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K

un sairaalatoiminta maankuulussa Pikonlinnan sairaalassa Kangasalla päättyi, oli
kiinteistön omistajan, Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin edessä vakava ongelma: mitä tehdä valtavankokoiselle, jykevälle rakennukselle?
Ostajaehdokkaita ei nyt suorastaan
jonottanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ovien takana eikä tarjouksia sadellut. Uhkakuvana väikkyi tilanne,
jossa arvostettu sairaala alkaisi rappeutua hyljättynä ja unohdettuna.
Kävi kuitenkin lopulta hyvin: kiinteistösijoittajien ryhmä hankki sairaalarakennuksen ja sen ympärillä olevat laajat maa-alueet omistukseensa ja nyt Pikonlinna kuhisee taas elämää. Talossa toimii lukuisia hoiva- ja
hyvinvointialan yrityksiä, kiinteistöä
on saneerattu ja neuvotteluja uusista
tulijoista käydään.
Suomessa on useita sairaalakiinteistöjä, jotka alan uudelleenjärjestelyjen johdosta uhkaavat jäädä tyhjilleen. Kaikille ei taida käydä yhtä hyvin kuin Pikonlinnalle?

Sijoittajat ottivat riskin

Elämä palasi
Pikonlinnaan
Teksti ja kuvat: ESA TUOMINEN

Vanha, kunnianarvoisa sairaala tyhjeni kun potilaat ja henkilökunta lähtivät pois.
Nyt talo täyttyy hyvinvointi- ja hoivapalveluja tarjoavista yrityksistä.
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Pikonlinna avasi ovensa tasan 80
vuotta sitten, vuonna 1931. Alun perin se rakennettiin tuberkuloosisairaalaksi, mutta vuosien varrella siellä hoidettiin muitakin potilaita: talossa toimi neurologian yksikkö, sairaanhoitopiirin siirtoviiveosasto sekä Tampereen kaupungin geriatrisia osastoja.
Suuren yleisön mieleen Pikonlinna
on kuitenkin jäänyt syöpäsairaalana;
vuosien varrella siellä hoidettiin satoja ellei tuhansia syöpäpotilaita. Kun
TAYS:n yhteyteen valmistui sädehoidon ja kuvantamisen yksikkö Radius,
siirtyivät syöpäpotilaat pois Pikonlinnasta.
PSHP myi Pikonlinnaa pitkään.
Lopulta yksityishenkilöistä koostuva
kiinteistösijoittajien joukko teki rohkean ratkaisun ja osti kiinteistön. Kauppahinta oli 6,2 miljoonaa euroa. Sijoittajien kärjessä on alalla pitkään operoinut, aivan Pikonlinnan lähikulmilla asuva Harri Oesch, jonka omistusosuus kiinteistöstä on 65 %. Loput jakautuvat kymmenkunnan yksityishenkilön kesken.
Talon uudet omistajat ryhtyivät
miettimään, miten sitä tulevaisuudessa tultaisiin käyttämään eli - kiinteis-

tösijoittajien kielellä - ”jalostamaan”.
Vaihtoehtoja oli useita: matkailu, puhdas asuminen, tai hyvinvointialan liiketoiminta. Valinta osui lopulta viimeksi mainittuun.
- Kiinteistö on aikanaan luotu sairaalaksi, joten siinä on tarkoituksenmukaista infrastruktuuria hyvinvointialan palveluja ajatellen. Esimerkiksi hissit sopivat liikkuvien vuoteiden
kuljetukseen ja rakenteellisia ratkaisuja voivat hyvinvointi- ja hoiva-alan
yritykset muutenkin käyttää hyväkseen, kertoo Pikonlinnan Kiinteistöt
Oy:n toimitusjohtaja Laura Airaksinen.
- Vaikkapa hotellille nämä samat
ratkaisut olisivat olleet epäkäytännöllisiä.

4/2011

Mittava saneeraus
Kun suuntautuminen oli ratkaistu, alkoi tilojen markkinointi potentiaalisille vuokralaisille. Se edellytti mittavaa
saneerausta.
- Tänne on rakennettu yli sata invasuihkua ja WC:tä, mikä on ollut erittäin suurisuuntainen uudistustyö. Sen
lisäksi tiloihin on sijoitettu sprinklereitä ja lvi-tekniikkaa on uusittu.
- Kunkin vuokralaisen kanssa on sovittu tämän tarvitseman saneerauksen tasosta, tyylistä ja yksityiskohdista, toimitusjohtaja Airaksinen sanoo.

Paksut seinät
Vanhan, 80 vuoden ikäisen sairaalarakennuksen saneeraus nykyajan vaatimusten mukaisiksi tiloiksi ei ole aivan
yksinkertaista. Kiinteistö asettaa korjaajalle monenlaisia ”haasteita”.
- Esimerkiksi väliseinät ovat puolen
metrin paksuiset. Niiden muokkaaminen tuottaa omat ongelmansa. Mutta toisaalta: onpa ainakin äänieristys
kunnossa, toimitusjohtaja Laura Airaksinen naurahtaa.
Ulkoseinien paksuuden ansiosta
ikkunalaudat ovat komean leveitä.
Huonekorkeus on monin paikoin yli
kolme metriä.
- Monta pientä teknistä kommervenkkia on pitänyt hoitaa, jotta kiinteistö on saatu toimimaan niin kuin
pitää.
Saneeraustyössä Pikonlinnan Kiinteistöt on käyttänyt paitsi joitakin pkyrityksiä, myös omaa remonttihenki-

Pikonlinnan toimitusjohtaja Laura
Airaksinen pitää tiukasti kiinni siitä, että talon vuokralaiset ovat nimenomaan hoiva- ja hyvinvointialan
yrityksiä.

lökuntaansa. Yhtiön palkkalistoilla on
oma rakennustyönjohtaja ja kymmenkunta kirvesmiestä.
- Vakituisista työntekijöistä on se
etu, että he tuntevat talon ja sen rakenteet. Jokaista korjauskeikkaa varten ei tarvitse perehtyä talon rakenteeseen uudestaan.
Saneeraustyötä tehdään Pikonlinnassa periaatteessa kaiken aikaa. Noin
70 prosenttia talon tiloista on käyty läpi. Loppuosa kiinteistöstä on suurin
piirtein siinä kunnossa mihin se jäi
kun sairaalan osastot olivat muuttaneet talosta pois.

Profiilista pidetään kiinni
Tällä hetkellä Pikonlinnan noin
13 000 neliömetristä, jotka periaatteessa ovat vuokrattavissa, vajaat 70
prosenttia on vuokrattu. Toimitusjohtaja Laura Airaksinen pitää tärkeänä, että Pikonlinna pitää tiukasti kiinni uudesta profiilistaan: tulijoiden on oltava hyvinvointi- ja hoivaalan yrityksiä.
- Muitakin olisi ollut tulossa, mutta
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Rakennuttajan
turvallisuustehtävät

sairaalan rakennushankkeissa

ERNO RUOTSALAINEN

Projekti-insinööri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Artikkelin kirjoittaja on selvittänyt rakennuttajan turvallisuusvelvoitteita
sairaalan rakennushankkeen eri vaiheissa. Riskien kartoittaminen on
olennainen osa rakennushanketta. Nykyisen lain mukaan rakennuttajan
tulee nimetä rakennushankkeisiin turvallisuuskoordinaattorin, jonka
tehtävistä lähemmin myös tässä kirjoituksessa.

K

un valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
(205/2009) tuli voimaan, tuli samalla rakennushankkeen eri osapuolille uusia turvallisuusvelvoitteita. Rakennuttajalle merkittävimpänä
muutoksena tuli turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen rakennushankkeisiin. Hänen tehtävänään on
huolehtia rakennuttajalle määrättyjen turvallisuusvelvoitteiden toteutumisesta rakennushankkeen eri vaiheissa.
Turvallisuuskoordinaattori on asetettava korjaus- ja kunnossapitotöissä, joista laaditaan erilliset suunnitelmat ja hanke sisältää erityisiä turvallisuusriskejä tai jos hanke edellyttää
rakennus- tai toimenpidelupaa. Turvallisuuskoordinaattoria ei siis nimetä pienissä korjaus- ja kunnossapitotöissä, joissa työn sisältö ja laajuus
ovat selkeitä, eikä hanke sisällä erityisiä turvallisuusriskejä.

Työmaakuva Kuopion yliopistollisen sairaalan
pysäköintitalon laajennuksesta.

Rakennuttajan
turvallisuustehtävät
Rakennuttajalla on keskeinen rooli rakennushankkeen turvallisuuden
toteutumisessa sekä valmiin rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuudessa. Sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa pääpaino
rakennuttajan turvallisuustehtävissä
on hankkeen valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa. Näissä vaiheissa tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia, että
rakennushankkeen lähtötiedot ovat
turvallisen toteuttamisen kannalta
riittävät ja että lähtötiedot on toimitettu suunnittelijoille. Korjausrakentamisessa hyviä menetelmiä ovat erilaiset kartoitukset ja tutkimukset sekä riskianalyysit. Turvallisuuskoor22
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dinaattori on hyvä nimetä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska silloin varmistetaan, että koordinaattorilla on vaikutusmahdollisuus
hankkeen turvalliseen läpivientiin
alusta lähtien.
Hankkeen suunnittelijoita valittaessa on syytä kiinnittää huomiota
suunnittelijoiden pätevyyteen ja kokemukseen. Lisäksi suunnittelusopimuksiin on hyvä sisällyttää suunnittelijoiden turvallisuustehtävät sekä vaatimus turvallisuuden huomioimisesta suunnitelmaratkaisuissa.
Ratkaisuissa on otettava huomioon
rakennustyön turvallisuuden lisäksi
käyttäjien turvallisuus ja huoltotöiden turvallinen toteuttaminen. Turvallisuusasiat kirjataan yhdeksi dokumentiksi, turvallisuusasiakirjaksi,
joka on osana rakennuttajan kaupallisia asiakirjoja.
Hankkeen toteutusvaiheessa rakennuttajan pääasialliseksi turvallisuustehtäväksi jää asettamiensa turvallisuusvelvoitteiden toteutumisen
valvonta sekä yhteistoiminnan koordinointi. Lisäksi rakennuttajan on pidettävä ajan tasalla turvallisuusasiakirjoja sekä huolehdittava, että työmaalla käytetään henkilötunnisteita.

