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Pohjanmaan rannikkoalueen 168 900 asukasta ovat Vaasan keskussai-

raalassa hyvässä hoidossa. Sairaalan omistaa 13 pohjalaiskuntaa, ja sai-

raanhoitopiiri ulottuu aina Kristiinankaupungista Luotoon. Sairaa-

lamme tavoitteena on, että potilaiden kokema hoidon laatu 

on Suomen parasta. Laadun takaamiseksi seuraamme 

ja arvioimme toimintaamme jatkuvasti. Arvostam-

me potilailta saamaamme palautetta ja hyödyn-

nämme sitä toimintamme kehittämisessä.

Sairaalassamme työskentelee potilaiden hoi-

don ja hoitoa tukevien palveluiden parissa 

lähes 2 500 eri alojen asiantuntijaa. Toimin-

taamme kuuluvat monipuoliset erikoissai-

raanhoidon palvelut, kuten päivystys, tutki-

mukset, leikkaukset ja muut hoidot, väestön 

terveyden edistäminen, synnytykset, kuntoutus 

sekä lukuisat tukitoiminnot. Vaasan keskussairaa-

la sijaitsee Hietalahdessa merellisissä maisemissa ja 

psykiatrian yksikkö muutaman kilometrin päässä Huu-

toniemen kaupunginosassa.

Henkilökuntamme on aidosti kaksikielistä, ja tarjoamme potilaalle 

hoitoa hänen omalla äidinkielellään. Sairaalan kieltenopettaja huo-

lehtii henkilökunnan kielitaidosta eri ammattiryhmille räätälöidyillä 

kursseilla. Henkilökunnan koulutus on monipuolista ja työntekijöitä 

kannustetaan jatkuvasti kehittymään ja kouluttautumaan. Toimimme 

opetussairaalana lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoille sekä erikoistu-

ville lääkäreille.

Tieteellinen tutkimus tukee hyvää potilashoitoa ja 

henkilökunnan rekrytointia. Vaasan keskussairaa-

lan asiantuntijat osallistuivat 99 tieteellisen 

artikkelin laatimiseen vuonna 2013. Vuonna 

2012 artikkeleita syntyi 103. Tunnemme 

myös vastuumme yhteisen ympäristön 

suojelusta ja pyrimme kaikessa toimin-

nassamme vähentämään haitallisia ym-

päristövaikutuksia.

Tarjoamme tunnustetusti laadukasta hoi-

toa. Vaasan keskussairaalan laaduntun-

nustus (SHQS) uusittiin kesällä 2013. Sen li-

säksi olemme WHO:n ja Unicefin sertifioima 

vauvamyönteinen sairaala, jossa keskipisteenä 

ovat synnyttävä äiti, vauva, isä ja koko muu perhe. 

Haluamme panostaa pieniin ihmisiin kaiken suuren 

keskellä. 

Laatu ja potilasturvallisuus ovat toimintamme kulmakiviä, ja teemme 

jatkuvaa työtä kehittyäksemme niissä entistäkin paremmaksi. Olemme 

laatutyön ja potilasturvallisuuden kehittämisen edelläkävijöitä Suo-

messa, ja siksi ne ovatkin sairaalamme ylpeyden aiheita. •
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POLIKLINIKKAKÄYNTIÄ

PÄIVÄÄ VUODEOSASTOHOITOA

LEIKKAUSTA

TUTKIMUSTA

Potilasturvallisuu-
den kehittämisessä 
olemme edelläkävi-

jöitä Suomessa.  
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Vaasan sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen on keskitetty Vaa-

san, Laihian, Mustasaaren, Vöyrin, Maalahden, Korsnäsin, Kristii-

nankaupungin ja Närpiön perusterveydenhuollon päivystys iltaisin, 

öisin ja viikonloppuisin. Erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat 

hoidetaan yhteispäivystyksessä kaikkina vuorokaudenaikoina.

Yhteispäivystys on tarkoitettu potilaille, joiden sairaus tai vamma 

vaatii niin pikaista hoitoa tai arviota, etteivät he voi käyttää nor-

maalia terveyskeskuslääkärin tai työterveyshuollon ajanvarausvas-

taanottoa. Yhteispäivystyksessä ei ole käytössä ajanvarausta, vaan 

hoidamme potilaat kiireellisyysjärjestyksessä.

Teemme hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin kaikille yh-

teispäivystykseen saapuville heti tulovaiheessa. Kiireellisyysluoki-

tus A–D kertoo, miten nopeasti potilaan on saatava hoitoa. Emme 

hoida yhteispäivystyksessä kiireettömiä potilaita, vaan heidät ohja-

taan hakeutumaan seuraavana arkipäivänä omaan terveyskeskuk-

seen.

Päivystysosastolle otetaan yhteispäivystyksen kautta saapuvia eri-

koissairaanhoidon akuuttipotilaita kaikkina vuorokaudenaikoina. 

Tavoitteenamme ovat lyhyet, enimmillään 48 tunnin hoitoajat lu-

kuun ottamatta tiettyjen infektioiden hoitoa. Sinä aikana arvioimme, 

voidaanko potilaan hoitoa jatkaa kotona vai tarvitaanko jatkohoitoa 

keskussairaalassa tai kotikunnan vuodeosastolla.

Hoidamme potilaita, joilla on erilaisia sydänvaivoja: osastolla on val-

miudet sydänvalvontaan, sydämen sähköisiin rytminsiirtoihin sekä 

sydämen ultraäänitutkimuksiin ja rasituskokeisiin. Muita osastollam-

me hoidettavia sairaustiloja ovat muun muassa huimaus, terveyden-

tilan äkillinen heikentyminen ja muut valvontaa vaativat ongelmat 

sekä lievät myrkytystilat, akuutit infektiot ja tuberkuloosi.

