT:  HEIDI  PELANDER

Tyksin Keskolassa iloitaan Majakkasairaalan uusista, käytännöllisemmistä tiloista.

Hiljaisuus yllättää Tyksin Keskolassa. Osas-
tonylilääkäri Liisa Lehtosen mukaan vas-
tasyntyneiden teho-osaston tunnelma py-
ritään pitämään rauhallisena, oli tilanne miten 
akuutti tahansa.

– Meidän kiireemme ei saa näkyä potilaille.
Keskola muutti U-sairaalasta Majakkasai-

raalaan helmikuussa 2022. Siellä moni asia 
on paremmin. Sairaalamonitorit hälyttävät 
vain hoitajien taskuissa. Perheillä on omat 
huoneet, joihin kumpikin vanhempi mahtuu 
nukkumaan. Vuoteen 2021 verrattuna van-
hempien yöpymiset osastolla ovat nelinker-
taistuneet.

Keskolasta synnytyssaliin on muutama 
metri matkaa, kun U-sairaalassa välimatka 
oli kahdeksan kerrosta. Uusissa tiloissa te-
hohoito pystytään aloittamaan synnytyssa-
lissa, vanhempien silmien alla. Usein vauva 
saadaan vietyä pian myös äidin rinnalle.

– Tämä on iso edistysaskel vanhemman ja 
vauvan vuorovaikutuksessa, Lehtonen sa-
noo.

 Tiukat resurssit
Tyksissä syntyy vuodessa noin 4000 vauvaa, 
joista 500–600 hoidetaan Keskolassa. Vas-
tasyntynyt voi tarvita tehohoitoa esimerkiksi 
keskosuuden, infektioepäilyn tai kirurgisen 
toimenpiteen takia.

– Täysaikaisen vauvan tehohoitojaksot 
ovat yleensä lyhyitä, mutta pikkukeskonen 
saattaa olla Keskolassa kaksikin kuukautta, 
Lehtonen sanoo.

Keskolan päivävuorossa on 12 sairaanhoi-
tajaa. Lisäksi vastasyntyneiden hoidon pa-
rissa työskentelee viisi erikoislääkäriä ja yksi 
erikoistuva lääkäri.

Sairaanhoitaja Nina Heikkinen on työs-
kennellyt Keskolassa seitsemän vuotta. Hän 
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Mitä minulle 
merkitsee, että siirryn 
hyvinvointialueelle?

siellä, missä ne nyt ovat? Onko esihen-
kilöni edelleen sama? 
Työmme jatkuu pääasiassa samojen työkav-
erien ja esihenkilön kanssa, samoissa 
tiloissa. Mitä lähemmäs asiakasta työsi 
sijoittuu, sitä vähemmän muutoksia omaan 
työhösi ja tiimiisi tulee.
 Menetänkö nykyiset henkilöstöetuni? 
Nykyiset henkilöstöedut päättyvät vuoden 
2022 lopussa. Hyvinvointialue päättää 
henkilöstönsä työhyvinvointi- ja virkistys-
toiminnasta sekä määrittää henkilöstöedut. 
Aluehallitus tekee päätöksen hyvinvointial-
ueen henkilöstöeduista.
Miten käy määräaikaisten työsuhteiden?  
1.1.2023 voimassa olevat määräaikaiset 
palvelussuhteet siirtyvät liikkeenluovu-
tuksen mukana ja päättyvät sopimuksen 
mukaan.
Miten työajan seuranta toimii? 
Jaksotyötä tekevät käyttävät pääasiassa 
Titaniaa ja liukuvaa työaikaa tekevien työai-
kaa seurataan Timecon-työajanseuranta-
järjestelmällä.
Miten haen päivystyskorvaukset 
tai muut lisät? 
Normaalisti lisät ja päivystyskorvaukset tule-
vat automaattisesti maksuun eri ohjelmien 
kautta edellyttäen, että päivystysilmoitukset 
tai työvuorojen toteumat on asianmukai-
sesti täytetty ja hyväksytty. Jos Titania-

lääkäripäivystysohjelma on käytössä, 
päivystyskorvaukset tulevat automaattisesti 
maksuun. Lääkäripäivystysohjelma otetaan 
käyttöön koko alueella vuonna 2023. Pro-
jektin etenemisestä viestitään myöhemmin. 
Tulemme tekemään myös uusia lomakkeita 
WebTallennukseen. Niistä lähetetään ohjeet, 
kun lomakkeet ovat valmiit.
Miten työterveyshuolto järjestetään? 
Hyvinvointialueen henkilöstön työtervey-
spalvelut tuottaa 1.1.2023 alkaen Länsiran-
nikon Työterveys (terveysturku.fi).
Muuttuuko palkkani? 
Siirryt nykyisillä ehdoilla hyvinvointialueelle. 
Se tarkoittaa, että varsinainen palkkasi ei 
muutu. Hyvinvointialue vastaa palkkojen tar-
vittavasta harmonisoinnista ja neuvottelee 
asiasta organisaatiossaan. Harmonisointia 
tehdään tulevien vuosien aikana.
Mitkä ovat palkanmaksupäivät? 
Vakituisissa työsuhteissa kuun 15. päivä 
(tammikuussa 13. päivä) ja määräaikaisissa 
kuun viimeinen päivä. 
Mikä on palkkani? 
Varsinainen, vuoden 2022 viimeisenä 
päivänä voimassa oleva palkka säilyy sa-
mana työntekijän/viranhaltijan siirtyessä 
vastaaviin tehtäviin hyvinvointialueelle. 
Palkkarakenne voi muuttua myöhemmin 
hyvinvointialueella sovellettavan palkkaus-
järjestelmän mukaiseksi.

Voiko palkkani pienentyä? 
Lähtökohtaisesti kenenkään palkka ei laske. 
Milloin ja miten palkkaharmonisointi 
tehdään? 
Parhaillaan keräämme eri luovuttajaorgan-
isaatioiden palkka- ja työnvaativuustietoja. 
Varsinaisen palkkaharmonisoinnin suunnit-
telu on mittava työ ja se tulee kestämään 
vielä pitkään. Odotamme myös tietyiltä osin 
Kuntatyönantajan linjauksia.
Toimitanko verokortin? 
Hyvinvointialue saa vuoden vaihteessa 
luovuttavalta organisaatiolta verokorttitie-
dot tammikuulle ja 1.2.2023 alkaen voimassa 
olevat verokorttitiedot verottajalta. Jos 
kuitenkin teet itsellesi muutosverokortin, 
se tulee toimittaa palkanlaskentaan. Hyvin-
vointialue on saamassa Vero API:n käyttöön, 
mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa kaik-
kien verokorttitiedot saadaan verottajalta 
jokaiseen palkanmaksuun verottajalta au-

tomaattisesti. Tästä viestitään, kun toiminto 
on käytössä.
Mistä löydän palkkalaskelmani? 
Palkkalaskelmat toimitetaan verkkopankkiin 
ennen palkanmaksupäivää. Palkkalaskelman 
toimittajamme on CGI, jonka valitsemalla 
pääset lukemaan palkkalaskelmaasi.
Mitä tapahtuu eläkkeelleni? 
Henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueen 
palvelukseen ei vaikuta eläketurvaan. Ole 
yhteydessä Kevaan, jos sinulla on kysyttävää 
henkilökohtaisesta eläkkeestäsi.
Säilyvätkö henkilökohtaiset lisät? 
Kaikki siirtyvät henkilöt siirtyvät vanhoina 
työntekijöinä siten, että nykyiseen palkkaan 
ei tule muutoksia.
Siirtyvätkö palkka- ja lomatietoni 
varmasti oikein? 
Sinun kannattaa olla tietoinen lomapäivien 
määrästäsi ja palkanosistasi, jotta voi 
tarkistaa, ovatko tiedot oikein hyvinvointial-
ueelle siirtymisen jälkeen. Hyvinvointialueen 
henkilöstöhallinto huolehtii tietojen päivit-
tämisestä. Tarvittavat yhteystiedot löytyvät 
Varhan intrasta.
Miten palkanmaksu tapahtuu joulukuus-
sa 2022 ja tammikuussa 2023? 
Vuoden 2022 koko joulukuun palkan maksaa 
kotiorganisaatio joulukuun maksupäivinä 
oman maksuaikataulunsa mukaan. Hyvin-
vointialue maksaa palkan 1.1. alkaen niin, että 
13.1. maksetaan vakituisten koko tammikuun 
palkka. Määräaikaisen palkanmaksupäivä on 
31.1. Erilliskorvaukset maksetaan eri aikatau-
lun mukaisesti aina kuun viimeisenä päivänä.
Säilyykö lomaoikeuteni? 
Kyllä. Lomasi ja vapaasi säilyvät ennallaan. 

Ennen siirtoa myönnetyt ja vahvistetut 
vuodenvaihteen yli menevät tai sen jälkeen 
alkavat vuosilomat ja muut poissaolot ovat 
voimassa.
Voinko suunnitella lomia vuodelle 2023? 
Kyllä voit suunnitella lomia esihenkilösi 
kanssa normaalisti. Vuodelle 2023 sovitut 
lomajaksot lisätään excel-listaan, josta ne 
tallennetaan hyvinvointialueen järjestelmiin, 
kun järjestelmät on saatu käyttöön.
Säilyvätkö säästöön laitetut lomapäivät? 
Säilyvät kyllä. Lomaoikeudet on jo poimittu, 
jonka vuoksi emme suosittele pitämään niitä 
pois, koska aiheuttaa muutostyötä.

T E KS T I:  HYVI NVOI NTI A LUEEN VALMI STELUTI I MI

Lue lisää: varha.sharepoint.com
->Ajankohtaiset-HR-kysymykset

Mikä muuttuu, kun siirryn Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työntekijäksi 1. tammikuuta 
2023? Miten muutos näkyy heti ja jatkossa? Kokosimme joukon kysymyksiä ja vastauksia.