Sairaala on rakentamiselle
haasteellinen ympäristö
Rakennushankkeiden toteuttaminen
toimivassa sairaalassa on haasteellista kaikille hankkeen osapuolille. Rakennuttajan näkökulmasta katsottuna pääpaino on asetettava rakennushankkeeseen liittyvien riskien arviointiin sekä sairaalan toiminnan ja
rakennustöiden yhteensovittamisen
suunnitteluun ja organisointiin. Tavanomaisessa rakentamisessa esiin-
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Henkilöstön osallistuminen
ja laatutyö korostuvat
sairaanhoitopalveluissa
Teksti ja kuvat: JARMO SEPPÄLÄ

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uusi johtaja Risto
Miettunen pääsee toteuttamaan isoja uudistuksia,
joiden suunnittelussa henkilöstö on ollut laajasti
mukana. Uusi organisaatiomalli ja tasapainoinen
talous antavat hyvän perustan jatkuvalle kehitystyölle,
jossa erityisesti painottuvat toiminnan laatu ja sen
mittaus.
ohjois-Savon sairaanhoitopiirin uusi organisaatiomalli ja
johtosääntö antavat mahdollisuuden suoraviivaistaa ja selkeyttää
johtamista. Johtajan lisäksi organisaatiossa on johtoryhmä ja hallintokeskus sekä neljä palvelualuetta: Kliiniset hoitopalvelut, Kliiniset tukipalvelut, Yleiset tukipalvelut sekä Perusterveydenhuollon palvelut.
Tavoitteena on madaltaa perinteisiä klinikkarajoja sekä vähentää byrokratiaa ja hallinnollisia rakenteita.
Myös henkilöstön liikkuvuus eri yksiköiden välillä helpottuu.
Kesäkuun alussa työnsä aloittanut
sairaanhoitopiirin uusi johtaja Risto Miettunen kertoo päässeensä hyvin mukaan uuden organisaation toimintaan.
- Olen luottavaisin ja myönteisen
odottavin mielin. Saamani ennakkokuva niin sairaanhoitopiiristä, sen
osaavasta henkilöstöstä sekä omista
tehtävistäni on vastannut odotuksiani, Miettunen kertoo.
- Suuret päätökset on monessa asiassa tehty edeltäjäni, sairaalaneuvos
Matti Pulkkisen kaudella, joten nyt
on isojen hankkeiden käytännön to28

teutusten vuoro. Hankkeet on sovittu, niitä ei enää pureta tai muuteta,
joten kaikilla toimijoilla on nyt varmuus siitä, mitkä ovat tavoitteet ja
miten niihin päästään.

Isoilla hankkeilla
tulevaisuutta kohti
Isoja hankkeita sairaanhoitopiirin toiminnassa riittääkin. Esimerkiksi Kuopion yliopistollinen sairaala uudistetaan nykyajan tasolle niin rakenteellisesti kuin toiminnallisesti. Uudisrakennuksen rakennustyöt alkavat syksyllä 2012 ja valmista on kesällä 2014.
Pitkän ja perusteellisen suunnittelun tuloksena puretaan vanhaa rakennuskantaa ja rakennetaan tilalle
viisikerroksinen uudisrakennus, joka lisää sairaalan tilavuutta neljänneksellä. Myös sairaalan muiden osien peruskorjauksesta on päätös.
Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti tähän B11-laajennuksen suunnitteluun oman toimensa ohella ja
on hyvin sitoutunut hankkeeseen ja
innostunut siitä. Haaste on kova, sillä sairaalan toimintojen on jatkuttava keskeytyksettä tilojen ja toiminto-

jen muutoksista huolimatta.
- Kokonaisuuteen kuuluvat siis
laaja vanhojen tilojen kunnostus, uusi rakennus ja toiminnan kehittäminen, joka seuraa rakennuksen valmistumista. Rakenteellinen uudistaminen jatkuu aina vuosikymmenen
loppuun asti. Nyt luodaan 2040-luvun toimintoja eli uudistuksilla säilytetään yliopistosairaalan kilpailukyky pitkälle tulevaisuuteen, Risto
Miettunen huomauttaa.
Iso hanke on myös Itä-Suomen sairaanhoitopiirin perustaminen. Esiselvityksen mukaan laadituissa suunnitelmissa on neljän itäsuomalaisen sairaanhoitopiirin eli Etelä-Savon, ItäSavon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhdistäminen. Tämänkin suunnitelman taustalla on proaktiivinen toiminta, jolla pyritään vaikuttamaan
asioihin mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa. Yhdistämishankkeessa on
alueiden 56 kunnalla vahva edustus.
Vuoden 2011 alussa Pohjois-Savossa perustettu Perusterveydenhuollon liikelaitos -hanke Kysteri etenee
suunnitellusti. Vuoden 2012 alussa
alkavaan toimintaan on tulossa kahdeksan kuntaa.
Myös Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteinen tukipalvelujen liikelaitoskuntayhtymä Itä-Suomen Huoltopalvelut alkaa toimintansa vuoden 2012 alussa. Yksi yhteisyrityksistä on lisäksi Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteinen tietoteknisiä ja lääketieteellisiä palveluja tuottava yhtiö Istekki Oy, joka
aloitti vuoden 2010 alussa.
Jo toimivaa yhteistyötä ovat myös
TERVEYS JA TALOUS 4/2011

- Laatujohtaminen lähtee strategiasta
ja etenee henkilöstön johtamisjärjestelmästä toiminnan kautta
tulokseen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uusi johtaja
Risto Miettunen sanoo.

esimerkiksi IS-Hankinta Oy ja ItäSuomen alueella toimiva, laboratoriotutkimuksia tuottava Islab-liikelaitoskuntayhtymä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talous on tasapainossa eikä hinnoittelun periaatteita tarvitse lähiaikoina juuri muuttaa. Sairaanhoitopiirin
budjetti ilman Kysteri-liikelaitosta on
345,5 miljoonaa euroa. Viime tilikauden tulos oli runsaat viisi miljoonaa
euroa ylijäämäinen.
Vuoden 2012 talousarvion lähtökohtana on, että jäsenkuntien maksuosuudet nousevat kustannustason
nousun vuoksi 3,2 prosenttia kuluvan
vuoden tasosta. Näin 23 jäsenkunnan
jäsenkuntaosuudet vuonna 2012 ovat
yhteensä 240,9 miljoonaa euroa.
Miettunen aprikoi uutta hallitusohjelmaa ja sen antamia mahdollisuuksia kunnille ja julkisyhteisöille.
Sairaanhoitopiirin käynnissä oleviin
hankkeisiin ei ohjelmalla juuri ole
vaikutusta, mutta miten käy jatkossa kuntien taloudelle, kun vahvan peruskunnan määrittely hallitusohjelmasta näyttäisi puuttuvan?
- Usean pohjoissavolaisen kunnan
talous on nykyisessä tilanteessa tiukoilla, mutta asukkaiden sairastavuus on varsin suuri. Suhtaudun kuitenkin toiveikkaasti uudistusten mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin,
Miettunen sanoo.

Laatutyö korostuu
kaikilla tasoilla
Risto Miettunen korostaa laadulla
johtamista. Hänen mielestään on tärkeää asettaa toiminnalle tavoitteet
oikein ja seurata niiden toteutumista laadukkailla mittareilla.
- Laatujohtaminen lähtee strategiasta ja etenee henkilöstön johtamisjärjestelmästä toiminnan kautta tulokseen. Laatua voi suunnitella ja
kehitys jatkuu koko ajan, sillä toiminnan tehostamisella ja erityisesti turhan byrokratian vähentämisellä
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Avohoitotalossa toimii laboratorioiden
näytteenotto. Kuvassa osastonhoitaja Raija Hallikainen ottaa verinäytettä
Avohoitotalon vuodeosastolla.

Avohoitotalo pääsee täyteen vauhtiin syksyn aikana. Aikaa tarvitaan,
sillä talo on täynnä uutta opettelua
vaativaa teknologiaa.

Helpotusta tilanahtauteen
- Yksi talo rakennettiin, mutta se vaikuttaa koko sairaalaan, niin tilankäyttöön kuin toimintaankin. Avohoitotalo on hyvä koealusta, joissa
uusia käytäntöjä voi testata ennen
kuin niitä otetaan käyttöön koko sairaalassa, Haukipuro miettii.
Kantasairaalassa oli lyhkin käytössä seitsemän leikkaussalia. Uudessa talossa on kahdeksan leikkaussalia ja leikkaussalia vastaava poliklinikan toimenpidehuone. Kantasairaalan leikkaussaleista kaksi on tällä hetkellä päivystyssaleina ja loput siirtyivät muuhun käyttöön.
- Muutos on lyhentänyt päivystyspotilaiden leikkausjonoa. Se on yksi
jo toteutuneista tavoitteista.
Muutos on heijastunut myös esimerkiksi Oulun ja ympäristökuntien
yhteispäivystykseen, joka sai lisää tilaa ja jonka röntgen uudistettiin palvelemaan sen tarpeita paremmin.

Oulun avohoitotalo
muuttaa koko sairaalan
toimintaa
34
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Kuntataloudet tiukalla
kuurilla
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Teksti: HILKKA LAHTI
Kuvat: JUHA SARKKINEN
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Risto Miettunen:

P

Pääkirjoitus: Tuomo Meriläinen
Millainen sosiaali- ja terveydenhuolto
meillä on vuonna 2015

Oulun avohoitotalo on ollut käytössä vajaa puoli
vuotta. Uusi talo toi mukanaan uusia
hoitokäytäntöjä, jotka ovat vaikuttaneet koko
sairaalan toimintaan
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Tehokkuutta pienistä
puroista

P

ohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Avohoitotaloon on keskitetty valtaosa sairaanhoitopiirin lyhytjälkihoitoisesta kirurgiasta ja
kirurgian ja neurokirurgian poliklinikka. Talossa on myös mm. radiologian
osasto ja laboratorioiden näytteenotto.
Uuden toimintamallin yhtenä tavoitteena oli logistiikan parantaminen, ja
se näyttääkin toteutuneen.
- Kulkeminen ja kuljettaminen on
vähentynyt oleellisesti, kun hajallaan olevat toiminnot keskitettiin yhteen rakennukseen. Potilaalle se tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa palvelun yhdestä paikasta, operatiivisen tulosalueen johtaja Kari Haukipuro sanoo.
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Uudisrakennuksen myötä leikkaussalien nettomäärä lisääntyi kolmella.
- Toiminnan kannalta tärkeää oli
kuitenkin saada muiden aputilojen
ohella kolmipaikkainen induktiotila,
joissa potilaat valmistellaan leikkausta varten samaan aikaan, kun edellinen leikkaus on käynnissä. Uudessa
heräämössä on riittävästi tilaa, mikä
vähentää vuodeosastojen kuormitusta ja nopeuttaa kotiutusta.
Polikliinista hoitoa on voitu myös
lisätä, kun siihen on saatu kunnon tilat. Poliklinikan toimenpidehuoneessa voidaan tehdä aiemmin leikkaussalin vaatineita toimenpiteitä.
Monet vaativina pidetyt hoitomenetelmät ovat arkipäiväistyneet ja ne
voidaan tehdä terveyskeskuksissa tai

polikliinisesti. Tavoitteena on entisestään tiivistää yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa ja siirtää toimenpiteiden jatkohoitoa suoraan kotiin, Haukipuro sanoo.
- Pienistä puroista syntyy tehokkaampaa toimintaa.
Tehostaminen onkin tarpeen, sillä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on saanut moitteita hoitotakuun ylittävistä leikkausjonoista.
Vuoden vaihteessa jono kävi jo nollassa, mutta kesään mennessä tilanne paheni ja tällä hetkellä noin 200 ihmistä on odottanut leikkaukseen pääsyä yli kuusi kuukautta. Tilanne on
aikaisempiin vuosiin verrattuna hyvä, joskaan ei hyväksyttävä, Haukipuro sanoo.
- Leikkausjonojen hoitaminen on
edelleen haastavaa, mutta tarkoitus on päästä nollaan pysyvästi, kun
Avohoitotalo saadaan täyteen toimintaan.
Uusi haaste on poliklinikoiden kolmen kuukauden hoitotakuu. Uudistus antaa tarpeelliset pelisäännöt,
mutta tekemistä siinä vielä riittää,
Haukipuro toteaa.