Päivystys

HENKILÖKUNTAMME 
ÄIDINKIELI

53 % 

45 %

2 %
JOKIN MUU

RUOTSI

SUOMI
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Sisätautien vastaanotoille tehdään yli 50 000 poliklinikkakäyntiä 

vuosittain, ja se onkin yksi sairaalamme laajimmista erikoisaloista. 

Potilaittemme kirjo on laaja, sillä hoidamme hormonitoiminnan ja 

aineenvaihdunnan häiriöitä, infektiotauteja, munuaissairauksia, reu-

masairauksia, vatsa- ja suolistosairauksia, verisairauksia sekä sydänsai-

rauksia. Hoidamme ja tutkimme potilaitamme sisätautien poliklinikal-

la, päiväosastolla sekä useilla eri vuodeosastoilla.

HORMONITOIMINNAN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT 
(ENDOKRINOLOGIA)
Hoidamme potilaita, joilla on esimerkiksi diabetes, luukato tai kilpi-

rauhassairaus. Diabetespotilaiden hoidon kehittämiseksi ja tutkimus-

työtä varten on perustettu diabetesrekisteri Direva, johon keräämme 

alueen diabetespotilaiden tietoja.

INFEKTIOTAUDIT
Hoidamme potilaita, joilla on tulehdus- tai tartuntatauteja sekä seu-

raamme kroonisten infektiopotilaiden hoitoa. Tavoitteenamme on 

myös estää epidemioiden syntyminen, antibioottiresistenttien baktee-

rikantojen leviäminen sekä bakteerien siirtyminen potilaiden välillä. 

Teemme tiivistä yhteistyötä mikrobiologian ja sairaalahygienian asian-

tuntijoiden kanssa. Infektioylilääkärimme toimii koko sairaanhoitopii-

rin alueen asiantuntijana ja konsulttina infektioasioissa.

MUNUAISSAIRAUDET (NEFROLOGIA)
Hoidamme ja tutkimme potilaita, joiden munuaisten toiminta on hei-

kentynyt. Dialyysiosastolla annamme hemodialyysihoitoa potilaille, 

joilla on munuaisten vajaatoiminta.

REUMASAIRAUDET (REUMATOLOGIA)
Hoidamme potilaita, joilla on muun muassa nivelreuma tai muu pitkit-

tynyt nivel- tai nikamatulehdus, sidekudostauti tai verisuonitulehdus.

VATSA- JA SUOLISTOSAIRAUDET (GASTROENTEROLOGIA)
Hoidamme potilaita, joilla on tulehduksellinen suolistosairaus, eri-

laisia imeytymishäiriöitä, keliakia, maksan tai haiman sairaus, ref-

luksitauti tai vatsahaava. Teemme myös mahalaukun ja paksusuo-

len tähystyksiä.

VERISAIRAUDET (HEMATOLOGIA)
Tutkimme ja hoidamme potilaita, joiden verenkuvasta on löytynyt 

poikkeavuuksia. Tutkimme myös potilaita, joilla on epäilty tai to-

dettu luuydinsairaus.

Sisätaudit

Sydänosastolla 
käymme potilaan 
kanssa läpi sepel-

valtimotaudin riski-
tekijät.



98

Hoidamme muun muassa sepelvaltimotautipotilaita, verenpainepoti-

laita sekä sydämen vajaatoiminnasta tai rytmihäiriöistä kärsiviä poti-

laita. Hoidamme ja seuraamme myös potilaita, joilla on synnynnäisiä 

sydänsairauksia.

Sydänaseman kahdessa toimenpidelaboratoriossa teemme yhteensä 

noin 1 300 koronariangiografiaa eli sepelvaltimotutkimusta, yli 500 

pallolaajennusta ja 160 tahdistimen asennusta vuosittain. Lisäksi teem-

me sydämen elektrofysiologisia tutkimuksia ja hoidamme rytmihäiri-

öitä ablaatiohoidoin.

Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteinen toimenpide-
kardiologinen päivystys turvaa kaikille alueen asukkaille tasavertaisen  

mahdollisuuden sydäninfarktin hoitoon vuorokauden ajasta riippu-

matta. Potilaan sepelvaltimotukos saadaan auki keskimäärin alle 30 

minuutissa sydänasemalle saapumisesta.

Sydänvalvonnassa hoidamme tehostettua valvontaa vaativia, äkillisesti 

sairastuneita sydänpotilaita. Hoitojaksot ovat lyhyitä ja kestävät noin 1–2 

vuorokautta, minkä jälkeen potilaat siirtyvät jatkohoitoon vuodeosastolle.

Pallolaajennuksella hoidetut infarktipotilaat siirtyvät sydänvalvonnasta 
sydänosastolle. Osastolla käymme potilaan kanssa läpi sepelvaltimo-

taudin riskitekijät ja ohjeistamme, miten niihin voi vaikuttaa elintavoilla.

Vaasan keskussairaalassa tehdään myös avosydänkirurgisia leikkauk-
sia osan aikaa vuodesta, vaikka leikkaustarve onkin hoitomuotojen ke-

hittymisen myötä vähentynyt.

POTILASTARINA  
LIHAVUUSLEIKKAUKSET

ILOISTA SYÖMISTÄ 
LEIKKAUKSEN JÄLKEEN
Hyvää oloa säteilevästä Sari Kaukosesta ei 
uskoisi, että vielä joitakin vuosia sitten hänen 
elämänsä oli jatkuvaa painon kanssa taistelua ja 
loputonta jojoilua. 

Lihavuusleikkauksen jälkeen paino on pudon-
nut tasaisen varmasti ja samalla koko elämä on 
muuttunut paremmaksi.

– Aikaisemmin minulla ei ollut hallintaa 
syömiseeni. Nyt syöminen on iloista! Voin ottaa 
mitä haluan, mutta minun ei tarvitse enkä voikaan 
ottaa lisää.