Tarvitsenko uuden työsopimuksen? 
Lähtökohtaisesti et. Toiminnan muut-
tuessa tehtävänkuva kannattaa päivittää 
vastaamaan todellisuutta. Sama koskee 
viranhaltijoita, joiden virkavastuu saattaa 
muuttua.
Muuttuvatko työtehtäväni? 
Lähtökohtaisesti tehtävänkuvia ei muuteta 
vuodenvaihteessa muutoin kuin toiminnan 
varmistamiseksi. Jatkossa tehtävänkuvien 
muutokset ovat mahdollisia. Tehtävänkuvien 
muutoksista käydään henkilön kanssa aina 
neuvottelu. 
Säilyykö oma työpaikkani ja työpisteeni 
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Työpsykologi Hanna Poskiparta kehotti kasvattamaan itsemyötätuntoa. 
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Toiveikkuus apuna 
muutoksessa

Oma, merkityksellinen tavoite on toivoa 
antava asia. Toiveikkuus auttaa kestämään 
muutosta.

Jokainen on maalintekijä
Työyhteisön sisäinen vuorovaikutus nousee 
tärkeään asemaan muutoksessa. Profes-
sori Satu Teerikangas kertoo neljän organ-
isaation henkilöstöille tehdystä tutkimuk-
sesta. Aktiivinen työkaveruus nousi esiin 
työyhteisöä ja sen jäseniä vahvistavana vo-
imana.

– Jokainen on maalintekijä, muutosta ei 
pidä ulkoistaa johdolle. Kun lähdemme itse 
vaikuttamaan, saamme muutosta aikaan toi-
sissakin. Aktiivinen työkaveruus näkyy arki-
sissa tapahtumissa ja pienissä kohtaamisis-
sa, Teerikangas sanoo. 

Aktiivinen työkaveruus koostuu kahden-
laisista aineksista. Yhtenä puolena on oman 
työn kokemus.

– Ammatillisuus, itsensä johtaminen. Ko-
kemus, että työni on arvokasta. Yhteiseen 
tavoitteeseen pyrkiminen. Näillä asioilla on 
iso merkitys työhyvinvoinnille, Teerikangas 
luetteli.

Toisena puolena hän nostaa esiin ”hyvän 
työkaverin arvomaailman”. Sen ainekset ovat 
valoisuus, inhimillisyys, luottamus ja rohkeus.

– Hyvää työkaveruutta osoittavat huumori, 
lojaalisuus, empaattinen suhtautumien 
kaveriin sekä pyrkimys dialogiin vaikeissakin 
tilanteissa, hän kuvasi.

Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus 
vaikuttaa.  

– Aktiivinen työkaveruus on myönteisen 
vuorovaikutuksen kautta yhteiseen tavoit-
teeseen pyrkimistä, hän kiteytti.

Kasvata epätäydellisyyden 
sietokykyä

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja 
epätäydellinen. Voimme ottaa itse vastuuta 
siitä, miten suhtaudumme. Hyvä johtaminen 
auttaa meitä muutoksessa.

– Miten voin itse vaikuttaa? Mitä hyvä työ-
kaveruus tarkoittaa omassa työyhteisössä-
ni? Satu Teerikangas kannusti kysymään.

Hän antoi vinkit itsensä johtamiseen. 
• Pidä huolta itsestäsi. 
• Päivittäinen asenneremontti. 
• Keskeneräisyyden hyväksyntä. 
Työpsykologi Hanna Poskiparta Novetok-

sesta ja professori Satu Teerikangas Turun 
kauppakorkeakoulusta puhuivat sairaanhoi-
topiirin yhteistoiminnan koulutuspäivässä 
syyskuussa.

T E KS T I  JA  VALOKUVA:  SUVI  VAI NI O

Ystävällisesti ammattitaidolla 
asiakkaille ja työkavereille 

Katri Valtamo, Terveydenhoitaja, 
muistikoordinaattori, Terveyspalvelut, 
Naantali 

1. Minulle ystävällisesti ammattitaidolla 
merkitsee jokaisen ihmisen kunnioittavaa 
sekä arvostavaa kohtaamista kiireettömästi. 
Kohtaan ihmiset tasa-arvoisesti sekä omina 
yksilöinään.
2. En osaa vielä sanoa. Toivon, että saan 
jatkaa mahdollisimman pitkälti samoissa 
työtehtävissä kuin tähänkin asti, mutta bo-
nuksena toivon saavani lisää kollegoja, jotka 
tekevät samaa työtä kuin minä.

Emilia Sandell, ansvarig hälsovårdare 
vid Kimitoöns rådgivning

1. Ju mer du ger, desto mera får du. Detta 
kunde till exempel jämföras med att vi re-
flexmässigt gäspar då vi ser andra gäspa, på 
samma sätt fastnar vänlighet då vi visar det 
mot varandra. 
2. Med den informationen vi har just idag, 
kommer mitt arbete att fortsätta som tidi-
gare. Vi tar en dag i taget och vi fortsätter 
att arbeta som tidigare, tills något annat 
bestäms. 

GALLUPIN TOTEUT TIVAT:  MINNA ANT OLA , 

NADINE KARELL,  ANNA-STINA PALM G RÉ N-RU OHO, 

SUVI  VAINIO

Simo Laiho, palomies, 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos

1. Asiakkaan huomioimista ja omaa työtur-
vallisuutta. Sitä, että kohtelen kaikkia, kuten 
haluaisin, että muut kohtelevat minua.
2. Ei mitenkään.

Mika Lankinen, kehittämispäällikkö, 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos

1. Ystävällisesti ammattitaidolla jatkaa mie-
lestäni organisaation nykyistä linjaa niin 
sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ollaan ystäväl-
lisiä kaikille, asiakkaille ja työyhteisössä, 
hymyillään ja puhutaan kunnioittavasti. 
Kohdataan asiat ja ihmiset ammattitaitois-
esti, tasapuolisesti, kaikki huomioon ottaen, 
ystävällisesti. 
2. Aivan kaikki ei vielä ole täysin selvillä tähän 
vastatessani, mutta ulkopuolisen silmin muu-
tosta tuskin edes huomaa. Pääsemme mukaan 
isoon työyhteisöön, jossa osaamista on valta-
vasti. Mielenkiinnolla kohti tulevaa mennään. 

Anne Laiho-Hongisto, farmaseutti, 
Varsinais-Suomen lääkehuolto, 
Tyks Kantasairaala

1. Ystävällisesti pitää kohdata potilaat ja 
kollegat. Jokaisen ammattitaito on tärkeä, 
samoin moniammatillinen yhteistyö. Toivon, 
että uudistus hälventää perus- ja erikois-
sairaanhoidon rajat. Pian kuulumme kaikki 
samaan työyhteisöön.
2. En vielä tiedä, miten oma tehtäväni muut-
tuu. Sairaanhoitopiirin lääkehuoltoon yh-
distyvät kuntien yksiköt ja saamme uusia 
tilaaja-asiakkaita.

Niina Hemming, sosiaalipäällikkö, 
Kemiönsaaren sosiaalipalvelut

1. Se lähtee siitä, että me nähdään toisessa 
hyvää, on se sitten asiakkaassa tai työnteki-
jässä. Kun me nähdään toisessa hyvää, niin 
sieltä tulee se aito ystävällisyys. Aitouden 
me kaikki tunnistamme.
2. Olen hyvin iloinen siitä, että minut on val-
ittu Alueen 4 (Kemiönsaari-Parainen-Sven-
ska Åbo) palvelualuepäälliköksi, joten työte-
htäväni muuttuvat hieman. Saan aikaisempaa 
laajemman alueen vastuulleni eikä työhöni 
jatkossa sisälly samalla tavalla asiakastyön 
johtamista. Olen suunnattoman kiitollinen, 
että saan jäädä tänne saaristoalueelle töihin, 
sillä koen olevani täällä ”kotona”.

Mistä yksilön muutosjoustavuus muodostuu?
 Keskittymiskyky Selvä visio siitä, mitä haluaa saavuttaa, ja käyttää tätä 
  kompassina muutoksen pyörteissä.
 Joustava ajattelu  Luo paljon ideoita ja lähestymistapoja vastatessaan muutokseen.
 Vuorovaikutus  Hyödyntää mielellään muiden resursseja ja hakee apua ja tukea 
  muutoksen aikana.
 Järjestelmällisyys  Kehittää ja soveltaa menetelmiä, prosesseja ja rakenteita 
  ollessaan tekemisissä muutoksen kanssa.
 Kokeilukyky  Tarttuu toimeen epävarmuuden kohdatessa ja ottaa 
  laskelmoituja riskejä nykytilaan tyytymisen sijaan.
 Tilannetulkinta  Tehokas näkemään mahdollisuuksia turbulenssissa.
 Itsetunto ja –luottamus  Tuntee olonsa turvalliseksi ja itsevarmaksi ja uskoo 
  menestyvänsä epävarmuuden kohdatessa.

Lähde: Hanna Poskiparran esitys

Kysyimme hyvinvointialueelle siirtyviltä 
ammattilaisilta, mitä heille merkitsee 
uuden työpaikan strategian mukainen 
arvo: ystävällisesti ammattitaidolla. 
1. Mitä ”ystävällisesti ammattitaidolla” 
merkitsee sinulle? Vad betyder ”vänligt 
med yrkeskunnighet” för dig? 
2. Miten työsi muuttuu 1.1.? Hur kommer 
ditt arbete att förändras 1.1?

Ihminen hakee luonnostaan tasapainoa ja harmoniaa. Sen vuoksi helposti koemme muutoksen 
uhkana, joka herättää meissä pelkoa. Työpsykologi Hanna Poskiparta kannustaa tunnistamaan 
omia tunteitaan, kun työelämässä tulee muutoksia vastaan. Nuo tilanteet koettelevat muutos-
joustavuuttamme eli resilienssiämme.

– Miksi muutoksessa usein ilmaisemme 
negatiivisia tunteita enemmän? Vaikka 
kauhistuttaa, voisimmeko löytää uteliaisu-
uden, jolla lähestyä asiaa? Poskiparta kysyy.