Uusi tiimimalli
Avohoitotalossa leikkaukseen tulevaa potilasta hoitaa yksi tiimi, joka
koostuu leikkaussalin ja poliklinikan
työntekijöistä. Tiimit ovat potilasryhmäkohtaisia ja ne huolehtivat yhden
potilaan koko hoitopolusta: ajanvarauksesta, poliklinikkakäynneistä,
leikkauksesta ja jälkihoidosta.
- Työntekijöiden pitää oppia tekemään asioita eri tavalla kuin ennen,
mikä vaatii sisäistämistä. Uusi tiimimalli pyrkii tiedonkulun parantamiseen ja päällekkäisten töiden karsimiseen. Potilas ei kohtaa aina samaa
työntekijää, mutta kylläkin saman tiimin jäsenen, Haukipuro sanoo.
Uuden sairaalan toiminnan suunnittelussa käytännön työntekijöiden
panos korostui, mitä lähempänä toiminnan käynnistäminen oli. Muutosvaiheessa työntekijöillä ei ole vie35
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Millainen sosiaali- ja
terveydenhuolto
meillä on vuonna 2015

K

ataisen hallituksen hallitusohjelma kannattaa lukea jo pelkästään siinä olevien
sosiaali- ja terveydenhuollon linjausten
vuoksi. Seuraavassa pari lainausta: ”Sosiaali- ja
terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja
oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaalija terveydenhuollon palvelurakennetta osana
kuntarakenteen uudistamista.” ja ”Sosiaali- ja
terveyspalvelujen keskeinen tavoite on väestön
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Peruspalvelut ja ennaltaehkäisevä työ ovat tässä
avainasemassa.”
Sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta oleellisin asia liittyy kuntarakenteen muutokseen. Ohjelman mukaan kuntauudistuksella tavoitellaan
palvelurakennetta, jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta on yhdellä, riittävän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla vahvalla peruskunnalla. Tästä seuraa todennäköisesti erittäin merkittävä kuntien määrän väheneminen.
Voi myös olla, että aikaisemman PARAS-lainsäädännön aikana alkaneiden tai jo
tapahtuneiden kuntien sote-rakenteiden muutosten osalta täytyy vielä tehdä uudelleenjärjestelyjä. Samaan aikaan vaikuttaa toukokuun alussa voimaan tullut Terveydenhuoltolaki.
Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kasvavan integraation kautta on palvelurakenteemme todennäköisesti kovin erilainen kuin nyt jo
vuonna 2015. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja hoidetaan pitkälti työssäkäyntialueiden pohjalta, kuntien asukaspohja on suurentunut, erikoistason osaamista keskitetään entistä enemmän suurempiin keskuksiin ja vanhustenhuollon
laitospohjaista rakennetta joudutaan - pakosta ja onneksi - purkamaan.
Vähintään yhtä mielenkiintoista kuin varsinainen ohjelman teksti ovat hallitusohjelman liitteet. Siellä mm. todetaan menosäästöinä vuositasolla vuoteen 2015
mennessä, että sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoja vähennetään 113 M€, sairausvakuutuksen matkakorvausten omavastuun korottamisella säästetään 20 M€,
Kaste- ja muusta hanketoiminnasta leikataan 5 M€, sekä terveyden edistämisen
määrärahoja leikataan 2 M€. Tarkkaavainen lukija voi huomata lievän ristiriidan
mm. toisena siteeraamaani hallitusohjelman kohtaan!
Ohjelmassa mainitaan myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen lainsäädännön kautta: mm. vanhuspalvelulaki, vammaispalvelut, perhehoito, lastensuojelu, palvelurakenteen kehittäminen, perusterveydenhuollon vahvistaminen, oppilashuolto ja lapsiperheiden kotipalvelut. Menojen uudelleenkohdennuksena näihin ohjataan vuositasolla yhteensä 145 milj. euroa.
Jo pelkästään tällaisella pintaraapaisulla nähdään, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on alkamassa todella mielenkiintoinen jakso. Tässä tarvitaan innovatiivisuutta ja vanhoista linnakkeista poistumista, mutta samalla kylmäpäisyyttä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on nyt annettava kaikki osaamisensa
peliin hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. ■
Tuomo Meriläinen

Hallintojohtaja
Itä-Suomen yliopisto
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Elämä palasi
Pikonlinnaan
Teksti ja kuvat: Esa Tuominen

Vanha, kunnianarvoisa sairaala tyhjeni kun potilaat ja henkilökunta lähtivät pois.
Nyt talo täyttyy hyvinvointi- ja hoivapalveluja tarjoavista yrityksistä.
6
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K

un sairaalatoiminta maankuulussa Pikonlinnan sairaalassa Kangasalla päättyi, oli
kiinteistön omistajan, Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin edessä vakava ongelma: mitä tehdä valtavankokoiselle, jykevälle rakennukselle?
Ostajaehdokkaita ei nyt suorastaan
jonottanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ovien takana eikä tarjouksia sadellut. Uhkakuvana väikkyi tilanne,
jossa arvostettu sairaala alkaisi rappeutua hyljättynä ja unohdettuna.
Kävi kuitenkin lopulta hyvin: kiinteistösijoittajien ryhmä hankki sairaalarakennuksen ja sen ympärillä olevat laajat maa-alueet omistukseensa ja nyt Pikonlinna kuhisee taas elämää. Talossa toimii lukuisia hoiva- ja
hyvinvointialan yrityksiä, kiinteistöä
on saneerattu ja neuvotteluja uusista
tulijoista käydään.
Suomessa on useita sairaalakiinteistöjä, jotka alan uudelleenjärjestelyjen johdosta uhkaavat jäädä tyhjilleen. Kaikille ei taida käydä yhtä hyvin kuin Pikonlinnalle?

Sijoittajat ottivat riskin
Pikonlinna avasi ovensa tasan 80
vuotta sitten, vuonna 1931. Alun perin se rakennettiin tuberkuloosisairaalaksi, mutta vuosien varrella siellä hoidettiin muitakin potilaita: talossa toimi neurologian yksikkö, sairaanhoitopiirin siirtoviiveosasto sekä Tampereen kaupungin geriatrisia osastoja.
Suuren yleisön mieleen Pikonlinna
on kuitenkin jäänyt syöpäsairaalana;
vuosien varrella siellä hoidettiin satoja ellei tuhansia syöpäpotilaita. Kun
TAYS:n yhteyteen valmistui sädehoidon ja kuvantamisen yksikkö Radius,
siirtyivät syöpäpotilaat pois Pikonlinnasta.
PSHP myi Pikonlinnaa pitkään.
Lopulta yksityishenkilöistä koostuva
kiinteistösijoittajien joukko teki rohkean ratkaisun ja osti kiinteistön. Kauppahinta oli 6,2 miljoonaa euroa. Sijoittajien kärjessä on alalla pitkään operoinut, aivan Pikonlinnan lähikulmilla asuva Harri Oesch, jonka omistusosuus kiinteistöstä on 65 %. Loput jakautuvat kymmenkunnan yksityishenkilön kesken.
Talon uudet omistajat ryhtyivät
miettimään, miten sitä tulevaisuudessa tultaisiin käyttämään eli - kiinteis4/2011 Terveys ja Talous

tösijoittajien kielellä - ”jalostamaan”.
Vaihtoehtoja oli useita: matkailu, puhdas asuminen, tai hyvinvointialan liiketoiminta. Valinta osui lopulta viimeksi mainittuun.
- Kiinteistö on aikanaan luotu sairaalaksi, joten siinä on tarkoituksenmukaista infrastruktuuria hyvinvointialan palveluja ajatellen. Esimerkiksi hissit sopivat liikkuvien vuoteiden
kuljetukseen ja rakenteellisia ratkaisuja voivat hyvinvointi- ja hoiva-alan
yritykset muutenkin käyttää hyväkseen, kertoo Pikonlinnan Kiinteistöt
Oy:n toimitusjohtaja Laura Airaksinen.
- Vaikkapa hotellille nämä samat
ratkaisut olisivat olleet epäkäytännöllisiä.

Mittava saneeraus
Kun suuntautuminen oli ratkaistu, alkoi tilojen markkinointi potentiaalisille vuokralaisille. Se edellytti mittavaa
saneerausta.
- Tänne on rakennettu yli sata invasuihkua ja WC:tä, mikä on ollut erittäin suurisuuntainen uudistustyö. Sen
lisäksi tiloihin on sijoitettu sprinklereitä ja lvi-tekniikkaa on uusittu.
- Kunkin vuokralaisen kanssa on sovittu tämän tarvitseman saneerauksen tasosta, tyylistä ja yksityiskohdista, toimitusjohtaja Airaksinen sanoo.

Paksut seinät
Vanhan, 80 vuoden ikäisen sairaalarakennuksen saneeraus nykyajan vaatimusten mukaisiksi tiloiksi ei ole aivan
yksinkertaista. Kiinteistö asettaa korjaajalle monenlaisia ”haasteita”.
- Esimerkiksi väliseinät ovat puolen
metrin paksuiset. Niiden muokkaaminen tuottaa omat ongelmansa. Mutta toisaalta: onpa ainakin äänieristys
kunnossa, toimitusjohtaja Laura Airaksinen naurahtaa.
Ulkoseinien paksuuden ansiosta
ikkunalaudat ovat komean leveitä.
Huonekorkeus on monin paikoin yli
kolme metriä.
- Monta pientä teknistä kommervenkkia on pitänyt hoitaa, jotta kiinteistö on saatu toimimaan niin kuin
pitää.
Saneeraustyössä Pikonlinnan Kiinteistöt on käyttänyt paitsi joitakin pkyrityksiä, myös omaa remonttihenki-

Pikonlinnan toimitusjohtaja Laura
Airaksinen pitää tiukasti kiinni siitä, että talon vuokralaiset ovat nimenomaan hoiva- ja hyvinvointialan
yrityksiä.

lökuntaansa. Yhtiön palkkalistoilla on
oma rakennustyönjohtaja ja kymmenkunta kirvesmiestä.
- Vakituisista työntekijöistä on se
etu, että he tuntevat talon ja sen rakenteet. Jokaista korjauskeikkaa varten ei tarvitse perehtyä talon rakenteeseen uudestaan.
Saneeraustyötä tehdään Pikonlinnassa periaatteessa kaiken aikaa. Noin
70 prosenttia talon tiloista on käyty läpi. Loppuosa kiinteistöstä on suurin
piirtein siinä kunnossa mihin se jäi
kun sairaalan osastot olivat muuttaneet talosta pois.

