
    1 / 2 
 
 
 31.5.2018 

 
 
Julkaisuvapaa 31.5.2018 klo 10 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun valmistumisjuhla 31.5.2018, Savonlinna 

Juhlapuhe: Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja Sosteri 

 

Arvoisat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta Xamkista Savonlinnassa valmistuvat opiskelijat, henkilökunta 
ja hyvä juhlayleisö. 

 

Minulla on hieno tilaisuus Itä-Savon sairaanhoitopiirin, Sosterin puolesta onnitella, ja iloita teidän kanssanne 
valmistumistanne! Kun opiskelut on hoidettu kovalla työllä ja sitoutuneesti, niin nyt on todella juhlan aika!  

 

Samalla, kun onnittelen teitä kaikkia tavoitteenne saavuttamisesta, niin esitän kiitokset myös henkilökunnalle 
työstä opiskelijoiden opettamisessa ja ohjaamisessa. Olemme saaneet tehdä hyvää yhteistyötä kanssanne sekä 
koulutukseen kuuluvan harjoittelun, että laadukkaiden ja kaikkia osapuolia hyödyttävien opinnäytetöiden parissa. 
Monet opinnäytetöistä ovat edistäneet merkittävästi Sosterin toiminnan, johtamisen ja turvallisuuden 
kehittämistä. Toivottavasti tätä hyvää yhteistyötä voidaan edelleen lisätä tulevina vuosina. 

 

Valmistuvat opiskelijat – olette saaneet vuosien ajan opiskella arvostetussa koulussa tuttujen kavereidenne 
kanssa tulevaa ammattianne varten. Nyt on aika siirtyä elämässä eteenpäin kohti työelämää ja uusia haasteita. 
Osalla teistä jo toki onkin työelämästä kokemusta ja olette nyt viemässä uusia ajatuksianne sekä osaamistanne 
työyhteisöihinne. Kunnioittakaa tulevassa työpaikassa kaikkia uusia työkavereita ja kollegoita, mutta viekää 
rohkeasti myös omia uusia näkemyksiä mukananne.  

 

Olette lähdössä erittäin hyvään aikaan työelämään. Erityisesti sote-sektori on isossa muutoksessa ja se antaa teille 
aivan uusia mahdollisuuksia vaihtelevaan ja monipuoliseen työnkuvaan. Te pääsette suoraan luomaan uudenlaisia 
toimintamalleja palveluihin – ja monella ei onneksi ole vielä vanhoja toimintamalleja palaneina verkkokalvoille. 
Muutoksessa monesti vanhoista tavoista poisoppiminen on nimittäin kaikkein vaikeinta, sitä voidaan kutsua myös 
muutosvastarinnaksi. 

 

Vanhakantaista, hierarkista johtamista ollaan vihdoin muuttamassa kohti oppivaa, itseohjautuvaa tiimityötä. 
Kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyteen panostetaan aktivoimalla koko henkilökunta ja asiakkaatkin mukaan. 
Työyhteisöjen vuorovaikutukseen ja työhyvinvointiin panostetaan entistä enemmän. Henkilökunnan osaamista, 
psykologista ja sosiaalista pääomaa kehitetään, koska henkilöstö on työnantajien tärkein voimavara. 

 

Olkaa siis aktiivisesti mukana kehittämässä yhteisöllisyyttä, uskaltakaa olla ylpeitä omasta työyhteisöstä ja 
työnantajasta. Puhukaa hyvää selän takana. Kun törmäätte ongelmiin, tuokaa niitä rohkeasti työyhteisössä esille, 
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myös omille esimiehillenne. Työelämässä, niin kuin muutenkin elämässä, tulee välillä pettymyksiä ja 
kompurointeja, mutta niistäkin voi oppia ja saada uusia ajatuksia selviytymiseen.  

 

Monessa harrastuksessa syntyy samoja ilmiöitä. Omassa lajissani, esteratsastuksessa jo lähtökohtana on päästä 
radalle systemaattisesti kootuista esteistä yli. Esteiden korkeus vaihtelee, esteiden alle on voitu lisätä 
erimuotoisia ja värisiä hevosia ”häiritseviä” täytteitä, on etu- ja takapuomista muodostuvia oksereita, nousevia 
esteitä trippeleitä, vesihautoja ja niin edelleen. Harjoituksissa on monesti tullut ongelmia, huonoja hyppyjä, 
kieltäytymisiä, putoamisia esteiden sekaan ja hiekan syöntiä rähmällään. Välillä hevonen innostuu liikaa ja 
lähdetään laukalle tai kiitolaukalle, silloin täytyy hieman ohjia kiristää. Harjoitus kuitenkin tekee mestarin. Kaikkea 
tätä on myös työelämässä mutta pitämällä omalla kohdalla suitsia sopivalla ohjastuntumalla selviää kyllä hyvin.  

 

Merkittävä osa elämästä onkin ihan muuta kuin työntekemistä. Toivon, että olette humaaneja toisista välittäviä 
ihmisiä. Sosiaalisuus on nykyisessä mobiili- ja tietoyhteiskunnassa kärsinyt merkittävän inflaation ja yksinäisyyttä 
sekä yksinäisyyden tunnetta esiintyy todella paljon. Tämä on valitettavasti tuonut omia ongelmia, erityisesti 
nuorimpien sukupolvien keskuudessa. Meillä kaikilla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa siihen miten ja 
millaisessa vuorovaikutuksessa olemme toistemme kanssa. Toivoisinkin, että samalla kun valmistutte ammattiin, 
jossa välittäminen ja empatia ovat isossa roolissa, tuotte sitä ympärillenne myös siviilielämässänne.  

 

Teidän osaamistanne arvostetaan myös monissa järjestöissä, harrastustoiminnan ohjaajina, kouluttajina ja 
esikuvina. Te olette myös esikuvia monille lapsille ja nuorille koululaisille kun he miettivät omaa tulevaisuuttaan.  

 

Työssä kohtaatte sydämessänne parasta kiitosta kun apua tarvitseva tai hädässä oleva ihminen, lapsi, aikuinen tai 
vanhus saa tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa sekä huomiota.  

 

Hyvät valmistuvat opiskelijat - toivotan teille innostavaa työelämää ja hyvää juhlapäivää! 

 

Panu Peitsaro 

kuntayhtymäjohtaja Sosteri 