Lihavuusleikkauksessa mahalaukun yläosaan 
muodostetaan kahden desilitran kokoinen pussi, 
minkä jälkeen vatsaan mahtuu vain sen verran 
sisältöä kerralla. 

– Ylipainoisena ei halua myöntää itselleen, että 
se tuo mukanaan kaikenlaisia vaivoja. Nyt olen 
löytänyt taas liikunnan ilon, kun erilaiset säryt ovat 
poissa, Kaukonen iloitsee. •

SYDÄNSAIRAUDET (KARDIOLOGIA)
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Kirurgia on laaja erikoisala, ja hoidamme kirurgisia toimenpiteitä ja 

hoitoa tarvitsevia potilaita yhteistyössä useassa yksikössä. Kirurgian 
poliklinikalla arvioimme potilaan leikkaustarpeen sekä huolehdimme 

esimerkiksi kipsauksista ja haavanhoidosta. Leikkaus- ja anestesia-
osastolla hoidamme ja leikkaamme potilaita, joilla on muun muassa

• yleis- ja plastiikkakirurgisia sairauksia

• vatsa- ja ruoansulatuselinsairauksia (gastrokirurgia)

• verisuoni- ja rintakehän alueen (thorax) sairauksia

• tuki- ja liikuntaelinten sairauksia (ortopedia, traumatologia)

• virtsaelinsairauksia (urologia) sekä

• lastenkirurgiaan kuuluvia sairauksia.

 

Potilaidemme hoidosta ja leikkauksista vastaavat kirurgian eri aloihin 

erikoistuneet erikoislääkärit ja -sairaanhoitajat. Toiminta jakautuu elek-

tiiviseen (ennalta suunniteltuun) sekä kiireellistä hoitoa tarvitsevien 

leikkauspotilaiden hoitoon. Leikkausosastolla tehdään vuosittain noin  

4 800 leikkausta, joista noin puolet on päivystysluonteisia toimenpitei-

tä. Toimimme ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Leikka-

uksen jälkeen siirrämme potilaat valvottavaksi heräämöön ja sen jäl-

keen jatkohoitoon vuodeosastolle. 

Preoperatiivisen ja leiko-toiminnan myötä olemme edelläkävijöitä 

leikkauspotilaiden sairaalassaoloaikojen lyhentämisessä. Preoperatii-

visella poliklinikalla hoidonsuunnittelijamme suunnittelevat tulevan 

toimenpiteen, ja kartoitamme leikkaukseen tulevien potilaiden leik-

kauskunnon noin 1–3 viikkoa ennen leikkausta. Samalla käynnillä 

potilas voi tarvittaessa tavata sairaanhoitajan lisäksi myös leikkaavan 

kirurgin, anestesialääkärin, fysioterapeutin, uroterapeutin tai stoo-

mahoitajan. Annamme potilaalle myös tietoa ja ohjausta omatoimisia 

leikkausvalmisteluja varten. Leiko tarkoittaa sitä, ettei potilaan tarvitse 

tulla leikkausta edeltävänä päivänä vuodeosastolle, vaan hän saapuu 

preoperatiiviselle poliklinikalle leikkauspäivän aamuna. Tavoitteenam-

me on parantaa hoidon laatua luomalla rauhallinen vastaanottoympä-

ristö ennen leikkausta.

Päiväkirurgia on ollut jo pitkään sairaalamme ylpeydenaihe, ja olem-

me kehittäneet yksikön toimintaa pitkäjänteisesti. Tavoitteena on to-

teuttaa tulevaisuudessa 70 prosenttia kaikista leikkauksista päiväki-

rurgisesti. Potilaamme tulevat leikkauspäivänä sairaalaan ja kotiutuvat 

samana päivänä toimenpiteen jälkeen. Päiväkirurgisesti leikattavat 

potilaat toipuvat ja tervehtyvät nopeammin ja välttävät osastohoitoon 

liittyvän tulehdusriskin.

Kirurgia

4 800
leikkausta vuosittain



1312

Naistentautien yksikössä hoidamme naisia ja pariskuntia gyneko-

logiaan liittyvissä asioissa sekä naistentautien poliklinikalla että osas-

tolla. Hoidamme potilaita, joilla on muun muassa erilaisia kohdun tai 

munasarjojen kasvaimia, synnytyselinten tulehduksia, vuotohäiriöitä, 

papamuutoksia ja virtsankarkailua. Hoidamme keskenmenon kohdan-

neita sekä lapsettomuudesta kärsiviä pariskuntia. Suoritamme myös 

raskauden keskeytyksiä ja sterilisaatioita. 

Äitiyspoliklinikalla hoidamme ja seuraamme riskiraskauksia sekä 

teemme ultraäänitutkimuksia, sikiöseurantaa ja synnytyssuunnittelua. 

Synnytyspelkopoliklinikan vastaanotolla lääkäri, kätilö ja tarvittaessa 

psykologi auttavat synnytyspelkoa potevia äitejä valmistautumaan syn-

nytykseen. Synnytysosastollamme on viisi synnytyssalia sekä sauna-

osasto ja kaksi tarkkailuhuonetta. Synnytyksen jälkeen pidämme huol-

ta äidistä ja vastasyntyneestä synnyttäneiden vuodeosastolla kotiin 

lähtöön saakka. Isä ja vauvan sisarukset saavat vierailla äidin ja vasta-

syntyneen luona vapaasti.

VAUVAMYÖNTEINEN SAIRAALA

Sairaalamme synnytyssaleissa syntyy keskimäärin neljä vauvaa joka 

päivä ja noin 1 450 vauvaa vuodessa. Saimme joulukuussa 2013 WHO:n 

vauvamyönteisen sairaalan laaduntunnustuksen. Vauvamyönteisyys 

on tunnustus laadukkaasta ja ihmisläheisestä hoidosta, joka tukee ja 

edistää imettämistä. Koko henkilökunta hoitajista lääkäreihin on sitou-

tunut tukemaan imetystä.