Profiilista pidetään kiinni
Tällä hetkellä Pikonlinnan noin
13 000 neliömetristä, jotka periaatteessa ovat vuokrattavissa, vajaat 70
prosenttia on vuokrattu. Toimitusjohtaja Laura Airaksinen pitää tärkeänä, että Pikonlinna pitää tiukasti kiinni uudesta profiilistaan: tulijoiden on oltava hyvinvointi- ja hoivaalan yrityksiä.
- Muitakin olisi ollut tulossa, mutta
7

Pikonlinnan vanha juhlasali näyttää
nykyään koko lailla toisenlaiselta kuin
ennen vanhaan.
Entinen pitkä sairaalakäytävä on palveluasumisen käytössä muuttunut kodikkaammaksi.

heille olen joutunut sanomaan kohteliaasti, että kiitos ei. Meille on tärkeää, että tänne tulevat yritykset sopeutuvat meidän perusajatukseemme.
Niinpä Pikonlinnan vuokralaisina
on nyt yrityksiä, jotka tuottavat tehostettua palveluasumista, neurologista kuntoutusta, kehitysvammaishuoltoa, ruokapalveluja… Pienempiä
vuokralaisia ovat mm. lymfa-klinikka, liike- ja tanssiterapeutti, kosmetologi, jalkojen hoitaja, parturi-kampaaja. Talossa toimii jopa hoivasairaala, jota Airaksinen luonnehtii ”kevennetyksi versioksi terveyskeskuksen vuodeosastosta”.
- Mielellämme ottaisimme tänne myös julkisen sektorin toimijoita, mutta niitä ei nyt ole ollut tulossa.
Kangasalla on suhteellisen tuore oma
terveyskeskus, joka tuntuu riittävän
heidän tarpeisiinsa toistaiseksi.
8

- Myös lääkäripalveluyritys, joka
tarjoaisi lääkärien vastaanottopalveluja, olisi varsin tervetullut. Se voisi
hyödyntää talossa vanhastaan sijaitsevaa kahta leikkaussalia. Sellaiselle
olisi kysyntää jo nyt talossa itsessään,
minkä lisäksi se voisi palvella ulkopuolelta tulevia asiakkaita.
Pikonlinnan kiinteistö sijaitsee luonnonkauniilla paikalla. Ympärillä on,
kuten vanhoissa tuberkuloosisairaa-

loissa oli tapana, mäntymetsää, mikä
takaa puhtaan hengitysilman. Tontti
rajautuu kauniiseen Vesijärveen, jonka rannassa on uimapaikka.
Omistajien tarkoituksena on rakentaa alueelle lähivuosina satoja asuntoja, joista osa on suunnattu senioreille.
Niiden asukkaat voisivat luontevasti
käyttää Pikonlinnaan sijoittuneiden
yritysten palveluja.
Vaikka Pikonlinna sijaitseekin metTerveys ja Talous 4/2011

Tyytyväisiä vuokralaisia
N

Pikonlinnaan on sijoittunut kymmenkunta hoiva- ja hyvinvointialan yritystä.

sän keskellä, ei Kangasalan keskustaan ole kuin muutaman kilometrin
matka.
- Aikaisemmin tällaiset keskustojen
ulkopuolella sijaitsevat vanhat rakennukset eivät olleet sijoittajien ja yritysten suosiossa. Nyt trendi on käsittääkseni muuttunut ja koska kulkuyhteydet ovat hyvät, ei tällainen hieman syrjäinen sijainti tunnu karkottavan potentiaalisia vuokralaisia.
- Tai syrjäinen ja syrjäinen. Onhan
meillä sentään peräti oma postitoimipaikkamme edelleen, 36280 Pikonlinna. Minkä lisäksi nimemme tunnetaan aika hyvin koko Suomessa.
Mutta tunnettavuudella on kääntöpuolensa. Pikonlinna oli viime vaiheissaan ennen muuta syöpäsairaala, jossa oltiin tekemisissä elämän
vakavien realiteettien kanssa. Jotkut
saattavat yhdistää Pikonlinnan kuolemaan ja kärsimyksiin. Ette ole harkinneet toista nimeä, toimitusjohtaja
Airaksinen?
- Emme hetkeäkään. Pikonlinnassa tehtiin aikanaan hyvää työtä, autettiin tuhansia potilaita ja hoidettiin
sairaita parhaan ammattitaidon mukaan. Sairaalan historia on kunniakas
eikä meillä ole mitään syytä tätä nimeä muuttaa. ■
4/2011 Terveys ja Talous

eurologista kuntoutusta tarjoava Premius on yksi Pikonlinnan vuokralaisista. Yhtiöllä oli tilat Kangasalan
keskustassa vuodesta 2003
asti, mutta tämän vuoden
huhtikuussa yritys muutti
mäntymetsän keskelle Pikonlinnan entisen sairaalan tiloihin.
- Entiset tilamme olivat
ahtaat ja epäkäytännölliset.
Kun toimintamme laajentui, tuli uusien tilojen hankinta ajankohtaiseksi, kertoo Premiuksen toimitus- Kuntoutus- ja koulutuskeskus Premiuksen toijohtaja Pirjetta Taskinen.
mitusjohtaja Pirjetta Taskinen sanoo, että vuokKeskustasta etäämmälle raehdoista oli helppo neuvotella Pikonlinnan
muuttaminen ei ollut Tas- omistajien kanssa.
kisen mielestä mikään ongelma.
- Vaikka jotkut asiakkaat tietenkin haluaisivat piipahtaa meillä nopeasti
ja heille ehkä tällainen kunnan keskustan ulkopuolella sijaitseva toimipiste ei ole kaikkein kätevin. Pikonlinnaan kulkee julkinen liikenne kaksi kertaa tunnissa. Tuskin tämä muutaman kilometrin matka on kenellekään varsinainen kynnyskysymys.
Taskisen mielestä Pikonlinnan plussia on esteettömyys: pyörätuolilla ja
rollaattorilla kulkevat asiakkaat pääsevät Premiuksen tiloihin ongelmitta.
- Saneeraus sujui vuokraisännän kanssa erittäin hyvässä yhteisymmärryksessä. Me saimme valita materiaalit ja värimaailman. Tilat ovat kodikkaat, valoisat ja väljät.
- Kaikki vuokraamamme tilat eivät ole vielä aktiivisessa käytössä. Vielä
käyttöä vailla oleviin tiloihin tarkoituksemme on sijoittaa oman yrityksemme ryhmätoimintoja sekä erilaisia ammatinharjoittajia.
Ikäihmisille tehostettua palveluasumista tuottava GeroCare on vuokrannut Pikonlinnasta kokonaisen kerroksen. Sen asumisyksikkö Linneakoti
on 56-paikkainen. Lokakuussa toiminta laajenee niin, että yhtiö tarjoaa parikymmentä asukaspaikkaa lisää.
- Neuvottelut vuokraisännän kanssa eivät olleet mitenkään vaikeat. Ja kun
meidän tyyppistä toimintaa on tänne helppo sijoittaa, niin ratkaisu oli helppo, GeroCaren toimitusjohtaja Leena Laranne kertoo.
Pikonlinnan Linneakodin yhden huoneen asunnot ovat entisiä sairaalahuoneita. Niihin jokaiseen on tehty oma WC ja suihku. Päivähuone on järjestetty kodikkaaksi oleskelutilaksi ja juhlasali on kalustettu arvokkaasti
pöydin, tuolein ja komein verhoin.
Larannetta ei pelota se, että moni yhdistää Pikonlinnan nimen syöpään ja
inhimillisiin kärsimyksiin.
- Kunhan ihmiset tulevat meille katsomaan tilojamme, niin kyllä siinä syöpäsairaala unohtuu, hän vakuuttaa.
Pitkä sairaalakäytävä on Laranteen mielestä dementikoille, jotka monesti
ovat fyysisesti hyvässä kunnossa, oiva paikka liikkua. Myös kaunis mäntymetsä järvenrantoineen tarjoaa asukkaille mukavat ulkoilumahdollisuudet.
- Vaikka uusiin tiloihin tällaista pitkää käytävää ei suunniteltaisikaan,
niin kyllä se meillä täällä on ihan toimiva juttu.
9

- Tuloksellinen kuntoutus vaatii osaavan, aktiivisen ja työstään innostuneen hoitohenkilöstön, osastonhoitaja
Katriina Härkönen korostaa.

Tehokas kuntoutus
on vaivansa arvoista
Teksti ja kuvat: Jarmo Seppälä

Potilaan yksilöllinen, tarpeiden mukainen ja tehokas
kuntoutus vaatii taitoa ja tahtoa sekä osaavan ja
aktiivisen hoitohenkilökunnan. Attendo MedOne Oy:n
ja Kuopion kaupungin yhteistyö Harjulan sairaalan
kuntoutus- ja kotiutusosastolla on tuottanut hyvän
tuloksen.

10

H

arjulan sairaala on Kuopion kaupungin sairaala ja se
kuuluu osana kaupungin
palvelutoimintaan. Attendo MedOne
Oy on tuottanut tehostettua, lyhytaikaista kuntoutus- ja kotiutusosastoa
Harjulan sairaalan osasto 3:lla syyskuusta 2009 alkaen. MedOne palkkasi koko osaston henkilöstön alusta lähtien tätä osastoa varten.
Osasto 3:n tavoitteena on nopeutTerveys ja Talous 4/2011

taa hoitoketjuja ja ehkäistä siirtoviiveitä erikoissairaanhoidosta. Näin kuntoutuspotilaan hoito on yhtäjaksoista,
millä pyritään pitämään potilaan kunto hyvällä tasolla ja siirtämään hänet
oikea-aikaisesti kotiutukseen tai muuhun jatkohoitoon.