Parhaimmillaan saamme tunteista virtaa, 
joka auttaa löytämään ratkaisuja. Uteliaisuus 
on tehokkain mielentila uuden oppimiselle.

Poskiparta vertaa muutosjoustavuutta 
pullataikinaan.

– Taikina palautuu muotoonsa, vaikka sitä 
painaa. Siis vähän sama asia kuin sitkeys, hän 
kuvaa.

Tilaisuuksia harjoitella resilienssiä tarjou-
tuu meille joka päivä.

– Muutosjoustavuutemme kehittyy haas-
teiden ja palautumisen kautta. Onnistumisen 
kokemukset auttavat meitä kehittymään. 
Anna palautetta kaverille hyvästä toiminnas-
ta tiukassa tilanteessa, hän kannustaa.

Muutos kuluttaa ihmisen voimavaroja, jo-
ten omasta palautumisesta on tärkeää pitää 
huolta. Hyvin toimivassa työyhteisössä tun-
teita voidaan jakaa.

Muutos ei tapahdu meissä yhdellä iskulla, 
vaan on prosessi, jota onnistumisen koke-
mukset edistävät. Muutokseen vaikuttavat 
aina myös tunteemme ja ajatuksemme.

– Voisimmeko kasvattaa voimaannuttavia 
ajatuksiamme? Poskiparta kysyi.
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”Alla kan bidra till  
 ett tillåtande 
   språkklimat”

O T A  T A L T E E N  K E S K I A U K E A M A !  H Y V I N V O I N T I A L U E E M M E  S T R A T E G I A N  K I T E Y T Y S  Välkommen 
som arbets-
tagare till 
Egentliga 
Finlands väl-
färdsområde
Du är viktig för oss! Tillsam-
mans bildar vi en ny arbets-
gemenskap som är en av 
Finlands största. Vår uppgift 
är att trygga, bota och rädda – 
välfärd tillsammans, varje dag.

Målsättningen för välfärdsområdesreformen 
är att förbättra människornas basservice. 
Invånarna kan även i fortsättningen använda 
tjänster i hela Egentliga Finland.

Vårt välfärdsområde bildas av: kommu-
nernas social- och hälsotjänster i Egentliga 
Finland, sjukvårdsdistriktet och räddnings-
verket samt specialomsorgens tjänster, det 
vill säga KTO och Kårkulla.

Välfärdsområdenas finansiering baserar 
sig i den första fasen i huvudsak på statsfi-
nansiering och till en del på inkomster från 
avgifter.

Strategin för Egentliga Finlands välfärds-
område godkändes i välfärdsområdesfull-
mäktige hösten 2022. Det föregicks av ett 
beredningsarbete på bred bas. Vår enhetliga 
visuella profil bygger på Varhas violetta och 
turkosa symbolfärger, logo och bildvärld.

Vårt arbete bygger 
på de värderingar som vi 
gemensamt har godkänt 

Uppskattande och jämlikt betyder att vi tar 
hand om alla. Vi erbjuder högklassiga och 
jämlika tjänster i enlighet med kundens be-
hov och med vår servicestrategi.  

Ansvarsfullt och effektivt betyder att vi 
kan vår sak. Vi utför resultatrikt arbete och re-
sultatrik forskning. Vi förnyar modigt. Vi verkar 
ansvarsfullt när vi ordnar tjänster och som ar-
betsgivare. Vi verkar på ett hållbart sätt. 

Vänligt med yrkeskunnighet är ett bevis 
på att vi möter människor på ett vänligt och 
uppskattande sätt. Vi lyssnar och vi tar olika 
synpunkter i beaktande i vår verksamhet. Vi 
gör våra invånare och intressentgrupper del-
aktiga. 

Tervetuloa 
Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen 
työntekijäksi  
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valmistelutyö. Yhtenäinen visuaalinen 
ilmeemme rakentuu Varhan violetista 
ja turkoosista tunnusväristä, logosta ja 
kuvamaailmasta.   

Perustamme työmme 
yhteisesti tunnusta-

millemme arvoille  
Arvostavan yhdenvertaisesti tarkoit-
taa, että pidämme huolta jokaisesta. Tar-
joamme laadukkaita ja yhdenvertaisia 
palveluja asiakkaan tarpeen ja palvelus-
trategiamme mukaisesti.  

Vastuullisen vaikuttavasti merkit-
see, että osaamme asiamme. Teemme 
tuloksekasta työtä ja tutkimusta. Uu-
distamme rohkeasti. Olemme vastuulli-
nen palveluiden järjestäjä ja työnantaja. 
Toimimme kestävästi. 

Ystävällisesti ammattitaidolla on 
osoitus siitä, että kohtaamme ihmiset 
ystävällisesti ja arvostavasti. Kuunte-
lemme ja otamme erilaiset näkemykset 
huomioon toiminnassamme. Osallis-
tamme asukkaita ja sidosryhmiämme. 

Karin Simola har blivit vald till direktör för tvåspråkig service inom Egentliga Finlands välfärds-
område (Varha) från och med 1.1.2023. Hon vill att Varha blir en attraktiv tvåspråkig arbetsplats 
där man tillåter varandra att tala en icke-perfekt svenska eller finska.

Simola tycker att välfärdsområdet beaktat 
tvåspråkigheten på ett bra sätt redan under 
beredningen.

– Man har tagit upp tvåspråkigheten i stra-
tegin och det gläder mig att den lyfts upp och 
är ett genomgående tema i beredningen.

För tillfället jobbar Simola som integra-
tionsdirektör för Nationalspråksnämnden 
vid välfärdsområdet till årets slut. Hon ver-
kar också som omsorgschef i Kimitoöns 
kommun. 

– Vi ska alla bidra till att göra Varha till en 
tvåspråkig arbetsgivare och till ett tillåtande 
språkklimat. Vårt samhälle blir allt mer mång-
kulturellt, och då är svenskan en bra grund 
för att använda också andra språk.

Tröskeln får inte vara för hög för att använ-
da det andra inhemska språket, oberoende 
om det är svenska eller finska. 

– Vi får inte vara så kritiska, varken mot var-
andra eller mot oss själva, tycker Simola.

Språkbad och -kurser
Det finns enligt Karin Simola många goda 
exempel på att en person som inte haft en 
så stark svenska till exempel har förbättrat 
sina språkkunskaper då hen arbetat i en mer 
svenskspråkig miljö och vice versa.

Hon tror inte att övergången till välfärdsom-
rådet kommer att förändra språkklimatet på 
så många arbetsplatser.

– Inom de nuvarande tvåspråkiga enhe-
terna kanske det inte märks så mycket. Men 
det behövs gemensamma riktlinjer för hela 
välfärdsområdet.

Den nya organisationen öppnar upp möj-
ligheter för till exempel språkbad.

– Jag hoppas att studerande kan välja att 
göra praktik i den andra språkmiljön än var de 
studerat, säger Simola.

Alla har rätt till service på 
svenska eller finska

Hon tycker att sjukvårdsdistriktets språkpro-
gram för ÅUCS är bra och hon hoppas att man 
kan skapa ett motsvarande program för hela 
välfärdsområdet.

– Vi borde ta personalens språkkunskaper 
tillvara och tvåspråkigheten ska synas inom 
hela organisationen och på alla nivåer.

I framtiden kan det hända att det kommer 
att finnas servicepunkter som profileras som 
tvåspråkiga.

– På alla orter kommer man inte att komma 
att kunna ge service på svenska men var och 
en bör ha rätt till att få vård och service på 
svenska.

Egentliga Finlands välfärdsområde
• 5,7 procent av landskapets befolkning är 

svenskspråkiga.

• Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar 

för samordningen av ett samarbetsavtal mellan 

de tvåspråkiga välfärdsområdena för att garan-

tera social- och hälsovård på svenska.

• De övriga tvåspråkiga välfärdsområdena är 

Kymmenedalen, Östra Nyland, Vanda-Kervo, 

Västra Nyland, Egentliga Finland, Österbotten 

och Mellersta Österbotten + Helsingfors stad. 

Samarbetsavtalet gäller också HUS.

Karin Simola
F Ö D D:  i Helsingfors, flyttade som femåring till 

Dalsbruk.

B O R: i Kimito.

FA M I L J:  Man och tre vuxna söner.

H O B BY N:  familjen, promenader, gym, att läsa 

och trädgårdsarbete.

U T B I L D N I N G: ekonomie magister från Åbo 

Akademi.

M O T V I K T T I L L A R B E T E T:  skärgårdsliv, natur 

och motion.

M O T T O:  kunden i fokus.

TEX T OCH FOTO: NADINE KARELL

Olet tärkeä meille! Yhdessä 
muodostamme uuden, yhden 
Suomen suurimmista työ-
yhteisöistä. Tehtävämme on 
turvata, parantaa ja pelastaa 
– hyvinvointia yhdessä, joka 
päivä.  

Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteena on 
parantaa ihmisten peruspalveluita. Asukkaat 
voivat jatkossakin käyttää palveluja koko  
Varsinais-Suomessa. 

Hyvinvointialueemme muodostavat: Varsi-
nais-Suomen kuntien sotepalvelut, sairaan-
hoitopiiri ja pelastuslaitos sekä erityishuol-
lon palvelut eli KTO ja Kårkulla. 

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu en-
sivaiheessa pääosin valtion rahoitukseen ja 
osin maksutuloihin. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
strategia hyväksyttiin aluevaltuustossa 
syksyllä 2022. Sitä edelsi laajapohjainen 
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#Hyvintekijät
#ViGörEttGottJobb

Turvaamme, parannamme,
pelastamme – hyvinvointia
yhdessä, joka päivä.