Imetyspoliklinikkamme tarjoaa äideille tukea ja edesauttaa ime-

tystä. Imetyspoliklinikalle tulo on kaikille sairaanhoitopiirin äideil-

le ilmaista.

Naistentaudit ja synnytykset

vauvaa vuodessa
1 450
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Lastentautien yksikössä hoidamme potilaita vastasyntyneistä 16-vuoti-

aisiin nuoriin saakka. Yksikköömme kuuluvat lastentautien poliklinik-

ka, vastasyntyneiden tehovalvontaosasto, lastenosasto sekä lasten koti-

sairaalatoiminta. Lasten ja nuorten hoidossa otamme huomioon koko 

perheen ja kannustamme nuoria osallistumaan aktiivisesti omaan hoi-

toonsa. Haluamme antaa potilaillemme ja heidän perheilleen positiivi-

sia kokemuksia muun muassa tilojen viihtyisyydellä.

Lastentautien poliklinikalla hoidamme 0–16-vuotiaita lapsia ja nuoria, 

jotka tarvitsevat tutkimuksia, hoitoa tai seurantaa erilaisten ongelmi-

en, oireiden tai sairauksien vuoksi. Lasten päivystystoiminta hoidetaan 

päiväsaikaan lastentautien poliklinikalla. Poliklinikan yhteydessä toimii 

myös lasten päiväosasto. Päiväosastolla hoidamme lapsia ja nuoria, jot-

ka tarvitsevat lyhytaikaisia hoitotoimenpiteitä tai tutkimuksia. Vanhem-

mat ovat lapsen seurana koko tutkimuksen tai hoidon ajan.

Lastenosastolla hoidamme lapsia, jotka tulevat tutkimuksiin osastol-

le tai sairastavat tarttuvaa tautia. Hoidamme myös tapaturmiin joutu-

neita sekä äkillisesti sairastuneita lapsia. Perhe voi olla lapsipotilaan 

seurana koko osastollaoloajan, ja toinen vanhemmista voi yöpyä samas-

sa huoneessa lapsen kanssa.

Vastasyntyneiden tehovalvontaosastolla hoidamme vastasyntynei-

tä, joilla on alkuvaiheen ongelmia tai sairauksia sekä muita tehostettua 

hoitoa tarvitsevia lapsia. Panostamme siihen, että vanhemmat saavat 

olla lastensa kanssa mahdollisimman paljon. Osastollamme on perhe-

huone, jossa perhe voi viettää öitä ennen vauvan kotiutumista.

Lasten kotisairaalan henkilökunta tekee kotikäyntejä 0–16-vuotiai-

den lasten ja nuorten perheisiin. Kotikäyntejä teemme silloin, kun lapsi 

tai nuori ei tarvitse enää jatkuvaa sairaalavalvontaa tai -hoitoa vaan 

ainoastaan säännöllisiä hoitotoimenpiteitä. Hoitajien kotikäynnit anta-

vat sairaalle lapselle tai nuorelle ja hänen perheelleen enemmän aikaa 

olla kotona ja viettää normaalia elämää, kun sairaalakäynnit vähene-

vät. Kotikäyntien määrä voi vaihdella yhdestä käynnistä jopa useiden 

vuosien hoitosuhteeseen.

Lastentaudit

POTILASTARINA  
ENNENAIKAINEN SYNNYTYS

   Teresa ja Marko Mattila saivat kaksoset, tytön ja 
pojan, noin kuukausi ennen laskettua aikaa. Tyttö ei 
enää saanut ravintoa istukasta eikä kasvanut, joten 
synnytys oli käynnistettävä ennenaikaisesti.  

Mattilat osasivat varautua ennenaikaiseen syn-
nytykseen, sillä Teresan kohdunkaulakanava lyhentyi 
liian aikaisin ja hän joutui seitsemäksi viikoksi vuo-
delepoon Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. 

Vuodelevon jälkeen Mattila sai olla kotona jonkin 
aikaa, ja synnytys käynnistettiin Vaasan keskus-
sairaalassa reilu kuukausi ennen laskettua aikaa. 
Synnytys sujui hyvin ja kaksoset pääsivät turvallis-
esti maailmaan.

– Olemme päässeet vähällä. Olisi voinut käydä 
paljon huonomminkin, Teresa Mattila pohtii.

Mattila korostaa, että apu on ollut erittäin 
tervetullutta. Hänen siskonsa ja tätinsä ovat olleet 
auttamassa kaksosten hoidossa. Sairaalassa kaikille 
keskosten vanhemmille tarjottua kriisihoitoa Mattilat 
eivät kuitenkaan tarvinneet. •

KAKSIN VERROIN ONNEA
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Lastenneurologian potilaita ovat 0–16-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka 

tarvitsevat neurologisia tutkimuksia, hoitoa tai seurantaa neurologisen 

kehityksen, oireen tai sairauden vuoksi. Neurologiset toimintahäiriöt 

voivat tulla esille esimerkiksi lapsen liikkumisessa, käden toiminnois-

sa, vuorovaikutuksessa, puheessa, sosiaalisessa tai tunne-elämän kehi-

tyksessä, oppimisessa ja leikissä. Yksikkömme toiminta jakautuu poli-

klinikka- ja kuntoutustutkimustoimintaan.

Silmäyksikössä hoidamme kattavasti erilaisia silmäsairauksia. Tavoit-

teenamme on säilyttää potilaalla mahdollisimman hyvä näkökyky, jot-

ta hänen toimintakykynsä pysyy yllä tai paranee. 

Suurimmat poliklinikalla hoitamamme tautiryhmät ovat tarkannäön 

alueen rappeuma, silmänpainetauti, diabeteksen aiheuttamat silmäsai-

raudet sekä lasten karsastus ja toiminnallinen heikkonäköisyys.