Potilaiden kunto usein
haasteellinen
Osaston potilaat ovat pääasiassa päivystysalueilta ja jonoista tulevia iäkkäitä, keskimäärin yli 70-vuotiaita, ja
usein monisairaita ja dementoituneita potilaita. Potilaiden yleiskuntoa on

vielä voinut laskea jokin infektio. Tämä merkitsee kuntoutukselle kovia
vaatimuksia.
- Kuntoutamme tehokkaasti ja sen
jälkeen kotiutamme potilaan. Kotiutus tarkoittaa siis potilaan siirtymistä omaan kotiinsa tai sitten muualla
jatkohoitoon, osastonhoitaja Katriina
Härkönen esittelee.
Härkönen on oikeutetusti tyytyväinen koko osastonsa toimintaan, mutta toteaa samalla, että heidän toiminnassaan ei ole mitään ”erityiskikkoja”.
Moniammatillinen tiimi eli lääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja lähihoitaja tekevät tehokasta yhteistyötä.

Potilas liikkeelle ja
jumppaamaan
- Yhteinen tavoitteemme on saada
potilaat aktiivisesti liikkeelle, toki
potilaan omaa tahtoa kunnioittaen.
Potilaan omatoimisuutta pitää kannustaa, sillä kuntoutuksen kannalta
on tärkeää päästä ylös sängystä kävelemään heti, kun se potilaan kunnon
kannalta vain on mahdollista.
Härkösen mukaan pienet asiat ovat
kuntoutuksessa tärkeitä. Laitostuminen tapahtuu nopeasti, mitä vastaan

➠

Oikea potilas oikeassa paikassa
T

erveydenhuollon monitoimijamallin markkinat ovat toiminnallisesti kaksijakoiset. Tunnettua on se, että
kunnat ostavat ikäihmisten palveluasumista kilpailutuksen kautta, mutta toinen puoli eli sairaalatoimintojen
kilpailuttaminen on vielä varsin uutta.
- Suomessa on noin tuhat sairaalan
vuodeosastoa, ja näitä ei juuri ole kilpailutettu. Attendo MedOne Oy:n toimitusjohtaja Pertti Karjalainen kertoo.
MedOne vastaa tehostetun lyhytaikaisen kuntoutus- ja kotiutusosaston
toiminnasta Kuopion Harjulan sairaalan osasto 3:n lisäksi myös Hatanpään
sairaalassa Tampereella sekä Lahden
kaupunginsairaalassa. Näiden osastojen toimintamalli ja tulokset ovat keskenään melko yhteneväiset.
Lisäksi Kiljavan sairaalassa MedOne
tarjoaa tavallista vaativampaa kuntoutuspalvelua.

Tehokas kuntoutus tuo
kokonaissäästöjä
Esimerkiksi Kuopiossa ei Harjulan
osasto 3:n kaltaista palvelua ole aiemmin ollut, koska kaupungin palveluksessa oleva sairaanhoidon henkilöstömäärä on suhteellisen pieni ja
vastaavasti kuntoutusosasto vaatii
tavallista enemmän henkilöstöä.
- Käyttämämme toimintamalli lyhytaikaisella kuntoutus- ja kotiutusosastolla ei juuri tuo säästöjä sen
osaston budjetissa, mutta osaston potilaiden kiertonopeus ja tehokas hoito
4/2011 Terveys ja Talous

säästävät euroja potilaan muun hoidon ja kotiutuksen osalta. Tässä on
merkittävä ero tavanomaiseen kuntoutusosastoon verrattuna, Karjalainen esittelee.
- Laskennallisesti kunnan käyttämä rahamäärä osastoa kohti on meidän käyttämäämme summaa hieman
isompi, mutta kokonaishyöty on meidän toimintatavallamme suurempi.
Kuntien hoitamat sairaaloiden
osastot eivät ole niin selkeästi profiloituneita kuin MedOnen hoitamat
osastot. MedOnen osastot keskittyvät
selkeästi tiettyihin toimintoihin, mikä merkitsee tehokkuutta ja sitä, että oikea potilas on oikeassa paikassa
eli saa tarvitsemaansa oikeaa hoitoa.
Karjalaisen mukaan lyhytaikaiseen
kuntoutus- ja kotiutushoitoon pitäisi
jatkossa panostaa huomattavasti nykyistä enemmän. Suomessa on liikaa
säilöviä osastoja, joiden kuntoutustulokset eivät ole tyydyttäviä.
- Kunnan virkamiehet yleensä ymmärtävät tämän toiminnan tehostamisajatuksen, mutta poliittiset päätöksentekijät eivät. Esimerkiksi Kuopiossa päättäjät ovat mielestäni tehneet oikeita ja rohkeita ratkaisuja,
Karjalainen kiittelee.

Toiminnan tehoa voidaan
mitata
Kotihoidon asiakasmaksu kunnalle
on 50 euroa vuorokaudessa, ympärivuorokautiset hoivapalvelut noin

sata euroa. Kuntoutusosasto maksaa henkilöä kohti 200 euroa vuorokaudessa ja yliopistollisen sairaalan
akuutti osasto 380 – 400 euroa.
- Oikea toiminta oikeassa paikassa ja tilanteessa tuo säästöä, ja kuluja vastaavasti lisää se, jos potilas on
väärässä paikassa ja liian kauan hoidon tarpeisiin ja tavoitteisiin nähden.
Karjalainen muistuttaa, että toiminnan tehon mittaaminen on varsin uusi asia julkisessa terveydenhoidossa.
MedOnella raportointijärjestelmänkin kehittäminen on ollut iso työ.
Mittauksen ja raportoinnin kohteina ovat esimerkiksi hoitoajan mediaani, potilasvaihto kuukautta kohti,
potilaiden kotiutusprosentti kotihoidon kanssa ja ilman ja takaisinpaluuprosentti.

Tavoitteet tiedossa,
motivaatio kunnossa
Erittäin tärkeää on myös se, että henkilöstö tietää tavoitteet ja on motivoitunut saavuttamaan ne. Tämä koskee
niin yksittäisen potilaan kuntoutusja kotiutustavoitteita kuin osaston
toimintaa kokonaisuudessaan.
- Esimerkiksi Harjulan osasto 3:lla
Kuopiossa henkilöstö on innoissaan
hyvistä tuloksista. Hyvä kokonaisuus
muodostuu siellä hyvästä, kannustavasta osastonhoitajasta, osaavista ja
innostuneista hoitotyöntekijöistä sekä riittävästä lääkärivoimasta eli kahdesta geriatrista.
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käydään usein sananmukaisesti pienin askelin ja potilasta motivoiden.
Jumppaa erilaisine apuvälineineen
käytetään aktiivisesti kuntoutuksen
edistämiseksi.
- Mieltä lämmittää mukavasti esimerkiksi se, kun suurin osa potilaista
haluaa ja pystyy kokoontumaan yhteiselle aamupalalle.
Potilaan siirtyminen omaan arkipäiväänsä vaatii usein paljon käytännön järjestelyjä. Potilaan omaiset ovat
tärkeä yhteistyötaho hoitojakson aikana ja sen jälkeen, ja kotiutuksen yhteydessä yhteistyötä tehdään esimerkiksi kaupungin kotiutustiimin ja kotihoidon kanssa. Onnistunut kotiutus
onkin erittäin tärkeä osa kuntouttamista.

Osaava henkilöstö
ratkaisevaa
- Osastomme toiminta ja tavoitteet
ovat erittäin vaativat niin fysioterapeuttien kuin koko henkilöstön kannalta. Henkilöstö on sisäistänyt kolmivuorotyönsä kuitenkin erinomaisesti, on aktiivista ja todella laittaa itsensä peliin jokaisena päivänä. Olen
todella ylpeä heistä, Härkönen kiittelee.
Osaston henkilöstössä on tapahtunut vaihtuvuutta, mutta avoinna olleet paikat on saatu täytetyiksi. Myös
”keikkatyötä” tekevät ovat olleet
kiinnostuneita osasto 3:n työpaikoista. Toimintaa kehitetään koko ajan, ja
myös osastolla työskentelevät opiskelijat ovat aktiivisesti tässä mukana.
Henkilöstön pitää olla avointa ja
uudelle uteliasta, pitää kysellä ja
vaikka rutiinejakin on, välillä on hyvä kysellä ja kyseenalaistaa totuttuja
toimintatapoja.
- Henkilöstön asenne potilaan kuntoutuksessa on usein ratkaiseva. Potilasta pitää usein maanitella toimintaan ja häntä pitää auttaa, mikä tietenkin on työlästä. Henkilöstöllä pitää siis olla sisukkuutta, psykologista
silmää ja vahva usko asiaansa eli potilaan mahdollisimman hyvään kuntoutumiseen, Härkönen painottaa ■
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Fysioterapeutti Jaakko Ruuttunen kuntouttaa ja kannustaa lonkkaleikkauspotilasta.

Harjulan sairaalan osasto 3:
- potilaspaikat: 30
- keskiarvona kuntoutuspotilas osastolla 12 vrk, maksimimääränä
mielellään 21 vrk
- eniten potilaita, jotka keskimäärin 6 vrk
- potilasvaihto tulleet ja lähtenee / kk: noin 140 – 150 potilasta
- henkilöstö: noin 25
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteishankintayksikölle

uusi hankinta- ja
logistiikkastrategia
Petteri Paavola

hankintapäällikkö
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

P

irkanmaan sairaanhoitopiirin
yhteishankintayksikkö otti viime vuoden lopulla tehtäväkseen laatia uuden yhteishankintatoimintaa koskevan strategian. Keskeisenä tavoitteena oli saattaa toiminta entistä integroidumpaan muotoon. Vaikka yhteishankinnalla oli päästy tavoiteltuihin tuloksiin kilpailuttamisen tehostumisen, asiantuntijuuden kasvattamisen sekä tuotteiden hintatason
alenemisen muodossa, haluttiin kuitenkin ottaa seuraava askel, jota uusi
strategia ilmentää.
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Jo työn alkumetreillä ilmeni, että uuden strategian ei tulisi koskea pelkästään hankintatoimintaa,
vaan myös logistiikka oli otettava
mukaan tarkasteluun ja kiinteäksi
osaksi strategiaa. Näin alettiin puhua hankinta- ja logistiikkastrategiasta.Laajan keskustelun ja useiden asiantuntijatapaamisten sekä
SWOT -analyysien jälkeen sisältö alkoi jäsentyä. Ulkopuolista näkemystä haettiin konsultilta, joka
tuotti aineistoa strategian pohjaksi. Strategia valmistui sairaanhoito-

piirien johtajille luovutettavaksi tavoiteltuun määräaikaan mennessä ja
suunnitelmallinen kehittämistyö on
nyt käynnistynyt.