Vi tryggar, vi botar, 
vi räddar – välfärd 
tillsammans, varje dag.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen strategia
Egentliga Finlands välfärdsområdes strategi

Ystävällisin
Vänligaste

Vaikuttavin
Effektivaste

Ammattilaisten 
arvostama
Uppskattat av de 
professionella

Yliopistollinen
Akademiskt

Kaksikielinen
Tvåspråkigt

Vastuullisen vaikuttavasti
Ansvarsfullt och effektivt

Ystävällisesti ammattitaidolla
 Vänligt med yrkeskunnighet

Arvostavan yhdenvertaisesti
Uppskattande och jämlikt

 



Päivi Rautava toimi puheenjohtajana Tiede 

yhteiskunnan peruspilari –seminaarissa. 

Paulus Torkki Helsingin yliopistosta puhui 

vaikuttavuudesta.
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Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Social- och hälsovårdstjänster

Ikääntyneiden palvelut
Tjänster för äldre 

Tyks-sairaalapalvelut 
ÅUCS/sjukhustjänster

Pelastuspalvelut
Räddningstjänster 

Järjestämisen palvelut
Organiseringens tjänster

Konsernipalvelut
Koncerntjänster  

Henkilöstöjakauma tulosalueittain  • Andelen personal per resultatområde

• Cirka 23 000 arbetstagare. Vi är vårt lands näststörsta 
välfärdsområde. Egentliga Finlands största och en av Fin-
lands största arbetsgivare. 

• Vår personals medelålder är cirka 45 år. Den klara majori-
teten av våra anställda är kvinnor.  

• Våra kunder är nästan 500 000 invånare i Egentliga Fin-
land och antalet ökar med cirka tvåtusen invånare årligen.  

• Av invånarna är 5,7 procent svenskspråkiga. Vårt väl-
färdsområde ansvarar för koordineringen av de tvåsprå-
kiga välfärdsområdenas tjänster. 

• 27 kommuner. Vi har hundratals verksamhetsställen: 
cirka 500 verksamhetsställen inom socialvården, cirka 
200 egna hälsocentraler och -stationer samt hundratals  
hyreslokaler, 50 sjukhusbyggnader samt nästan 130 
brandstationer.  

• Det finns sammanlagt 21 välfärdsområden i Finland. 

• Välfärdsområdena bildar fem samarbetsområden. Vi är 
ett av fem välfärdsområden som upprätthåller ett univer-
sitetssjukhus. 

• Det högsta beslutande organet är fullmäktige 
som väljs genom val. Egentliga Finlands 

välfärdsområdesfullmäktige har 79  
ledamöter. 

• Det finns sex resultatområ-
den i vårt välfärdsområde.

• Noin 23 000 työntekijää. Olemme maan toiseksi suurin 
hyvinvointialue, Varsinais-Suomen suurin ja yksi Suomen 
suurimmista työnantajista. 

• Henkilöstömme keski-ikä on noin 45 vuotta. Selkeä en-
emmistö työntekijöistämme on naisia.   

• Asiakkainamme Varsinais-Suomessa on lähes 500 000 
asukasta, ja luku kasvaa noin parilla tuhannella asukkaalla 
vuosittain.  

• 5,7 prosenttia asukkaista on ruotsinkielisiä. Hyvinvoin-
tialueemme vastaa kaksikielisten hyvinvointialueiden 
palveluiden koordinoinnista. 

• 27 kuntaa. Toimipisteitämme on satoja: sosiaalihuolloin 
toimipisteitä noin 500, terveyskeskuksia ja -asemia noin 
200 omaa sekä satoja vuokratiloja, 50 sairaalarakennusta 
sekä lähes 130 paloasemaa.  

• Suomessa on kaikkiaan 21 hyvinvointialuetta. 

• Hyvinvointialueet muodostavat viisi yhteistoiminta-
aluetta. Olemme yksi viidestä yliopistollista sairaalaa 
ylläpitävistä hyvinvointialueista. 

• Ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava 
valtuusto. Varsinais-Suomen aluevaltuus-
tossa on 79 jäsentä. 

• Hyvinvointialueellamme on 
kuusi tulosaluetta.  

Uusi 
työpaikkamme 
tiiviisti

Vår nya 
arbetsplats 
i korthet

Tiede yhteis-
kunnan 
peruspilari 

Hyvinvointialueissa avautuu uusia, kiinnostavia tutkimuskoh-
teita. Tutkimusalueena on kokonaisten hoitoketjujen toiminta 
ja toiminnan vaikuttavuus yliopistollisella hyvinvointialueella. 

Apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin 
yliopistosta puhui vaikuttavuudesta Turun 
yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyksis-
sä) järjestetyssä seminaarissa syyskuussa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pit-
kän tähtäimen tavoitteena on olla ystävällisin 
ja vaikuttavin, ammattilaisten arvostama yli-
opistollinen hyvinvointialue.

Torkki siteerasi yhdysvaltalaista Michael 
Porteria, mitä vaikuttavuusperusteisuus tar-
koittaa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Potilaalle relevantit hoitotulokset suh-
teessa resursseihin, hän tiivisti.

– Hoitotuloksia tulee mitata jokaiselta po-
tilaalta asiakasryhmittäin yli palvelu- ja hoi-
topolkujen sekä suhteuttaa kokonaiskustan-
nuksiin, hän selvensi.

Vaikuttavuuden arviointi vaatii tietoa siitä, 
mitä ihmiset odottavat palveluilta.

 – Mitä ihmiset hakevat, tarvitsevat ja odot-
tavat hyvinvointialueelta? Mitkä ovat tavoi-
tellut lopputulokset? Kuinka hyvin ne toteu-
tuvat? hän kuvasi päättelyketjua.

Valintaa ja  
vertailua

Paulus Torkki kehotti valitsemaan, koska 
montaa vaikuttavuuden mittaria ei pysty to-
teuttamaan kerralla. Esimerkiksi ”väestön 
terveys” on liian laaja kohderyhmä.

– Tavoite pitäisi rajata, jotta sille voidaan 
muodostaa mittari. Jo yksi mittari voi tuoda 
arvokasta tietoa, hän sanoi.

Vaikuttavuuden ymmärtäminen vaatii aina 
vertailua. Suomen sairaaloiden yhteiset sekä 
kansainväliset laatumittarit tarjoavat vertai-
lukohteen.

Torkki kertoi myös esimerkin siitä, kuinka 
hyvin ihmiset yleensä tuntevat julkisen 
terveydenhuollon kustannuksia. Tieto on val-
tioneuvoston kyselytutkimuksesta.

– Suurin osa ihmisistä arvioi, että julkinen 
terveydenhuolto maksaa vuodessa alle 1000 
euroa per henkilö. Oikea luku on noin 4000 
euroa.

Paulus Torkin erikoisalana on terveyden-
huollon tuotantotalous.

Veturina  
terveystieteissä

Yliopistosairaala toimii veturina terveysti-
eteiden tutkimuksessa sekä tukee yritys-
toimintaa ja työllisyyttä. Turusta on tullut 21 
Suomen 23 lääkeaihiosta.

Professori Päivi Rautava kertoi Tyksin tut-
kimuspalveluista.

– Huolehdimme lupaprosessista, joka tur-
vaa tutkijan ja potilaan oikeudet. Viimevuosi-
en aikana tutkimuslupaprosessi on vaikeutu-
nut monella kierteellä, nyt jos koska tutkijat 
tarvitsevat apua ja neuvoja, hän sanoi.

Hyvinvointialueissa avautuu uusia, kiin-
nostavia tutkimuskohteita.

Menestystarinaa ovat olleet esimerkiksi 
Länsi-Suomen yhteistyöalueen laajuinen 
tiedestrategia, biopankki, läntinen syöpä-
keskus sekä Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kanssa yhtä aikaa rakennettu 
kliininen tietoallas.

Maailmanlaajuisessa luokituksessa Tyks 
on sijalla 58.

T E KS T I:  S U V I  VA INIO

Yliopistollinen hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue on yksi 

Suomen viidestä yliopistollisesta hyvinvoin-

tialueesta. 

Yhdessä Pohjanmaan ja Satakunnan hyvin-

vointialueiden kanssa muodostamme Länsi-

Suomen yhteistyöalueen.
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Asiakasvastaavat Päivi Lehtola 

(vas.) ja Anu Salin kuuntelevat 

asiakasta herkällä korvalla ja 

kelloon katsomatta. He autta-

vat löytämään eri palveluiden 

viidakosta oikeat palvelut ja 

saamaan arjen taas hallin-

taan, kun omat voima-

varat ovat vähissä.
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Aloitus

Sote-
palvelut

Hoidon tarpeen 
arviointi ja 

asiakasohjaus

Pelastus-
palvelut

Ikääntyneiden
palvelut

Tyks/ 
Sairaalapalvelut

Varsinais-Suomen 
tulevaisuuden sotekeskus

Aloitus
Ehkäisevät 

palvelut

Täydentävät 
palvelut

"Kaikki tunnistaa 
ja ohjaa" 

–palvelujärjestelmäIhmisen 
avuksi 
yhdessä

Asiakasvastaavat Anu Salin ja Päivi Lehtola 
tekevät työtään so-te-työparina. Työpari-
malli on ollut asiakasohjauksessa käytössä 
Salossa aivan Varsinais-Suomen tulevai-
suuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen 
asiakasohjauspilotin alkuvaiheesta asti, nyt 
yli vuoden verran.

Asiakasvastaavat ovat ammattilaisia, joiden 
luo voi hakeutua joko itse tai yhtä hyvin lähei-

sen tai ammattilaisen ohjaamana. Kohtaami-
sessa olennaista on kuuntelu, asiakkaan koh-
taaminen kokonaisvaltaisesti ihmisenä. 

Ensitapaamisella kartoitetaan asiakkaan 
kokonaistilannetta. Yhdessä asiakkaan 
kanssa, täysin hänen ehdoillaan, käydään 
läpi terveydentila, arjen asiat, verkostot, 
käytetyt terveys-, sosiaali- ja muut palvelut 
sekä omat voimavarat.

– Me täällä Salossa teemme myös kotikäyn-
tejä. Joskus arki ja jatkuva luukulta luukulle 
pyöritys sekä perussairauksien hoito on vie-
nyt niin paljon voimavaroja, että kotikäyntiä 
toivotaan. Myös sosiaalisten tilanteiden pel-
ko tai liikkumisen vaikeus voivat olla syynä, 
Lehtola kertoo.