Korjaamme ja hoidamme leikkauksin harmaakaihia, lasiais- ja verkko-

kalvosairauksia, karsastusta, silmänpainetautia, silmäluomien muu-

toksia sekä kyyneltiesairauksia. Teemme leikkaukset pääosin päiväki-

rurgisesti. Päivystämme silmäyksikössä virka-aikana, ja vastaanotolle 

tullaan terveyskeskuksen tai yksityissilmälääkärin lähetteellä. Mikäli 

sairaus on aiheuttanut vaikean, parantumattoman näkökyvyn huonon-

tumisen, näönkuntoutuksemme tukee arjessa selviytymistä.

Silmätaudit
Neurologiset  

toimintahäiriöt  
voivat tulla esille  

esimerkiksi lapsen  
käden toiminnoissa.
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Ihotautien yksikössä tutkimme ja hoidamme erilaisia ihosairauksia, 

kuten ihokasvaimia, psoriasista, ihottumia, autoimmuunisairauksia, 

vaikeaa aknea ja vaikeahoitoisia haavoja. Teemme myös esimerkiksi 

ammattitautitutkimuksia. Yksikössämme on allergialaboratorio, jossa 

selvitämme äkillisen tai pitkittyneen allergian syitä. Kun allergian syy 

on löydetty, potilas saa hoitohenkilökunnalta tietoa ja ohjeita. Anta-

mamme hoito on avohoitopainotteista ja painotamme erityisesti va-

lohoitoa sekä ihonhoitoa osana kokonaisvaltaista hoitoa. Hoitotiimin 

tavoitteena on tukea kroonisista ihosairauksista kärsivien potilaiden 

itsehoitoa sekä ehkäistä jälkitauteja riskikartoituksin.

Ihotaudit

Korva-, nenä ja kurkkutaudit
Korva-, nenä- ja kurkkutautien tutkimuksen ja hoidon lisäksi hoidam-

me kirurgisesti pään ja kaulan alueen kasvaimia sekä teemme kilpi-

rauhas- ja lisäkilpirauhasleikkauksia. Suurimman osan leikkauspoti-

laista leikkaamme päiväkirurgisesti. Toimintaamme kuuluvat myös 

huimauspotilaiden tutkimus ja hoito yhteistyössä neurologian yksikön 

kanssa sekä aikuisten allergiapotilaiden siedätyshoito. Kuuloasemalla 

toteutamme lähetteellä tulevien potilaiden kuulontutkimuksia ja kun-

toutuspalveluita.

Allergialaboratoriossa 
selvitämme  

äkillisen tai pitkittyneen 
allergian syitä.
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Neurologia
Neurologian yksikössä tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on ai-

vojen tai hermoston sairauksia. Yleisin sairaus on aivoverenkierron 

häiriö, joka voi olla aivoverenvuoto tai verisuonen tukos eli aivoin-

farkti. Aivoverenkierron häiriö voi olla myös ohimenevä. Tutkimme 

ja hoidamme yksikössä myös epilepsiaa, MS-tautia, Parkinsonin tau-

tia, muistiongelmia, lihassairauksia ja aivokasvaimia. Hoidamme 

potilaita neurologian poliklinikalla ja vuodeosastolla.

Keuhkosairaudet Syöpäsairaudet (onkologia)
Keuhkosairauksien yksikössä hoidamme yhteistyössä perusterveyden-

huollon kanssa kolmea suurta kansantautia: astmaa, keuhkoahtauma-

tautia ja uniapneaa. Lisäksi hoidamme harvinaisempia keuhkosairauk-

sia, kuten sarkoidoosia ja keuhkokudoksen sairauksia. Osallistumme 

allergisten sairauksien hoitoon ja teemme ammattitautitutkimuksia. 

Hoidamme myös potilaita, joilla on keuhkosyöpä tai vaikea keuhkoin-

fektio, kuten keuhkokuume, keuhkopussintulehdus tai tuberkuloosi.

Tavoitteenamme on kannustaa potilasta huolehtimaan itsestään: 

lopettamaan tupakointi, liikkumaan säännöllisesti ja pyrkimään 

normaalipainoon. Moniammatilliseen hoitotiimiin kuuluu keuhko-

lääkärien lisäksi sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, sosiaalihoitaja 

ja kuntoutusohjaaja. Yhdessä kannustamme potilasta hoitamaan 

sairauttaan hyvin ja tervehtymään.

Hoidamme Vaasan sairaanhoitopiirin potilaiden lisäksi merkittävän 

osan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin syöpäpotilaista. Meillä on 

poliklinikka, päiväosasto, sädehoito-osasto sekä vuodeosasto. Ensikäyn-

nillä annamme potilaalle tietoa sairaudesta ja sen eri hoitomuodoista 

sekä teemme yksilöllisen hoitosuunnitelman, jota toteutamme moni-

ammatillisesti. Potilas on toimintamme keskiössä, ja otamme myös 

perheen huomioon.

Onkologian poliklinikan potilaat tulevat lääkärin tai hoitajan vas-

taanotolle tai saamaan lääkehoitoa. Poliklinikan yhteydessä toimii 

päiväosasto, jossa toteutamme polikliinisiä syövän lääkehoitoja sekä 

erilaisia syövän tukihoitoja. Päiväosaston tilat mahdollistavat ver-

taistuen.

Sädehoito-osasto on avohoitoyksikkö, joka antaa ulkoista sädehoi-

toa arkipäivisin. Hoidamme joka arkipäivä noin 75–100 potilasta.

Vuodeosastolla potilaan hoito saattaa kestää yhdestä päivästä kuu-

teen viikkoon. Vuodeosastolle tullaan pääsääntöisesti onkologian 

poliklinikan, sädehoidon tai akuuttivastaanoton kautta.
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Suusairauksien yksikkö vastaa kolmesta erikoisalasta. 