Yhteiset linjat
Uudessa hankinta- ja logistiikkastrategiassa keskeistä on Pirkanmaan ERVA -sairaanhoitopiirien hankinta- ja
logistiikkaprosessien sekä tiedonhallinnan yhdenmukaistaminen, vaikka
kussakin sairaanhoitopiirissä jatkossakin toimii omaan organisaatioon sijoittuva itsenäinen materiaalikeskus.
Strategialla tavoitellaan myös parempaa toimittajayhteistyötä sekä asiantuntijuuden kasvattamista kiinteämmällä yhteistyöllä sairaanhoitopiirien välillä. Yhteishankinta- ja logistiikkatoimintaa tullaan jatkossa mittaamaan asettamalla strategiset mittarit ja niille tavoitetasot, ja sairaanhoitopiirien kesken tullaan käynnistämään systemaattinen vertailukehittäminen.
Uuden strategian suunnittelu
on vasta ensimmäinen askel. Tästä
eteenpäin alkaa todellinen työ strategian jalkauttamisessa. Omat haasteensa työlle antaa vaikeasti hallittava terveydenhuollon monimuuttajakenttä (muuttaisin ”toiminta kokonaisuudessaan”) Kukaan ei pysty
varmuudella sanomaan, mihin suuntaan suomalainen terveydenhuolto ja
sen toimijayksiköt ovat menossa. Toimintojen yhtiöittäminen ja yhtiöiden
asettamat vaatimukset tuovat oman
mausteensa yhteishankintatoiminnan järjestämiseen ja kokonaisedun
tavoitteluun. ■
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Kirjeenvaihtaja

Country focus:
Belgium
Alpo Rajaniemi

talouspäällikkö
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

H

ospital 2/2011 teema on Information Technology. Teemasta huolimatta en kirjoita
IT –referaattia. Suomen terveydenhuollon IT on maailman huippua, enkä havaitse Hospital 2:n kirjoituksissa mitään merkittävää uutta IT näkökulmaa.
Hospitalin kansallinen focus on tällä kertaa Belgian terveydenhuollossa, johon tämänkertainen referaattini
pohjautuu. Belgian terveydenhuollon
luonteenpiirteistä voidaan erottaa:
1) Pakollinen sairasvakuutusjärjestelmä, jota johdetaan yhteistyössä
useiden asianomistajaintressiryhmien kesken (vakuutuksenantajat, terveydenhuollon tuottajat ja julkiset viranomaiset)
2) Terveydenhuollon hoidon tuottaminen perustuu lääkäreiden vapauteen järjestää lääketieteeseen perustuvaa hoitoa; pääosa lääkäreistä toimii itsetyöllistämisen ja palvelumaksuperiaatteella.
3) Potilaiden vapaus valita hoito,
hoitopaikka ja hoitava lääkäri.
Belgian terveydenhuolto toimii kolmella eri tasolla; liittovaltio-, alueellinen (kolme aluetta) ja paikallinen taso (provinssit ja kuntataso). Terveydenhuollon toimijoiden vastuuta on
hajautettu liittovaltiotasolta alueelliselle tasolle, mikä muutos tapahtui
1980 luvulla. Alueellinen taso vastaa

erityisesti ehkäisevän terveydenhuollon toteutuksesta, terveyden edistämisestä, äitiyshuollosta ja lasten terveydenhoidosta. Liittovaltiotason
vastuulla on erityisesti parantavan ja
kuntouttavan hoidon tason määrittely. Liittovaltiolle luonnollisesti kuuluu terveydenhuollon lainsäädäntö,
pakollisen sairasvakuutuksen toteutus, terveydenhuollon minimistan-

dardien määrittelyt eri terveydenhuollon fasiliteeteille, rahoitukselle ja
sairaaloiden budjetoinnille.
Pakollinen sairasvakuutus rahoitetaan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä maksuilla sekä verovaroin.
Tämä vastaa melko hyvin Suomen
sairasvakuutusjärjestelmän rahoitusmallia. Belgian rahoitusmalli kattaa
lähes koko väestön terveydenhuol-

Belgian terveydenhuollon järjestelmät
Avainlukuja perustuen vuosien 2008 ja 2009 tietoihin
Belgia

Suomi

Asukasmäärä
10,6 milj.
BKT/asukas
44.570 USD
Elinajanodote/naiset
82 vuotta
Elinajanodote/miehet
76 vuotta
Lapsikuolleisuus/1000
3,4
Syntyvyys/1000
11,8
Terveydenhuollon kustannukset
per capita
3.392 USD
Terveydenhuollon osuus BKT:sta
9,7 %
Julkinen rahoitus terveydenhuollossa
74,3 %
Lääkäreiden määrä
31.700
Sairaalalääkäreitä
15,2 %
Lääkäreitä/ 1.000 asukasta
3,0 %
Hoitohenkilökuntaa/ 1.000 asukasta *)
37,1 %
Vuodepaikkoja/1000 asukasta
0,7

5,3 milj.
35 000 euroa
83 vuotta
76,5 vuotta
3,4
11,2
2 936 euroa
9,2 %
74,2 %
19 350
47,8 %
3,6 %
28,4 %

*) vertailun vastaavuus ei ole luotettava
Euro = 1,42 USD (8/2011)

Lähteet:
Overview of the Belgian Healthcare System by Jos Vanlanduyt
The Belgian Association of Hospital Managers: an Active Association: Interviewed Freddy Iemants
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lon. Järjestelmän toimivuutta ja rahoituksen kattavuutta valvoo kansallinen sairas- ja vammaisvakuutuslaitos. Kaikkien sairasvakuutukseen oikeutettujen tulee rekisteröityä johonkin kuudesta terveydenhuollon vakuutusrahastosta.
Voittoa tavoittelevat pienet yksityiset vakuutuslaitokset edustavat marginaalista osuutta terveydenhuollon
sairasvakuutuspotista; pääosaa vakuutuksista hallinnoi kaksi julkista ja
neljä voittoa tavoittelevaa vakuutusyhtiötä. Potilaat osallistuvat terveydenhuollon rahoitukseen virallisten
maksujen ja erillismaksujen muodossa. Ambulanssi- ja muun liikkuvan
hoitojärjestelmän kustannukset maksaa potilas ensin täysimääräisesti ja
saa niistä palautusta sairasvakuutus-

järjestelmän kautta.
Terveydenhuollon rahoituksen ja
korvausjärjestelmän yksikkönä Belgiassa käytetään useimpien Euroopan
maiden tapaan DRG –luokittelujärjestelmää. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen tuotteita ei kuitenkaan ole yhdistetty perussuoritteisiin, joten Belgian DRG –tuotteistuksen voidaan
todeta perustuvan ns. hotellikustannuksiin. Tuotteistus poikkeaa näin ollen skandinaavisesta DRG –tuotteistuksesta.
Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa ja Ruotsissa puhutaan usein pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta, millä tarkoitetaan mm. kattavaa julkista kaikkien saatavilla olevaa terveydenhuoltoa. Belgian terveydenhuoltoympäristön kuvauk-

sesta saa sellaisen käsityksen, että terveyspalvelujen saatavuus on pohjoismaiseen tasoon ja hyvinvointiyhteiskuntiin rinnastettavissa.
Belgiassa toimii myös sairaalanjohtajien yhdistys, mikä on verrattavissa Suomen Terveys ja talousyhdistykseen sillä erotuksella, että Suomen yhdistys kattaa laajemman henkilökuntakirjon. Belgian yhdistys on
nimensä mukaisesti erityisesti sairaaloiden eri toimintojohtajien yhdistys.
Belgian yhdistys- ja siihen liittyvä
julkaisutoiminta pohjautuu kolmeen
maassa puhuttuun valtakieleen. Kielirajat ovat jyrkemmät kuin Suomessa ja yhdistyksen pitää pystyä palvelemaan kaikkia jäseniään kolmen kielirajan yli; belgian, ranskan ja saksan.
■

PT-Keskus tuntee käyttäjien tarpeet ja apuvälineet
Aktiivipyörätuolit ja istuminen
Seisomatelineet ja seisominen
Lasten apuvälineet
Power-tuotteet
PT-Keskuksen vahvuus asiakkaiden tarpeiden tunteimisesta alkaa jo yrityksen
omistajista ja perustajista. He ovat kaikki
selkäydinvammaisia ja liikkuvat pyörätuoleilla. Henkilöstöllämme on hyvä istumisen
ja seisomisen fysiologian tuntemus ja
PT-Keskuksella on edustuksessaan alan
parhaat tuotteet. Pystymme toteuttamaan
asiakkaalle mahdollisimman sopivan ja
hänen tarpeisiinsa hienosäädetyn apuvälineen - unohtamatta maksajan
kriteereitä.

Koivuhaantie 2-4, 01510 Vantaa, puh 020 7912 740, fax 020 7912 759
4/2011 Terveys ja Talous

www.ptkeskus.fi
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Tämä kolmikko - työsuojeluasiamies Mervi Hissa, vartijoiden esimies Jukka Jokinen ja turvallisuuspäällikkö Anna Tamminen – miettivät työkseen, miten uhka- ja väkivaltatilanteet sairaalassa voitaisiin minimoida.

Aggressiivinen käyttäytyminen
lisääntyy sairaaloissa
Teksti ja kuvat: Esa Tuominen

Vartijoita tarvitaan
sairaaloissa, mutta he eivät
yksin riitä ratkaisemaan
ongelmaa - tarvitaan
kokonaisvaltaista
turvallisuussuunnittelua ja
ennaltaehkäisyä.
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T

eho-osaston potilas muuttuu yhtäkkiä aggressiiviseksi. Hän repii kanyylinsä irti ja
potkaisee ennalta varoittamatta sairaanhoitajaa päähän. Toinen hoitaja saa potkaistusta kollegastaan sen
verran kiinni, että tämä ei kaadu sentään aivan suorin vartaloin lattialle.
Potkun uhriksi joutunut sairaanhoitaja jää pitkälle sairaslomalle.
Psykiatrisen sairaalan lääkäri las-

keutuu sairaalan portaita alaspäin
kun yhtäkkiä potilas työntää hänet
selästä rappusia alas. Lääkäri joutuu
vammojensa vuoksi sairauslomalle.
Molemmat tapaukset ovat sattuneet Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä
viime aikoina. Ne saivat runsaasti julkisuutta ja suuri yleisö ihmetteli, että
onko sairaalasta todella tullut vaarallinen työpaikka.
- Nämä tapaukset ovat niin sanoakTerveys ja Talous 4/2011

seni jäävuoren huippu, koska niistä aiheutui vakavia seurauksia ja koska ne
ovat tulleet laajan julkisuuden piiriin.
- Tämän lisäksi sairaaloissa sattuu ja
tapahtuu kaiken aikaa. PSHP:ssä tehdään vuosittain noin 1 500 ilmoitusta
henkisestä tai fyysisestä väkivallasta,
mutta onneksi niistä ei yleensä aiheudu työntekijälle seurauksia. Kaikkia
tapauksia ei koskaan ilmoiteta.
- Suurin osa ilmoituksista tulee Pitkäniemen psykiatrisesta sairaalasta
sekä Ylisen hoiva- ja kuntoutuspalveluista. Mutta keskussairaalastakin
kirjataan noin 300 ilmoitusta vuodessa, melkein yksi päivässä siis, kertoo
PSHP:n turvallisuuspäällikkö Anna
Tamminen.
Ollaan siis vakavan ongelman kanssa tekemisissä. Miten sairaalaväkivaltaan voidaan puuttua - ja ennen kaikkea: miten sitä voitaisiin ennaltaehkäistä?