– Ihmisen omassa ympäristössä avoimesti 
jutellessa saattaa toisinaan myös tulla esiin 
asioita, jotka ovat lopulta juurisyynä arjen 
haasteisiin, ja kun niihin saa apua, muutkin 
asiat alkavat löytää uomiaan.

Siivet vahvistuvat  
rinnalla kulkien

Asiakkaalla arjen haasteet voivat olla sellai-
sia, että jo puhelinkeskustelussa löydetään 
hänelle oikeat palvelut. Useimmiten kiireetön 
kohtaaminen kasvokkain on kuitenkin tärkeä. 
Arjen rullaamisen pysäyttävää lamaantumis-
ta voi aiheuttaa yksittäinen iso mullistus ku-
ten läheisen kuolema, ero, työttömyys, saira-
us tai stressi. Valtaosalla Anu Salinin ja Päivi 
Lehtolan asiakkaista on monialaisen tuen 
tarvetta ja omat voimavarat vähissä.

– Ihmisellä voi olla useita sairauksia, joi-
den hoitoon on tarvinnut käydä jatkuvasti 
eri vastaanotoilla, vaihtuvien ammattilaisten 
pakeilla, eikä siitä viidakosta enää itse löydä 
tietä ulos. Punainen lanka on kateissa. Ihmi-
sen arkeen pitää päästä syvällisesti kiinni ja 
siksi luottamus ja ajan antaminen ovat tässä 
työssä keskeisiä asioita, Salin kertoo.

– Asiakas itse täyttää elämänlaatumittarin 
senhetkisestä tilanteestaan. Kuuntelemi-

sen, keskustelun ja sopivien palveluiden 
kartoituksen edetessä asiakkaan kanssa 
yhdessä tehdään hänelle tarvittaessa 
terveys- tai hoitosuunnitelma, jolla pääs-
tään kiinni tarpeista arjessa selviytymi-
sen ja oman vahvistumisen tueksi.

Noin puolet asiakkaista on työikäisiä ja 
puolet aktiivisen työiän taakse jättäneitä.

Palvelu- tai hoitopolku  
saa siivet kantamaan

Jos tilanne on monimutkainen ja haas-
teita monella tasolla, voivat asiakasvas-
taavat asiakkaan luvalla konsultoida eri 
alojen ammattilaisia ja etsiä oikeita rat-
kaisuja ja palveluja kunkin hoitopolkuun. 
Hoito- tai palvelupolun tavoitteena on, 
että asiakas saa juuri hänelle sopivia oi-
kea-aikaisia ja sujuvia palveluja. 

– Teemme paljon läheistä yhteistyötä 
kolmannen sektorin kanssa. Seurakunnat 
ja siellä diakoniatyö, Martat, lukuisat jär-
jestöt ja yhdistykset, omaishoidon palve-
lut, Yhteistoiminnan, tiedon ja vertaistu-
en keskus Syty sekä totta kai esimerkiksi 
Kela ovat tärkeitä kumppaneita. Arkeen 
voimaa -toimintamalli, kulttuuri- ja liikun-
tapalvelut, esimerkiksi kirjastopalvelut, 
tarjoavat myös uutta ja merkityksellis-
tä sisältöä elämään, kun terveydellisiin 
haasteisiin on saatu apua esimerkiksi 
kuntoutuksesta, fysio- tai toimintatera-
piasta tai vaikka mielenterveyspalveluis-
ta, kertoo Päivi Lehtola.

Sosiaaliohjaajana Päivi Lehtolan koke-
mus on karttunut 13 vuoden ajalta vam-
maispalveluista, joten omat verkostot 
alueella ovat laajat. Anu Salin taas oli heti 
tullut esihenkilölle mieleen, kun tähän et-
sittiin sopivaa terveydenhoitajaa.

– Usein muistuu mieleen joku palvelu, 
josta olisi juuri tälle ihmiselle apua, mutta 
aina ei löydy palvelua tai ratkaisua asiak-
kaan tilanteeseen. Tällöin kuunteleminen 
korostuu entisestään ja usein jo se on 
asiakkaalle merkityksellistä. Pidämme 
myös tasaisin väliajoin yhteisiä Teams-
kokouksia muiden Varsinais-Suomen 
alueen asiakasvastaavien kanssa. Lisäk-
si osallistuminen eri tahojen järjestämiin 
koulutuksiin on tärkeää, näin saamme tie-
tää uusistakin jutuista nopeasti.

Jokainen ihminen haluaa tulla kuulluksi 
ja arvostetuksi. Se on asiakasvastaavan 
työn ydin, olla ihminen ihmiselle ja tukea 
sekä auttaa asiakasta löytämään hänes-
sä olevia voimavaroja. Kun halu arkeen 
kiinnipääsystä kumpuaa itsestä ja asia-
kas löytää kiinnekohtia mielekkäästä te-
kemisestä ja hyvinvoinnin edistämisestä, 
Salin ja Lehtola saavat työstään kiitoksen, 
jota on vaikea pukea sanoiksi.

TEKSTIT: HEIDI PYHÄLAHTI, KUVA: MIKAEL SOININEN

Liikenneympyrä-
oivalluksia

Palvelujärjestelmää lähestyvällä asukkaalla 
on pulma, johon hän kokee tarvitsevansa 
sote-ammattilaisen apua.

– Olisi oleellista, että hänen ottaessaan 
yhteyttä mihin tahansa hyvinvointialueen 
palveluun, ammattilainen arvioisi asiakkaan 
tilanteen heti kokonaisuutena eikä vain yh-
den ongelman näkökulmasta, hankejohtaja 
Pia Kirjonen kuvaa.

Liikenneympyrä kuvaa tätä ajattelua: asi-
akkaan polku ei välttämättä ole suora, vaan 
hän voi tarvita useita muitakin ympärillä ole-
via palveluja. Olisi kuitenkin olennaista, että 
reitti olisi ensivaiheesta sujuva eikä pysähtyi-
si aina uudella ovella.

– Hyvinvointia ja terveyttä edistävien pal-
velujen – kuten kolmannen sektorin, liikunnan 
ja kulttuurihyvinvoinnin palvelujen – näkemi-
nen osana asiakkaan palvelukokonaisuutta 
on keskeistä, sillä ydinajatuksena uudistuk-
sessa on siirtää painopistettä korjaamisesta 
ennaltaehkäisyyn, muistuttaa Kirjonen.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-
hankkeen 19 projektin kehittämistyötä py-

ritään yhdistämään paitsi projektien välillä, 
myös hyvinvointialueen palveluihin.

– Yhteisesti kaikissa projekteissa kehitäm-
me sujuvia palvelu- ja hoitopolkuja, yhtenäis-
tämme palveluja, lisäämme ammattilaisten 
välistä yhteistyötä ja jaamme sekä monis-
tamme alueella jo käytössä olevia hyviä käy-
täntöjä. Järkevöittämällä työn tekemisen ta-
poja säästyy resursseja niin asiakkaalta kuin 
ammattilaiseltakin.

Kehitetyt ja pilotoidut palvelut sekä ko-
keiluista saadut tulokset esitellään sitten 
hyvinvointialueelle, jossa alueen viranhaltijat 
sekä muut vastuutahot tekevät päätökset 
palveluiden tuottamisen tavasta ja sisällöstä 
yhteistyössä muun muassa hankkeen pro-
jektipäälliköiden kanssa.

– Kaikessa tekemisessä korostuu asiak-
kaan etu: palvelut ovat sujuvia ja vaikuttavia. 
Samalla tapahtuu usein myös kustannusvai-
kuttavuutta, muistuttaa Kirjonen. 
K U VA :  W E RONI CA GRÖNDAHL,  PI A KI RJ ONEN

vshyvinvointialue.fi/
tulevaisuuden-sote-keskus

Asiakasvastaavat, terveydenhoitaja Anu Salin ja sosiaalioh-
jaaja Päivi Lehtola toimivat työparina Salon terveysasemalla. 
Pilottiprojektin myötä laajalti hyvinvointialueelle levinneessä, 
erinomaisesti vastaanotetussa asiakasohjauksen mallissa ih-
minen otetaan vastaan kokonaisuutena – eikä kohtaamisessa 
katsota kelloa.

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-
hanke kehittää sote-palveluiden sisältöjä. Tavoitteena on 
palveluiden saatavuus, vaikuttavuus, monialaisuus ja kustan-
nusten nousun hillitseminen. Korjaavien palveluiden sijaan pai-
nopiste on ennaltaehkäisyssä.
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Toini Lindqvist osallistuu virtuaalisen 

kotihoidon ryhmistä mm. tuolijumppaan. 

Christa juttelee kuulumisia Simon kanssa. Samalla 

tarkistetaan, että lääkkeet on otettu. ”Kuvapuhelu 

on intensiivinen 10–15 minuutin mittainen tuokio, 

jonka aikana hoitaja on katsekontaktissa asiakkaa-

seen”, Christa kertoo. 

Kuka aikoinaan lauloi ”Juustossa löytyy”, kysyy virtuaalisen kotihoidon Pirjo aivojumppaan osallistuvilta. 

Muistin syövereistä yritetään kaivaa oikeaa nimeä esille.  

Sosiaalityöntekijät Tuija ja Kristiina 

ovat lähdössä asiakaskäynnille.
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Jos asukkaita evakuoidaan 
palavasta rakennuksesta, pe-
lastuslaitoksen ja ensihoidon 
ohella paikalla on myös sosi-
aali- ja kriisipäivystys. 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävänä on 
muun muassa järjestää asukkaiden tilapäis-
majoitus. Lisäksi sosiaali- ja kriisipäivystys 
on poliisin mukana huolehtimassa akuutista 
kriisiavusta esimerkiksi onnettomuudessa 
kuolleiden omaisille. Työ tarkoittaakin laajaa 
viranomaisyhteistyötä ja vaatii myös laaja-
alaista osaamista.  