Suu- ja leukakirurgian yksikössä hoidamme muun muassa suun ja 

leukojen alueen infektioita, kiputiloja, kasvaimia, purentavirheitä, leu-

kanivelsairauksia sekä tiettyjä hampaiden puutostiloja. Toimintaa on 

sekä poliklinikalla että leikkaussaleissa.

Oikomishoidon erikoisalalla hoidamme erikoissairaanhoitoon kuu-

luvia lasten ja aikuisten vaikea-asteisia purentavirheitä ja synnynnäisiä 

kehityshäiriöitä. Hoidamme myös uniapneapotilaita ja nivelreumaa 

sairastavia lapsia.

Kliinisen hammashoidon erikoisalalla vastaamme purentaelimen 

toimintahäiriöiden, leukanivelvaivojen ja hampaiden tukikudos- 

sairauksien hoidosta. Kuntoutamme purentaa irrotettavien proteesien, 

siltojen ja implanttien avulla tiettyjen sairauksien, kuten kasvainten ja 

kehityshäiriöiden aiheuttamissa hammaspuutoksissa. Kasvojen alueen 

vaikeissa kiputiloissa vastaamme diagnostiikasta ja hoidosta yhdessä 

kipupoliklinikan, korvapoliklinikan ja neurologian poliklinikan kans-

sa. Oikomishoidon ja kliinisen hammashoidon asiantuntijat konsultoi-

vat sopimuksen mukaan myös sairaanhoitopiirin kuntien terveyskes-

kuksissa.

Yksikkömme on telelääketieteellisen toiminnan edelläkävijä. Teemme 

yhteistyötä useiden suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten klinikoi-

den kanssa. Kansainvälisen videoneuvotteluyhteistyön avulla asiantun-

tijat pystyvät jakamaan osaamistaan ja auttamaan toisiaan harvinais-

ten suusairaustapausten selvittämisessä ja hoidossa.

Suu- ja leukasairaudet
Yksikkömme on  

telelääketieteellisen 
toiminnan edellä- 

kävijä.
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Fysiatrian ja kuntoutuksen yksikköön kuuluvat fysioterapia, toiminta-

terapia, kuntoutusohjaus, apuvälinepalvelut sekä fysiatrin vastaanotto. 

Yksikkömme tavoitteena on potilaan fyysisen ja sosiaalisen toiminta-

kyvyn tukeminen.

Fysiatrian fysioterapeutit ja toimintaterapeutit työskentelevät sekä 

sairaalan vuodeosastoilla että omilla vastaanotoillaan. Ohjaamme eri-

ikäisiä potilaita vastasyntyneistä ikääntyneisiin erilaisissa toiminta-

kyvyn ja perusliikkumisen ongelmissa. Lähtökohtamme on jokaisen 

potilaan yksilöllinen terapian tarve. Potilaat tulevat fysio- ja toiminta-

terapiaan aina lääkärin lähetteellä.

Fysioterapian potilaita ovat muun muassa kirurgiset, ortopediset, 

neurologiset, sisätauti- ja syöpä- sekä lapsipotilaat. Järjestämme tar-

peen mukaan myös ohjattua yksilö- ja pienryhmäterapiaa omassa 

terapia-altaassa. Eräs erikoisosaamisalueemme on virtsankarkailusta 

kärsivien eli inkontinenssipotilaiden fysioterapia.

Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jossa lähtökohtana on asi-

akkaan selviytyminen arjessa. Loukkaantuminen, sairaus tai vaikea 

elämäntilanne voi hankaloittaa kykyä selviytyä päivittäisistä toimin-

noista. Toimintaterapiassa keskitymme silloin potilaan elämän laadun 

parantamiseen edistämällä potilaan toimintamahdollisuuksia. 

Kuntoutusohjaus edistää vammautuneiden tai kroonista sairautta 

sairastavien henkilöiden toimintamahdollisuuksia arjessa. Tarjoamme 

ohjausta ja asiantuntemusta kuntoutuksen eri vaiheissa. Kuntoutusoh-

jauksessa otetaan huomioon asiakkaan lisäksi hänen lähiomaisensa ja 

-ympäristönsä.

Apuvälinepalveluihin lukeutuvat apuvälinekeskus, pienapuväline-

toiminta ja tikoteekki, joissa kuntoutusohjaajat ja terapeutit auttavat 

ylläpitämään ja parantamaan potilaiden toimintakykyä erilaisilla apu-

välineillä. Palvelemme koko alueen liikunta- ja aistivammaisia lapsia 

ja aikuisia sekä keskussairaalan potilaita. Teemme apuvälineiden tar-

vearviointeja, hankintoja ja sovituksia sekä opetamme apuvälineiden 

käyttöä. Tikoteekissa autamme vaikeaan puhevammaan ja tietokoneen 

ohjaamiseen liittyvissä ongelmissa. Tavoitteena on tukea toimintarajoit-

teisten henkilöiden osallistumista yhteiskuntaan, koulutukseen ja itse-

näiseen toimintaan kommunikaatio- ja tietokoneapuvälineiden avulla.

EDDIE VIIHTYY TERAPIASSA
Fysiatrian potilas Eddie Moliis on iloinen poika, jolle 
hankala sydänvika on aiheuttanut cp-vamman. Eddiellä 
on ongelmia tasapainon kanssa, käveleminen ei onnistu 
ja hienomotoriikka on hankalaa.

Eddielle fysiatrian yksikkö on tuttu paikka, onhan hän 
käynyt siellä jo pienestä vauvasta lähtien. Hoitojakson 
aikana tehdään kaikenmoista. Fysioterapeutti teettää 
erilaisia harjoituksia, jotta selviää, missä on tapahtunut 
kehitystä. Eddie saa paljon uusia vinkkejä arjen helpot-
tamiseksi.