Tilanne huononee
pikku hiljaa
Tampereen yliopistollisen sairaalan
TAYS:in työsuojeluvaltuutettu Mervi
Hissa on omakohtaisesti saanut havaita, miten sairaalaelämä on muuttunut rauhattomammaksi viime vuosina.
- Koulutin itseni sairaanhoitajaksi
vasta aikuisena - sitä ennen työskentelin pankkitoimihenkilönä. Tulin töihin sairaalaan vuonna 2002 ja tämän
vajaan kymmenen vuoden aikana
olen saanut havaita, miten aggressiivinen käyttäytyminen on lisääntynyt.
Me sairaalatyöntekijät joudumme kokemaan sekä kiinnikäymistä että varsinkin suunsoittoa.
Hissan havainnon vahvistaa oikeaksi PSHP:n turvallisuuspäällikkö Anna
Tamminen:
- Ei tässä mitään jyrkkää käännettä
ole tapahtunut, mutta kyllä henkinen
ja fyysinen väkivalta on kaiken aikaa
lisääntynyt pikku hiljaa.
PSHP on ulkoistanut sairaaloidensa
järjestyksenpidon ISS Palvelut Oy:lle.
Sairaanhoitopiirin vartijoiden työnjohtajana toimii Jukka Jokinen, jonka
tittelinä on sairaalaturvallisuuden esimies. Hän näkee tilanteen näin:
- Kysymys on kunnioituksen puutteesta. Lääkäreitä sen paremmin kuin
hoitajiakaan ei enää kunnioiteta samaan tapaan kuin ennen. Vallitsee
4/2011 Terveys ja Talous

hiukan sellainen ”mulle äkkiä kaikki”
-asenne: varsinkin päihteiden väärinkäyttäjiltä puuttuu kaikenlainen kärsivällisyys. On kova työ selostaa tällaisille kavereille, että hoitoon pääsyä
joutuu päivystyksessä hiukan odottamaan, kun edellä on paljon kiireellisempiä tapauksia. Selitys ei tahdo
millään mennä perille. Monet alkavat
soittaa suutaan heti kun heitä kuljettaneen ambulanssin perävalot lakkaavat näkymästä.
PSHP:ssä kannustetaan henkilökuntaa ilmoittamaan kaikista fyysisen
koskemattomuuden loukkauksista tai
sanallisista solvauksista. Kehotusta
noudatetaan vaihtelevasti. Erityisesti
suullinen aggressio - joka edustaa tyypillistä henkistä väkivaltaa - jää usein
ilmoittamatta.
Oikeuteen aggressiotapaukset päätyvät harvoin. Kunnianloukkaus on
asianomistajarikos, joten työnantaja
ei voi siitä vaatia rikostutkintaa edes
periaatteessa.
- Työnantaja voi tehdä työntekijään
kohdistuneesta fyysisestä väkivallasta
tukintapyynnön poliisille. Se tehdään
aina yhteistyössä työntekijän kanssa.
Sanallisesta uhkailusta ilmoituksen
voi tehdä vain työntekijä itse, mutta
työnantaja auttaa ja tukee häntä ilman
muuta tässä prosessissa, turvallisuuspäällikkö Tamminen lupaa.

Vartijat tulivat 10 vuotta
sitten
Ennen vanhaan ei sairaaloissa tarvittu
vankkarakenteisia miehiä haalareissaan, joiden selässä lukee ”VARTIJA”.
Mutta nykyään ilman heitä ei tulla toimeen. Vartijasopimus yksityisen turvafirman kanssa tietää PSHP:lle vuosittain sievoista menoerää. Se on hinta, joka yhteiskunnan sosiaalisen ilmapiirin muuttumisesta joudutaan maksamaan.
Vartijat ilmaantuivat PSHP:hen
kymmenisen vuotta sitten. Sitä ennen
järjestyksenpidosta, silloin kun sellaista tarvittiin, vastasivat lääkintävahtimestarit. Myös miespuolisella henkilökunnalla on ollut oma roolinsa ennaltaehkäisevässä järjestyksenpidossa.
Ainakin PSHP:ssä vartijat erottuvat
selkeästi talon muusta henkilökunnasta. Heillä ei ole valkoista takkia
vaan tummat haalarit. Lisäksi vartijat

Turvallisuuspäällikkö Anna Tammisen
mielestä sairaalaväkivaltaan puuttumisessa on suunnittelulla ja ennaltaehkäisyllä tärkeä rooli.

Sairaalavartijoiden esimies Jukka Jokinen ei kelpuuta läheskään kaikkia vartijoiksi hakevia töihin sairaalan vaativiin tehtäviin.

Yksikään väkivaltatilanne tai uhkaus ei saisi jäädä raportoimatta, sanoo
TAYS:n työsuojeluasiamies
Mervi Hissa.
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ovat usein treenattuja ja voimakkaan
oloisia, mikä on omiaan niin ikään ehkäisemään väkivaltaa jo ennakolta.
- Joskin vaikutus saattaa jossain
harvemmassa tapauksessa olla päinvastainen. Joku saattaa provosoitua
vankkarakenteisen vartijan nähdessään, vartijoiden esimies Jukka Jokinen myöntää.
Turvallisuuspäällikkö Anna Tamminen selittää aggressiivisuuden lisääntymistä mm. sillä, että potilaat ovat
keskimäärin aikaisempaa huonokuntoisempia:
- Sairaaloiden vuodeosastoilla hoi-

dettavat potilaat ovat entistä sairaampia eikä sairaalassaoloaika ole nykyään pitkä. Suurin osa väkivaltatilanteista liittyy potilaan sairauteen tai tilaan, jolloin potilas ei tarkoituksella
halua vahingoittaa henkilökuntaa.

Turvallisuus huomioon
toimintojen suunnittelussa
Keskeistä lisääntyvän sairaalaväkivallan torjumisessa on turvallisuuspäällikkö Anna Tammisen mielestä ennaltaehkäisy. Vartijoita tarvitaan ja heidän on puututtava joskus akuuttiin

”Älä riko hoitajaasi”
M

uutama vuosi sitten Lääkäriliitto kyseli jäseniltään, millaisia kokemuksia heillä on ollut väkivallasta työssään. Kysely oli kattava; siihen vastasi pitkälti yli 10 000 lääkäriä.
Lähes joka viides ilmoitti kokeneensa edellisen vuoden aikana uhkailua tai fyysistä väkivaltaa. Yleensä kysymys oli sanallisesta uhkailusta, mutta 1,3 % oli joutunut myös fyysisen väkivallan uhriksi. Tämä merkitsee noin 230 tapausta vuodessa.
Sairaanhoitajat ovat olleet niin huolissaan työssään kokemasta henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, että heidän ammattiliitonsa TEHY on
käynnistänyt kampanjan nimeltä ”Älä riko hoitajaasi”. Nimellä pyritään viestittämään sitä, että ei kannata vahingoittaa sitä, joka pyrkii
sinua auttamaan.
TEHY on kategorisesti sitä mieltä, että väkivaltaa ei pidä hyväksyä
hoitotyössä missään muodossa. ”Älä riko hoitajaasi” -kampanjan tavoitteena on, että jokainen uhka- ja väkivaltatilanne ilmoitetaan omalle esimiehelle, työsuojeluvaltuutetulle ja työterveyshuoltoon.
- Uhka- ja väkivaltatilanteet olisi kirjattava tapaturmina. Niistä on
tehtävä ilmoitus työnantajan tapaturmavakuutusyhtiölle myös silloin,
kun tilanne ei ole aiheuttanut vammaa tai henkilö ei ole joutunut sairauslomalle. Työpaikkaväkivalta on tehtävä näkyvämmäksi ja tekijälle on annettava selvä viesti siitä, että väkivaltaisella käyttäytymisellä
on seuraukset, lausuu TEHY:n henkilöstöpoliittinen asiamies Irmeli
Vuoriluoto liiton kampanjatiedotteessa.
TEHY on listannut seuraavia työpaikkaväkivallan ilmenemismuotoja:
- kiinnipitäminen, töniminen
- huitominen, lyöminen, potkiminen
- sylkeminen, pureminen, raapiminen
- ampuma- , terä- tai lyömäaseen käyttö
- henkeen ja terveyteen kohdistuva uhkailu
- seksuaalinen lähentely ja ahdistelu
- julkinen nöyryyttäminen ja nolaaminen
- oikeustoimilla tai julkisuudella uhkailu
- telehäiriköinti
- läheisten uhkailu
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tilanteeseen, mutta se ei sittenkään
käy ratkaisuksi ongelmaan. Puuttumisen on tapahduttava jo siinä vaiheessa kun sairaalan toimintoja suunnitellaan.
- On tärkeää, että henkilöstöä on tarpeeksi ja että sitä on oikeaan aikaan
oikeassa paikassa. Myös sairaaloiden suunnittelussa turvallisuusnäkökulma on otettava huomioon. TAYS:n
uudistamisohjelma 2010-2020 antaa
mahdollisuuden ottaa huomioon turvallisuustekijät entistä paremmin toimintojen ja tilojen suunnittelussa.
- Meillä on käytössä paljon ohjeita ja
opetusvideoita siitä, miten väkivaltatilanteet kohdataan ja miten niitä voidaan ennaltaehkäistä. Henkilöturvajärjestelmät varmistavat avun saannin hätätilanteessa. Turvallisuus tulee
ottaa osaksi sairaalan päivittäisjohtamista.
Tamminen kertoo myös, että talon
ulkopuolinen turvallisuuskouluttaja
käy osastoilla opastamassa henkilökuntaa sekä vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä että niiden käsittelyssä.
Myös vartijat käyvät toisinaan kouluttamassa eri henkilöstöryhmiä.
Työsuojeluvaltuutettu Mervi Hissa
kertoo saavansa paljon yhteydenottoja henkilökunnalta niin henkisen kuin
fyysisen väkivallankin takia. Hän kertoo korostavansa aina soittajille, että
väkivaltaa ei tarvitse sietää vaan siihen on puututtava.
- Näyttää siltä, että tämä on hiukan sukupolvikysymys. Nuoret eivät suostu kuuntelemaan solvauksia, mutta vanhemman polven hoitajat ilmeisesti katsovat, että potilasta on
ymmärrettävä loppuun asti. Siksi he
ikään kuin sulkevat korvansa solvauksilta ja pitävät kai niiden kuuntelemista ammattiin kuuluvana ”etuna”.
Tammisen mukaan olisi hyvä, että turvallisuus otettaisiin jo hoitajien
koulutuksessa jollain tavalla huomioon.
- Joissakin ammattikorkeakouluissa se jo sisältyy hoitajien koulutusohjelmaan. Tähän suuntaan pyrkii myös
sosiaali- ja terveysministeriö ohjaamaan kehitystä. ■
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Markus tykkää vartioida sairaalassa
E