Tehtäviin kuuluu myös vastaanottaa las-
tensuojeluilmoituksia sekä tehdä akuuteissa 
tilanteissa kiireellisiä sijoituksia. Yksikössä 
otetaan vastaan myös sosiaalihuoltolain 
mukaisia yhteydenottoja, esimerkiksi ikään-
tyneistä tehdään yhä enemmän sosiaalihuol-
lon tuen tarpeen ilmoituksia.  

Psykososiaalisen tuen organisointi onnet-
tomuus- ja kriisitilanteissa kuuluu sosiaali- ja 
kriisipäivystyksessä noin vuoden ajan työs-
kennelleiden kriisityöntekijöiden tehtäviin. 
Tuki voi myös kohdentua laajemmalle yleisöl-
le, jota kriisi on koskettanut.  

Tyks Akuutin terveydenhuollon päivystyk-
sessä sosiaali- ja kriisipäivystyksen työnteki-
jät arvioivat asiakkaiden akuutin avun tarvet-
ta ja mm. kontaktoivat omaisia sekä tarjoavat 
sosiaalityön palveluohjausta.  

Tilanne ratkaisee,  
ei etäisyys 

Turun sosiaali- ja kriisipäivystys on toiminut 
virka-ajan ulkopuolella yli 477 tuhannen as-
ukkaan Varsinais-Suomessa jo vuodesta 
2019. Vuoden 2023 alussa toiminta laajenee 
myös virka-aikaan.  

  – Kuntien, jatkossa hyvinvointialueen, 
tehtävä on perustuslainkin mukaan vastata 
kiireellisen avun tarpeeseen, ja sosiaali- ja 
kriisipäivystystoiminta on osa kunnan val-
miussuunnittelua, johtava sosiaalityöntekijä 
Kaarina Katas kertoo. 

Toimiminen koko alueella tarkoittaa myös 
pitkiä etäisyyksiä.  

Sosiaali- ja kriisipäivystys 
huolehtii 24/7 kiireellisen 
avun tarpeistamme

– Asiakkaan tilanne ratkaisee, ei etäisyys. 
Akuutit  t i lanteet hoidetaan tiettyjen 
kriteerien mukaan. Asiakkaan oma sosiaali-
työntekijä jatkaa työtä virka-aikana.  

 – Virka-ajan ulkopuolella työhön tuo haas-
tetta asiakkaan edun mukaisten päätösten 
tekeminen ilman laajaa mahdollisuutta kon-
sultoida virka-ajalla työskenteleviä viran-
omaisia. Esimerkiksi lapsen kiireellisestä 
sijoituksesta voidaan joutua päättämään pi-
kaisella aikataululla puutteellisinkin tiedoin, 
Katas kuvaa.  

Moniammatillista viranomaisyhteistyötä 
tehdään myös sosiaali- ja kriisipäivystyk-
sen Ankkuri-toiminnassa, jossa puututaan 
varhaisessa vaiheessa alaikäisen rikolliseen 
käyttäytymiseen. Tavoitteena on selvittää 
perheen elämäntilanne ja avun tarve sekä 
puuttua mahdolliseen perheväkivaltaan ja 
ohjata tarkoituksenmukaisen tuen piiriin. 

T E KS T I  JA  K U VA :  T I IA  LA A KS O

Turun sosiaali- 
ja kriisipäivystys: 
Johtava sosiaalityöntekijä, 
suunnittelija, 3 toimistosihteeriä 
4 kriisipäivystäjää 
21 sosiaalityöntekijää 
2 perheohjaajaa 
2 Tyks Akuutissa työskentelevää 
ohjaajaa 
Turun pääpoliisiaseman 2 Ankkuri-
tiimiä: Turku ja sopimuskunnat 
(Naantali, Raisio, Akseli-kunnat, 
Kaarina, Lieto, Paimio, Sauvo) 
Tiimeissä poliisin ohella sosiaali-
työntekijä ja -ohjaaja ja psykiatrinen 
sairaanhoitaja  

 
24/7 p. 02 262 6003 
varha.fi ->sosiaalipäivystys

Asiakkaat 
ovat ottaneet 
virtuaaliset 
kotihoidon 
kuvapuhelut 
omakseen

Lemminkäisenkadulla Turussa sijaitsevassa 
toimistossa virtuaalisen kotihoidon Christa 
Kukkula istahtaa tietokoneen äärelle, aset-
taa luurit korvilleen ja ottaa yhteyden asiak-
kaaseen.  

osa muuta kotihoidon palvelua. 
– Virtuaalisen kotihoidon laitteen avulla void-
aan tukea asiakkaiden sosiaalisia suhteita ja 
vahvistaa aktiivisuutta sekä toimintakykyä. 
Lisäksi saadaan lisäturvaa asiakkaan toi-
mintakyvyn muutostilanteisiin, voidaan seur-
ata terveydentilaa ja ohjeistaa päivittäisissä 
toimissa esimerkiksi muistuttaa ruokailusta 
tai järjestää etäryhmätoimintaa, kertoo lähi-
johtaja Kaisa Viitamäki.  

Virikkeellistä etäryhmätoimintaa järjes-
tetään maksimissaan 10 henkilön ryhmille. 
Asiakas voi osallistua esimerkiksi virtuaali-
seen tuoli- ja aivojumppaan, bingoon sekä 
lukuhetkiin. Myös vapaaehtoiset, kuten seu-
rakunta, oppilaitokset ja järjestöt ovat järjes-
tämässä toimintaa.  

Asiakas voi laitteen avulla pitää yhteyttä 
myös läheisiinsä, jotka voivat ottaa omista 
laitteistaan kuvapuheluyhteyden virtuaali-
sen kotihoidon laitteeseen. Mahdollisuus on 
otettu innolla käyttöön. 

– Olemme saaneet erittäin hyvää palautet-
ta, ja asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti, 
Kaisa Viitamäki toteaa. 

Laitteen käyttöön tutustutaan aina huolel-
la asiakkaan kanssa. Jos todetaan, että virtu-
aalinen kotihoito ei sovellu asiakkaalle, pal-
velu toteutetaan peruskotihoidon käynteinä. 

Virtuaalinen kotihoidon asiakas saa ko-
tiinsa tablettilaitteen ja käyttötukea. Palvelu 
tuotetaan VideoVisit® Home -järjestelmällä. 
Virtuaalinen kotihoito otettiin osaksi Turun 
kotihoidon asiakkaiden palveluvalikoimaa 
vuonna 2019. Palvelua ohjaa asiakkaan hoito-  
ja palvelusuunnitelma.  

Katso myös video, jossa Christa Kukkula ker-
too, mitä kaikkea työ virtuaalisen kotihoidossa 
voi pitää sisällään: varha.sharepoint.com 

TEKSTI  JA KUVAT:  TI IA  LA AKSO

Turkulainen Toini Lindqvist tietää jo odottaa 
sovitun aikataulun mukaista soittoa. Tablet-
tilaitteen ruudulle ilmestyvät hoitajien kasvot 
ovat ehtineet tulla tutuksi, sillä hän on ol-
lut virtuaalisen kotihoidon asiakas jo kolme 
vuotta. Toinin mukaan kuvapuheluun on 
helppo vastata koskettamalla sormella lait-
teen näyttöä. 

– Hoitaja soittaa joka aamu ja katsomme 
yhdessä lääkkeiden ottamisen, Toini kertoo.  

Hoitosoittoja, lukupiiriä,  
aivo- ja tuolijumppaa

Puheensorina kuuluu toimiston suljettu-
jen ovien takaa. Virtuaalisen kotihoidon 20 
työntekijää tekevät töitä kahdessa vuoros-
sa kaikkina viikonpäivinä. Reilun kolmen 
toimintavuoden jälkeen jo yli 170 Turun noin 
2200 kotihoidon asiakkaasta käyttää palve-
lua. 

 Videopuhelun aikana huolehditaan asiak-
kaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukai-
sista tarpeista etäyhteyden avulla ennalta 
sovittuina aikoina. Virtuaalinen kotihoito on 
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MIRG-pelastajia helikopterissa valmistautumassa 

laivalle laskeutumiseen. Kuvassa Henri Koivumäki, 

Jussimatti Roitto, Samuli Tuominen ja Petri Suomi. 

Ensihoitaja Harri Palomäki hälytystehtävällä Pelastuslaitos harjoittelee öljyntorjuntaa

Palotarkastaja Jarkko Jääske-

läinen lastentapahtumassa. 

Kuva: Tanja Uusitalo

Pelastuspäällikkö Mika Viljanen, Kuva:Esko Keski-Oja

Valmiuspäällikkö Mikael Mattila
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Mitä kaikkea pelastuslaitoksella oikein tehdään? Pelastustoimi on sujahtamassa osaksi 
Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta vuoden 2023 alusta. Usein pelastuslaitoksesta näkyvät 
juuri ne vilkkuvat valot niin paloautoissa kuin ambulansseissakin, mutta pelastuslaitos kätkee 
sisälleen laajan määrän myös muita toimintoja ja ennen kaikkea ihmisiä toimintojen takana. 

Varautumisen merkitys  
korostunut

Varautuminen ja väestönsuojelu ovat tällä 
hetkellä näkyvästi esillä mediassa. Varau-
tuminen ja väestönsuojelu ovat kuitenkin 
kuuluneet pelastuslaitoksen perustehtäviin 
koko ajan. Pelastuslaitoksella siviilivalmiuden 
palveluyksikkö vastaa väestönsuojelusta, 
pelastuslaitoksen varautumisesta ja tähän 
liittyvän tilannekuvan ylläpitämisestä. Pe-
lastustoimen on kyettävä toimimaan myös 
pitkäkestoisissa häiriötilanteissa tai poikke-
usolojen aikana. Pelastuslaitoksen tehtävä-
nä on tukea kuntien omatoimista varautu-
mista, tarkastaa ja neuvoa väestönsuojien 
rakentamisessa ja ylläpidossa sekä tarjota 
asiantuntija-apua ja jakaa poikkeusolojen 
turvallisuustietoutta eri koulutuksissa ja tur-
vallisuusviestinnän keinoin. 