– Henkilökunta on huippua! Eddie viihtyy erinomais-
esti tätien kanssa, sillä he osaavat käsitellä häntä juuri 
oikein. Silloin, kun tädit itse näyttävät, miten vaikkapa 
ryömitään rullalle, on meillä kaikilla hyvin hauskaa, 
kertoo Eddien äiti Johanna. •

Fysiatria ja kuntoutus

POTILASTARINA  
FYSIATRIA
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Annamme psykiatrista hoitoa ensisijaisesti avohoidossa sekä potilaan 

voinnin vaatiessa sairaalan osastoilla kaikille ikäryhmille pikkulapsista 

vanhuksiin. Tavoitteenamme on, että mielenterveyden ongelmista kär-

sivä voisi elää mahdollisimman normaalia elämää. Tätä tuemme psyki-

atrian monimuotoisilla toimintakäytännöillä, joiden avulla helpotam-

me potilaan selviytymistä normaalissa elinympäristössä. Räätälöimme 

psykiatrisen hoidon yksilöllisesti jokaiselle potilaalle suunnittelemalla 

hoidon moniammatillisissa työryhmissä yhdessä potilaan kanssa. Panos-

tamme perhekeskeisyyteen: potilaan perhe ja läheiset voivat osallistua 

hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen mahdollisuuksiensa mukaan.

Yhteispäivystyksessä palvelee päivystävä psykiatrinen sairaanhoi-

taja. Yleissairaalapsykiatrian työryhmä sekä lastenpsykiatrian poli-

klinikka sijaitsevat Hietalahdessa, nuorisopsykiatrian poliklinikka 

Vaasan keskustassa osoitteessa Kauppapuistikko 15. Huutoniemen 

alueella sijaitsevat aikuispsykiatrian avohoitopoliklinikat: akuutti-, 

kuntoutus- ja psykogeriatrian poliklinikat sekä tutkimus- ja tera-

piapoliklinikka. Osastohoitoa alueella tarjoavat lastenpsykiatrian, 

nuorisopsykiatrian, akuuttipsykiatrian, kuntoutuspsykiatrian ja 

vanhuspsykiatrian osastot. 

Sosiaalityö
Sosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta. 

Sairastuminen voi vaikuttaa monella tavalla perhe-elämään, toi-

meentuloon sekä selviytymiseen kotona ja työelämässä. Tarjoamme 

eri elämäntilanteissa oleville potilaille apua ja neuvoja yhteiskun-

nan tarjoamista palvelumuodoista.

Psykiatria
Räätälöimme psy-
kiatrisen hoidon 

yksilöllisesti jokai-
selle potilaalle.
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Kliinisen laboratorion asiakkaillemme näkyvin osa on näytteenot-

tolaboratorio. Lähetteen saaneet asiakkaat voivat valita näytteenotto-

paikan seitsemästä eri laboratoriosta, jotka sijaitsevat keskussairaa-

lassa Hietalahdessa ja terveysasemalla Sepänkyläntiellä sekä Laihialla, 

Vähässäkyrössä, Kristiinankaupungissa, Maalahdessa ja Korsnäsissä. 

Keskussairaalan, Sepänkyläntien, Laihian ja Maalahden laboratorioihin 

sekä Vähänkyrön ja Korsnäsin näytteenottopisteisiin voi varata ajan 

etukäteen Nettilab-palvelussa osoitteessa www.nettilab.fi, jolloin la-

boratorioon ei tarvitse jonottaa. 

Pääosa potilasnäytteiden tutkimuksista tehdään kliinisen laboratorion 

kemian ja mikrobiologian osastoilla. Lisäksi mikrobiologian osas-

to tekee yhteistyötä sairaalahygienian henkilökunnan kanssa muun 

muassa antibiooteille vastustuskykyisten mikrobien havaitsemiseksi ja 

niiden leviämisen ehkäisemiseksi hoitoympäristöissä. Kliinisen labora-

torion päivystysyksikkö palvelee sairaalaa kaikkina vuorokaudenaikoi-

na ympäri vuoden.

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede ovat laboratorio-

toiminnan erikoisaloja, joissa tutkitaan elimistön toiminnallisia 

ominaisuuksia huipputeknologian keinoin. Isotooppilääketieteen 

tutkimuksilla voimme jo varhaisessa vaiheessa havaita toimin-

tamuutoksia eri elimissä. Kuvannamme sydämen ja keuhkojen 

toimintaa, suoritamme verenpaineen ja EKG:n pitkäaikaisrekiste-

röintejä sekä mittaamme ruoansulatuskanavan toimintaa. Kuvan-

namme keuhkojen ja munuaisten toimintaa sekä luustoa, sydäntä 

ja aivoja gammakameralla. Annamme osastolla myös isotooppihoi-

toja.

Patologian yksikössä tutkimme kudos- ja solunäytteitä sekä teemme 

lääketieteellisiä ruumiinavauksia. Yksikössä työskentelee useiden am-

mattiryhmien edustajia erikoislääkäreistä osastonsihteeriin ja obdukti-

oavustajaan.

Nykyaikainen röntgenosastomme on filmitön ja paperiton. Tulkitsem-

me röntgenkuvat suoraan kuvankatselumonitoreilta ja sanelemme lau-

sunnot puheentunnistustekniikalla suoraan potilaan sairauskertomuk-

seen. Kuva-arkiston kautta röntgenkuvia voi katsoa kaikkialla sairaalassa 

ja kuvien sähköinen siirto sairaalan ulkopuolelle on helppoa. Röntgen-

osastomme tarjoaa laaja-alaisesti erilaisia kuvantamistutkimuksia tar-

vittaessa kaikkina vuorokauden aikoina. Teemme muun muassa mag-

neetti-, tietokonetomografia-, ultraääni- ja mammografiatutkimuksia. 

Vaasan keskussairaalan röntgenosastoon kuuluvat myös röntgenyksiköt 

Kristiinankaupungissa, Maalahdessa, Laihialla ja Oravaisissa.

Sairaala-apteekissa palvelemme sekä keskussairaalan että alueen 

terveys- ja sosiaalitoimen yksiköitä. Varmistamme lääkehoidon turval-

lisuutta ja kustannustehokkuutta yhtenäistämällä ja ohjaamalla lääk-

keiden käyttöä. Vastaamme muun muassa lääkkeiden hankinnasta, 

varastoinnista ja lääkkeiden toimittamisesta käyttäjille. Valmistamme 

ja saatamme käyttökuntoon myös useita lääkevalmisteita sekä tarjoam-

me yksiköille lääkeinformaatio- ja osastofarmasiapalveluita.

Lääketieteelliset palvelut

Teemme työtä  
antibiooteille  

vastustuskykyisten 
mikrobien havaitse-

miseksi.
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opiskelupäivää vuodessa
3 000

Toimimme opetussairaalana, jossa hoitoalan ja lääketieteen eri vaihei-

den opiskelijat suorittavat opintojensa käytännön harjoittelua. Har-

joittelun aikana opiskelijat tutkivat ja hoitavat potilaita opettajiensa 

ohjauksessa.

Vuosittain sairaalassa ja alueen terveyskeskuksissa suorittaa käytän-

nön opetusjaksoja noin 400 lääketieteen kandidaattia Helsingin ja Tu-

run yliopistojen lääketieteellisistä tiedekunnista. Annamme opetusta 

muuan muassa sisätautien, kirurgian ja anestesiologian, psykiatrian, 

keuhkosairauksien, lastentautien ja gynekologian erikoisaloilla. Lääke-

tieteen opiskelijat toimivat aina erikoislääkärin ohjauksessa. Koulutus-

päiviä kertyy vuodessa noin 3 000.

Vaasan keskussairaala on alueen merkittävä hoitoalan opetussairaala. 

Jokaisella harjoittelijalla on oma ohjaaja, joka tukee opiskelijan op-

pimista sekä ammatillista kasvua ja kehitystä harjoittelujakson ajan. 

Vuosittain opiskelupäiviä kertyy reilut 15 000.

Opetussairaala

Välinehuollossa palvelemme kaikkia keskussairaalan yksiköitä 

huoltamalla potilaiden leikkauksissa, tutkimuksissa ja hoidossa 

käytettäviä instrumentteja ja välineitä. 

Välineiden huoltoon kuuluu niiden puhdistus, tarkistus, huolto, 

pakkaaminen ja sterilointi. Myös asiantunteva neuvonta kuuluu 

toimintaamme.

Välinehuolto
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Sairaalan hallinnon ja huollon yksiköiden henkilökunta tukee potilai-

den hyvää hoitoa. Hallinnon ja huollon monipuolisia työtehtäviä suo-

rittaa lähes 500 eri alojen asiantuntijaa.

Ravitsemispalveluiden henkilökunta huolehtii sekä potilaiden että 

henkilökunnan monipuolisesta ja terveellisestä ruuasta.

Puhdistuspalvelun henkilöstö tekee tärkeää työtä kaikkialla sairaa-

lassa, jotta potilaiden ja henkilökunnan tilat  pysyvät hygieenisinä, tur-

vallisina ja siisteinä. Osallistumme myös ruoka- ja vuodehuoltoon sekä 

avustamme potilaita.

Teknisen yksikön asiantuntijat huolehtivat sähkö- ja lääkintäteknii-

kan, kiinteistöhuollon, LVI- ja konehuollon sekä kuljetus- ja aluehuol-

lon jokapäiväisestä kunnossapidosta. Tekninen yksikkö vastaa myös 

suurimmista rakennushankkeista. Vilkas rakennus- ja korjaustoiminta 

takaavat sen, että sairaalan tilat vastaavat potilaiden ja henkilökunnan 

tarpeita.

HR-yksikön asiantuntijat huolehtivat sairaalan työntekijöiden henki-

löstöhallinnollisista asioista. Palkkasuoritusten, työajanseurannan ja 

sopimuskysymysten lisäksi panostamme myös henkilöstön kehittämi-

seen, täydennyskoulutukseen, rekrytointiin ja työhyvinvointiin.

Taloushallinnon asiantuntijat hoitavat laskentatoimen, talousarvi-

on valmistelun, hinnoittelun ja toiminnan rahoituksen. He tuottavat 

myös raportteja sairaalan yksiköiden ja johdon sekä kuntien ja päätös-

tentekijöiden tueksi.

It-yksikön erityisosaajat vastaavat potilashallinnon tärkeistä, tietotekni-

sistä sovelluksista ja järjestelmistä sekä sairaalan tietokoneista ja ohjel-

mista.

Hankinta- ja materiaaliyksikön henkilökunta huolehtii sairaalan 

hankinnoista, jotta ne tehdään tasavertaisesti ja edullisesti. Yksikön 

henkilökunta vastaa myös sairaalassa tarvittavien monenlaisten tar-

vikkeiden tilaamisesta ja varastoinnista.

Yleishallinnon ja sairaanhoidonhallinnon asiantuntijat pitävät pyö-

rät pyörimässä niin päätös- kuin kehitysrintamallakin. Perusterveyden-

huollon yksikön henkilökunta kehittää sairaalan ja terveyskeskusten 

välistä yhteistyötä. Viestinnän osaajat vastaavat sairaalan sisäisen ja 

ulkoisen viestinnän kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Potilasasiamiehet tekevät työtä potilaan oikeuksien edistämiseksi. 

He neuvovat potilaita ja omaisia potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. 

Potilasasiamiehet kouluttavat myös henkilökuntaa ja tiedottavat poti-

laspalautteista hoitohenkilökunnalle.

Sairaalapappi tarjoaa henkistä ja hengellistä keskusteluapua. •

Hallinto ja huolto

490
hallinnon ja huollon asiantuntijaa
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