Väestönsuojelu on yksi pelastuslaitoksen 
lakisääteisistä tehtävistä. Tämän tehtävän 
ehkä näkyvin, tai kuuluvin osa, on väestöhä-
lyttimet. Valmiuspäällikkö Mikael Mattila ker-
too, että varsinkin väestönsuojista ja väestö-

Olemme vahvasti turvaamassa ja takaamas-
sa ihmisten arkea ja vahvistamassa omalta 
osaltamme turvallisuuden tunnetta. Maa-
ilman tilanteesta johtuen esimerkiksi va-
rautuminen on noussut entistä enemmän 
keskiöön ja myös kansalaisten kiinnostuk-
sen kohteeksi. Emme myöskään toimi yksin, 
vaan pelastuslaitos toimii onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ja turvallisuuden takaami-
seksi yhteistyössä vapaaehtoispalokuntien, 
muiden viranomaisten, yhteisöjen ja asuk-
kaiden kanssa. Pelastuslaitoksen keskeisenä 
tehtävänä onkin onnettomuuksien ehkäisy. 
Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan 
vaikuttaa turvallisen arjen toteutumiseen, 
tähän pyrimme vaikuttamaan muun muassa 
turvallisuusviestinnällä. 

Laajalla toiminta-alueella 
valmiudessa 24/7

Varsinais-Suomen pelastuslaitos toimii jo nyt 
koko maakunnan alueella, joten siirtyminen 
hyvinvointialueelle ei tuo tähän muutosta. 
Vastaamme maakunnan 27 kunnan, mukaan 
lukien Saaristomeren alueen, pelastustoi-
minnasta. Alue on laaja ja esimerkiksi runsas 
saaristo tuo omat erityispiirteensä pelastus-
toimintaan. Pelastuslaitos vastaa ympäristö-
vahinkojen torjunnasta saaristossa. Meritoi-
minta on merkittävässä roolissa pelastuslai-
toksen toiminnassa. 

Pelastuslaitoksen perustehtävänä on tuli-

palojen ja muiden onnettomuuksien ennalta-
ehkäiseminen, turvallisuuskulttuurin edistä-
minen, poikkeusolojen väestönsuojelutehtä-
vien hoitaminen ja niihin varautuminen sekä 
pelastustoiminta onnettomuustilanteissa. 
Pelastuslaitokselle kuuluu niin ihmisten, 
eläinten, omaisuuden kuin ympäristönkin 
pelastaminen ja suojaaminen. Päätoimisen 
pelastuslaitoksen henkilöstön lisäksi maa-
kunnassa toimii runsas määrä, noin 70, aktii-
vista vapaaehtoispalokuntaa. Vapaaehtois-
palokunnat ovatkin tärkeä osa toimintaa. 

Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (jat-
kossa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen) 
kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen 
puitteissa Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, 
Paraisilla ja Naantalissa. Pelastuslaitoksel-
la on jatkuvassa hälytysvalmiudessa olevia 
ambulansseja 12. Ensihoitotoiminnan lisäksi 
alueella tuotetaan ensivastepalveluja. Pelas-
tuslaitoksen lisäksi ensivastepalveluja tuot-
taa tällä hetkellä 26 vapaaehtoispalokuntaa.

Pelastuslaitoksen 
toimintoja 

Jotta paloautot ja ambulanssit liikkuvat on-
nettomuuspaikoille, tarvitaan toimivaa ka-
lustoa. Pelastuslaitoksen tiloissa toimii oma 
korjaamo ja varushuolto. Varushuolto huo-
lehtii esimerkiksi sammutus- ja virkavaattei-
den pesusta ja korjauksesta. Turussa toimiva 

pelastuslaitoksen korjaamo huolehtii koko 
maakunnan pelastuskaluston, myös vapaa-
ehtoispalokuntien, kunnossapidosta. 

Erilaiset hankkeet, niin kansalliset kuin 
kansainväliset, ovat myös tärkeä osa pelas-
tuslaitoksen toimintaa. Pelastuslaitos tutkii 
kaikki palot tavoitteena onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy. Palontutkinnalla tuotetaan 
jatkuvasti tietoa, jolla kehitetään pelastus-
toimintaa ja työturvallisuutta onnettomuus-
paikoilla. Lisäksi pelastuslaitoksen tukipal-
velut varmistavat pelastustoiminnan ympä-
rivuorokautisen toimintakyvyn. 

Pelastuslaitoksella valvontatyötä tekevät 
palotarkastajat. Palotarkastuksessa valvo-
taan, että rakennus ja sen ympäristö ovat 
turvalliset. Palotarkastuksia tehdään erilai-
siin kohteisiin. Asuintaloissa omapalotar-
kastus toteutetaan asiakirjavalvontana. Jos 
asut omakotitalossa ja olet saanut palotar-
kastuspostia pelastuslaitokselta, on kysees-
sä juuri tämä toiminta. 

Yhteistyön merkitys eri viranomaisten 
kanssa korostuu monessa toiminnassa varsi-
naisten pelastustehtävien lisäksi. Esimerkik-
si tapahtumaturvallisuutta tehdään yhdessä 
poliisin ja sairaanhoitopiirin kanssa ja paloris-
kiasumisessa yhteistyötä tehdään jatkuvasti 
sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. 
Viestintää tehdään myös usein yhteistyössä 
eri viranomaisten kanssa. 

jatkossakin, palotarkastuksia tehdään ja am-
bulanssit kiirehtivät onnettomuuspaikoille. 
Kansalaisen näkökulmasta ei varmastikaan 
muutu juuri mikään, ja niin on tarkoituskin. 
Pelastuslaitos pyrkii varmistamaan asia-
kaspalvelun katkeamattoman toimivuuden 
siirryttäessä hyvinvointialueelle. Uskomme 
myös, että jo aiemmin tehty hyvä yhteistyö 
eri turvallisuustoimijoiden kanssa entises-
tään syvenee. Muutos on aina omalla taval-
laan kriisi, mutta toisaalta yhtä lailla myös 
mahdollisuus. Kriisiorganisaationa taklaam-
me varmasti mahdolliset haasteet ja kehi-
tämme toimintaa entistä paremmaksi. 

Tässä oli pieni kurkistus pelastuslaitok-
sen toimintaan. Paljon tärkeitä toimintoja jäi 
myös esittelemättä. Arki meillä on joka ta-
pauksessa monimuotoista ja pitää sisällään 
hyvin erilaisia toimijoita. Toivottavasti olem-
me jatkossakin helposti lähestyttäviä ja tu-
tustumme tulevaisuudessa paremmin teihin, 
uusiin kollegoihimme. Nähdään hyvinvointi-
alueella! 

Vilkkuvia valoja, valvontaa, 
varautumista ja viestintää

hälyttimistä on tullut paljon huolestuneita ky-
selyjä kansalaisilta. Hän toteaa rauhoittavas-
ti, että syytä paniikkiin ei ole. Mattila kuitenkin 
muistuttaa, että kaikkien kannattaa huolehtia 
oma kotivara kuntoon, jotta kotoa löytyvät 
muun muassa ruoka- ja vesitarpeet ja mah-
dolliset lääkkeet muutaman päivän varalle. 

Mitä tulevaisuus  
tuo tullessaan

Vuoden vaihtuessa tapahtuu paljon muu-
toksia. Tähän suureen siirtymään valmistau-
dutaan parhaillaan kovaa kyytiä. Valmistelu-
työssä vahvasti mukana ollut pelastuspääl-
likkö Mika Viljanen toteaa, että valmistelun 
keskeisenä tavoitteena on varmistaa pelas-
tustoimen palveluiden hallittu siirtyminen 
uuteen organisaatioon siten, että asiakkaat 
saavat vähintään yhtä laadukkaita pelastus-
toimen palveluja vuodenvaihteen jälkeenkin. 

Pelastuslaitos siirtyy hyvinvointialueelle 
kokonaisuutena toisin kuin moni muu siir-
tyvä organisaatio. Tulipaloja sammutetaan T E KS T I:  M INNA ANTOLA,  viestintäsuunnittelija 

K U VAT:  K RIS TI AN ELOLUOTO, 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
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Emilia Sandell och Niina 

Hemming talade båda 

sitt modersmål och 

texten är skriven enligt 

språket som användes 

under intervjun.
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Yli 64-vuotiaiden osuus väes-
töstä prosentteina 2021

Lähde: Tilastokeskus

Paimio 
22,7

Somero  
33,2

Salo 
28,5

Sauvo 
27,7

Tu
rk

u  
21

,1
Kaarina 

21,3

Kemiönsaari 
35,3

Raisio 
23,4

Rusk
o 2

0,0

Naantali 
27,1

Masku 19,1

Nousiainen 
20,9

Mynämäki 
27,5

Laitila 
25,5

Uusikaupunki 
29,6 

Pyhäranta 
29,7

Vehmaa 
29,9

Taivassalo 
34,6Kustavi 

40,4

Parainen 
28,7

Pöytyä 
26,1

Oripää 
27,4

Loimaa 
31,5

Koski Tl 
33,1

Marttila 
28,4

Lieto 
20,0

Aura 
21,7

Uudella hyvinvointialueella 
vaativakin palliatiivinen hoito 
halutaan ulottaa koko alueelle.
 
Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa kehite-
tään Varsinais-Suomessa vauhdilla. Ideana 
on, että laadukas hoito tavoittaisi kaikki sitä 
tarvitsevat, asuinkunnasta riippumatta.

Tyksin palliatiivisen keskuksen ylilääkärin 
Outi Hirvosen mukaan tällä hetkellä hoidon 
saatavuus riippuu ihmisen asuinkunnasta. 
Perustason hoitoa saa kaikissa kunnissa, 

Emilia Sandell och Niina 
Hemming arbetar i Kimito 
centrum inom Kimitoöns 
social- och hälsovård. Från 
årsskiftet kommer de att 
få en ny arbetsgivare, 
Egentliga Finlands välfärds-
område. De ser positivt 
på förändringen.

Sandell är ansvarig hälsovårdare vid Kimitos 
rådgivning och Hemming är socialchef vid Ki-
mitoöns kommun.

Sandells arbete fortsätter troligtvis gan-
ska långt som förut men Hemming vet inte 
ännu hur hennes arbetsbild kommer att se ut 
efter årsskiftet.

–Minut on valittu Alueen 4 (Kemiönsaari-
Parainen-Svenska Åbo) palvelualuepäälli-
köksi, joten työtehtäväni muuttuvat hieman. 
Saan aikaisempaa laajemman alueen vas-
tuulleni eikä työhöni jatkossa sisälly samalla 

Elämän 
hyvä loppu 
kuuluu kaikille

Vuoden 2022 alusta pyörineessä hankkees-
sa on koulutettu henkilöstöä YTA-alueella ja 
kehitetty palliatiivista kotisairaalatoimintaa. 
Siinä palliatiivinen hoito ja saattohoito tuo-
daan potilaan kotiin tai asumisyksikköön. 
Laine korostaa, että useimmiten potilas ha-
luaa kuolla tutussa ympäristössä.

– Kotiin vietäviä palveluita pitää kehittää 
myös väestön vanhenemisen takia. Vuode-
paikat eivät riitä siihen, että kaikki kuolevat 
tuotaisiin sairaalaan, Hirvonen lisää.

Kaksikko korostaa, että laadukas ja kaikki 
tavoittava saattohoito on merkityksellistä 
myös kuolevan henkilön läheisille. Epäonnis-
tunut hoito jättää pitkät jäljet.

– Hyvä saattohoito on tulevien sukupol-
vien traumojen ennaltaehkäisyä, Hirvonen 
summaa.

Hyvät lähtökohdat
Kaksikon mukaan palliatiivisen hoidon osaa-
mista on kunnissa paljon. Siihen on satsattu 
vuodeosastoilla ja asumispalveluyksiköissä, 
ja kotisairaaloita on perustettu. Tämän osaa-
misen päälle on hyvä rakentaa.

Tasalaatuinen palliatiivinen hoito koko 
hyvinvointialueella vaatii heidän mukaansa 
paljon työtä: koulutusta ja tiivistä yhteistyö-
tä sekä riittävästi saattohoidon taitavia am-
mattilaisia.

– Lähtökohta on hyvä, koska joka ainoa 
ammattilainen haluaa hoitaa potilaansa hy-
vin loppuun asti, Laine sanoo.

T E KS T I  JA  K UVA:  HEI DI  PELANDER

Tyksin Outi Hirvonen ja 

Turun kaupungin Satu Laine 

kehittävät palliatiivista hoi-

toa vuodenvaihteen jälkeen 

saman katon alla Varsinais-

Suomen hyvinvointialueella.

mutta erityistason hoidossa on puutteita ja 
alueellista epätasa-arvoa. Vaativaa hoitoa 
saa varmimmin Turussa, Salossa ja Uudes-
sakaupungissa.

Uudella hyvinvointialueella palliatiivisen 
hoidon kuntarajat halutaan kaataa. Tyksin 
palliatiivinen keskus ja Turun kaupungin 
saattohoidon toiminnot yhdistyvät noin 100 
hengen yksiköksi. Ideana on tarjota tukea 
koko maakuntaan.

– Tavoitteena on, että jokainen hyvinvoin-
tialueen ammattilainen tietää, että meille voi 
soittaa ja pyytää apua, Turun kaupungilta 
hyvinvointialueelle siirtyvä palveluesimies 
Satu Laine sanoo.

Koulutusta ja kehitystä
Kaksikon mukaan palliatiivisen hoi-

don kehittämiseen Tyksin yh-
teistyöalueella (YTA-alueella) 
on saatu varaslähtö Sosiaali- 

ja terveysministeriön hankkeen 
turvin.

 De genomgår 
förändringen 
 på två språk

tavalla asiakastyön johtamista. Olen suun-
nattoman kiitollinen, että saan jäädä tänne 
saaristoalueelle töihin, sillä koen olevani 
täällä ”kotona”, Hemming sanoo.

Hän näkee paljon hyviä puolia uudessa or-
ganisaatiossa. 

– Tällä hetkellä meillä on aika pieni organi-
saatio, joka on hyvin haavoittuvainen. Kohta 
saadaan leveämmät hartiat, saamme lomat 
ja muut vapaat pidettyä, ilman että se vaikut-
taa asiakkaan saamiin palveluihin. 

Hemming uskoo, että hyvinvointialueel-
la sosiaalityöntekijät ja –ohjaajat pystyvät 
keskittymään omiin tehtäviinsä. Silloin sel-
laiset tehtävät, jotka eivät vaadi sosiaali-
työn koulutusta, voidaan siirtää muille työn-
tekijöille.

– Nautin todella paljon siitä, että minulla on 
hyvin laaja vastuualue tällä hetkellä, ja saan 
tehdä monen erilaisen toimijan kanssa yh-
teistyötä. Meillä on myös hyvä porukka ja on 
hauska tulla töihin.

Tar förändringen med ro
– Det som jag tycker mest om är att vi har en 
ivrig och yrkeskunnig personal på vår arbets-

plats, jag upplever att vi kan konsultera och 
diskutera öppet, säger Emilia Sandell. 
Hon ser också en fördel med att organisa-
tionen blir större och att man får ett större 
mångprofessionellt team. 

– Det har funnits olikheter bland kommu-
nerna trots att vi redan nu samarbetat mel-
lan Kimitoön, Pargas och Åbo. Nu tror jag att 
skillnaderna suddas ut.

Förändringen har såklart orsakat en viss 
osäkerhet och väckt en massa olika känslor. 

– Jag har ändå varit lugn och tänkt att det 
som man inte kan påverka så ska man inte 
heller oroa sig för i onödan. Tjänsterna kom-
mer långt att fortsätta som tidigare så tanken 
är att kunderna får service som tidigare, utan 
några större förändringar, säger Sandell.

Mukana haastattelussa on Hemmingin koi-
ra Alvar. Hänen osallistumisensa sosiaalityön 
asiakastyöhön käsiteltiin ja hyväksyttiin jopa 
kunnanjohtoryhmässä. Alvarin osallistumi-
nen asiakastapaamisiin lisää usein rentoutta 
ja toimii hyvänä jäämurtajana.

Mera svenska på  
arbetsplatsen

På Kimitoön är majoriteten av befolkningen 
(cirka 4400 av 6600) svenskspråkiga. På so-
cialtjänsternas kontor i Kimito centrum talar 
alla sitt modersmål i kafferummet.

Niina Hemming menar att tvåspråkigheten 
kommer via skolan och att det vore bra om 
man redan i ett tidigt skede lärde sig både 
finska och svenska. 

– Meidän pitäisi yrittää saada enemmän 
ruotsinkielisiä opiskelijoita harjoitteluun ja 
sitä kautta työelämään mukaan. Suomenkie-
lisiä on helpompi saada kuin ruotsinkielisiä, 
Hemming sanoo. 

TEX T OCH FOTO: NADINE KARELL
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Hyvinvointialueen www.varha.fi-sivusto avataan joulukuussa!

Tavataan 
yhteisillä 
sivustoilla

Uutta verkkosivustoa on rakennettu keväästä 
asti, ja se julkaistaan joulukuun puolivälin 
paikkeilla. 

Sivuston sisältö rikastuu koko ajan ja suu-
rin osa on jo valittavissa ruotsinkielisenä. 

Uusi sivusto kattaa jatkossa kaikki Varhan 
sote-, sairaala- ja pelastuspalvelut. Laita siis 
osoite kirjanmerkkeihisi!

Tunnuksilla pääset 
Varhan intraan

Varhan uusi intranet on nyt avoin kaikille, 
jotka ovat jo saaneet Varha-tunnukset, ja 
se löytyy osoitteesta https://varha.share-
point.com/. Intran sisältöjä tuotetaan sitä 
mukaa, kun asioista päätetään. Intra siis tu-
lee kehittymään organisaation mukana. Intra 
tulee olemaan ensisijainen, koko henkilöstön 
yhteinen sisäisen viestinnän kanava, joka to-
imii myös mobiilisti. 

Intran navigaatio näkyy ruotsiksi, jos se-
laimen kieli on valittuna ruotsiksi myös.  
Sisältöjen käännöstyöt ovat käynnissä.

Jos sinulla on täydennettävää intraan tai 
kysyttävää, ole yhteydessä Suvi Lähteenmä-
keen: suvi.lahteenmaki@varha.fi. 

Vi möts på 
våra gemen-
samma sajter
Den nya hemsidan www.varha.fi har 
varit under uppbyggnad sedan våren 
och kommer att lanseras i mitten av de-
cember. Sajtens innehåll blir hela tiden 
rikare och det mesta går redan att välja 
på svenska. I framtiden kommer den nya 
webbplatsen att täcka alla Varhas soci-
al- och hälsovårds-, sjukhus- och rädd-
ningstjänster. Så lägg adressen i dina 
bokmärken!

Varhas nya intranät är nu öppet för 
alla som redan har fått Varha-använ-
darnamn och finns på https://varha.
sharepoint.com/. Intranätets navige-
ring visas på svenska om webbläsarens 
språk är inställt på svenska. Angående 
innehållet pågår översättningsarbetet 
och om en översättning finns kan du väl-
ja den från språkmenyn i det övre högra 
hörnet. På intranätet kan du hitta infor-
mation om personalärenden, ansöka om 
ledighet, chatta, återvinna och du kan 
berömma en kollega. Genom intranätet 
kan du även hitta information om aktu-
ella utbildningar och instruktioner gäl-
lande nya system.

Tarjolla koulutuksia
Sinulle on tarjolla useita järjestelmä-, 
prosessi- ja muutoskoulutuksia. Tutustu 
kurssitarjontaan Varhan intrassa ja väli-
aikaisella sivustolla vshyvinvointialue.fi.
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