nnen kuin 26-vuotias Markus
Nieminen ryhtyi valvomaan turvallisuutta PSHP:n yksiköissä, ehti hän työskennellä kolmisen vuotta vallan muunlaisessa ympäristössä: kauppakeskuksessa, päivittäistavarakaupassa ja käräjäoikeudessa.
- Tämä on kuitenkin juuri sitä, mitä haluan tehdä, hän sanoo sairaalatyöstään. Voisi jopa sanoa, että tämä on vartijalle aivan ykköspaikka.
Nieminen on suorittanut vartijan
ammattitutkinnon oppisopimuksella. Hän vartioi milloin yhteispäivystys Acutassa, milloin keskussairaalassa, milloin muualla PSHP:n yksiköissä. Hänen ”asiakaskunnastaan”
suurimman osan muodostavat narkomaanit ja mielenterveysongelmaiset.
- Kun katsoo menoa sairaalassa,
niin välillä tulee mieleen, että näin
huonostiko me suomalaiset nykyään voimme.
Nieminen on vahvannäköinen
mies - juuri sellainen, jollaiseksi voisi
vartijan prototyypin kuvitella. Kuin-

ka usein sairaalavartijan pitää turvautua fyysiseen kontaktiin?
- Välillä menee viikko-puolitoista
ettei tule yhtään kontaktitilannetta.
Mutta sitten taas pitää taskusta kaivaa käsiraudat kun riehuja ei muuten
rauhoitu.
Siitä Nieminen on mielissään, että
työasiat eivät ole vaikeuttaneet hänen
siviilielämäänsä:
- Jos jonkun kanssa olen työssäni
joutunut painimaan, on tämä yleensä
ollut siinä kunnossa, että ei muista minua kun tulemme kadulla toisiamme
vastaan. Mutta minä kyllä muistan…
PSHP:n vartijoiden esimies Jukka
Jokinen kertoo, että sairaalavartijaksi
on paljon tulijoita.
- Viikon koejakson aikana olen joutunut kuitenkin useammallekin kaverille sanomaan, että tämä ei sovellu alalle. Työ sairaalassa on sittenkin
erilaista kuin vaikkapa kaupan vartiointi.
Sairaalavartijoiden pitäisi tuntea potilaslakia, mielenterveyslakia ja sairaalan yleisiä käytäntöjä. Joskus vartija

Markus Nieminen pitää sairaalavartijan tehtävää alansa ykköspaikkana.

joutuu erikoisiinkin tilanteisiin:
- Pakkohoitopäätöksen saanut
potilas voi tulla kysymään meidän
vartijoiltamme, että mitä sellainen
oikein tarkoittaa. Tällöin olisi hyvä
osata, vaikkei muuta niin ohjata kysyjä sellaiseen paikkaan, josta vastaus irtoaa.
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Sisätiloissa kameravalvonta on sijoitettu yleisille alueille, joihin yleisöllä on vapaa pääsy eli käytäville, hissiauloihin ja
päivystyksen odotusaulatiloihin.

Kameravalvonta osana
turvallista sairaalaa
Teksti: Jari Hakala

Kameravalvonnan merkitys
osana turvallista sairaalaa
on kasvanut viime vuosina
merkittävästi.

K

ameravalvonta ja siihen liittyvät tekniset järjestelmät ovat
kehittyneet ja kameravalvonnasta on tullut mm. osa päivittäistä
kaupunkikuvaa. Sairaaloissa kameravalvontaa käytetään pääasiassa yleisten tilojen ja alueiden valvonnassa.
Näin myös Pohjois-Karjalan keskus-
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sairaalassa Joensuussa.
– Tallentavaa kameravalvontaa on
yleisillä alueilla sekä ulkona että sisällä. Sisätiloissa kameravalvonta on sijoitettu yleisille alueille, joihin yleisöllä on vapaa pääsy eli käytäville, hissiauloihin ja päivystyksen odotusaulatiloihin. Kotirauhan piirissä olevilla alueilla, joita sairaalassa ovat mm. osastot
ja hoitotilat, ei ole käytössä tallentavaa
kameravalvontaa. Joissakin erityisyksiköissä käytetään reaaliaikaista kameravalvontaa hoidon tukena. Tällöin monitorit ovat ainostaan hoitohenkilökun-

nan nähtävissä, tarkentaa Pohjois-Karjalan keskussairaalan turvallisuuspäällikkö Pekka Nevalainen.

Näkyvää valvontaa
Sairaaloissa lähtökohta on, että asiakkailla ja potilailla on oikeus saada tarvitsemansa palvelut turvallisissa olosuhteissa. Turvallisuus on osa laadukasta potilaan hoitoa ja turvallinen
työyhteisö ja -ympäristö edistävät
myös henkilöstön työssä viihtymistä
ja työhön sitoutumista.
Terveys ja Talous 4/2011

Huolellinen suunnittelu

K
Joensuun keskussairaalan turvallisuuspäällikkö Pekka Nevalainen näkee kameravalvonnasta tiedottamisen tärkeänä.

Kameravalvonnan toteutuksessa yksi tärkeä lähtökohta on avoimuus. Pääasiassa kameravalvonta sairaaloissa
on näkyvää ja siitä on ilmoitettu asianmukaisin tiedottein.
– Meillä tallentavasta kameravalvonnasta tiedotetaan
kyltein sairaalalueella. Kamerat ovat näkyvissä eikä niitä
ole piiloteltu. Näkyvä valvonta ennaltaehkäisee ilkivaltaa
yleisissä tiloissa. En muutenkaan näe lisäarvona piilotella
kameroita, koska se saattaisi lisätä ilkivaltaa ja usein ilkivallan tekijät ovat henkilöitä, joilta ei korvauksia saa, Nevalainen jatkaa.

Tallenteita käytetään
Sairaaloissa yksi kameravalvonnan tarkoitus on ehkäistä asiatonta liikkumista sairaalan alueella, helpottaa jo tapahtuneiden väärinkäytösten selvittämistä ja lisätä henkilöturvallisuutta. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ei ole
tullut negatiivista palautetta kameravalvonnan käytöstä
asiakkailta eikä myöskään henkilökunnalta.
– Henkilökunnalle etenkin ulkoaluevalvonta antaa turvallisuuden tunnetta. Kameravalvonta ei suoranaisesti rajoita turhaa liikkumista. Meillä kameravalvonnan tallenteita hyödynnetään keskiarvona kerran kolmessa viikossa. Aina ei ole kuitenkaan kyse väärinkäytöksistä, Nevalainen toteaa.

Aiemmin kävellen

ameravalvontaa hankittaessa lähtökohtana on
huolellinen suunnittelu. Sähköinfon kustantaman
Kameravalvontaoppaan mukaisesti kameravalvonnan
tarveselvityksessä on määriteltävä seuraavat asiat: 1)
Mitä ja miksi halutaan kuvata 2) Missä ja milloin kuvia
katsellaan 3) Mihin kohteisiin kameravalvontaa voitaisiin soveltaa 3) Miten kuvien tallennus, kuvansiirrot ja
kuvien katselupisteet toteutetaan 4) Millainen on tietohallinnon ja viranomaisten näkökulma valvontaan 5)
Millaiset ovat vakuutusyhtiön vaatimukset, ohjeet ja
mahdolliset alennukset 6) Mitä lain mukaan saa ja voi
kuvata 7) Kenelle tallenteita luovutetaan 8)
Mitä toimenpiteitä ja ratkaisumalleja suositellaan selvityksen pohjalta.
Lähde: Kameravalvotaopas / Sähköinfo

Nykyisin käytössä on pääasiassa värikameroita, jonka etuna pidetään luonnollista kuvaa. Mustavalkokamera puolestaan on hämäräherkempi.
Kameravalvonnan avulla tapahtuvan valvonnan etuna
nähdään, että se antaa usein lisäaikaa reagoida tulevaan
tilanteeseen. Tavallinen hälytysjärjestelmä hälyttää sen sijaan vasta konkreettisista tapahtumista, jolloin reagointiaikakin on lyhyempi. ■
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Käyttötarkoitus ratkaisee
Markkinoilla on nykyisin paljon erilaisia valvontakameroita ja hankinta lähtee aina käyttötarkoituksesta.
4/2011 Terveys ja Talous

inst
saanut t
ja i
ink
ink
on

www.attends.fi, info@attends.fi

Attends Oy, Upseerinkatu211, 0260

Rakennuttajan
turvallisuustehtävät

sairaalan rakennushankkeissa
Työmaakuva Kuopion yliopistollisen sairaalan
pysäköintitalon laajennuksesta.
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Erno Ruotsalainen

Projekti-insinööri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Artikkelin kirjoittaja on selvittänyt rakennuttajan turvallisuusvelvoitteita
sairaalan rakennushankkeen eri vaiheissa. Riskien kartoittaminen on
olennainen osa rakennushanketta. Nykyisen lain mukaan rakennuttajan
tulee nimetä rakennushankkeisiin turvallisuuskoordinaattorin, jonka
tehtävistä lähemmin myös tässä kirjoituksessa.

K

un valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
(205/2009) tuli voimaan, tuli samalla rakennushankkeen eri osapuolille uusia turvallisuusvelvoitteita. Rakennuttajalle merkittävimpänä
muutoksena tuli turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen rakennushankkeisiin. Hänen tehtävänään on
huolehtia rakennuttajalle määrättyjen turvallisuusvelvoitteiden toteutumisesta rakennushankkeen eri vaiheissa.
Turvallisuuskoordinaattori on asetettava korjaus- ja kunnossapitotöissä, joista laaditaan erilliset suunnitelmat ja hanke sisältää erityisiä turvallisuusriskejä tai jos hanke edellyttää
rakennus- tai toimenpidelupaa. Turvallisuuskoordinaattoria ei siis nimetä pienissä korjaus- ja kunnossapitotöissä, joissa työn sisältö ja laajuus
ovat selkeitä, eikä hanke sisällä erityisiä turvallisuusriskejä.

Rakennuttajan
turvallisuustehtävät
Rakennuttajalla on keskeinen rooli rakennushankkeen turvallisuuden
toteutumisessa sekä valmiin rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuudessa. Sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa pääpaino
rakennuttajan turvallisuustehtävissä
on hankkeen valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa. Näissä vaiheissa tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia, että
rakennushankkeen lähtötiedot ovat
turvallisen toteuttamisen kannalta
riittävät ja että lähtötiedot on toimitettu suunnittelijoille. Korjausrakentamisessa hyviä menetelmiä ovat erilaiset kartoitukset ja tutkimukset sekä riskianalyysit. Turvallisuuskoor4/2011 Terveys ja Talous

dinaattori on hyvä nimetä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska silloin varmistetaan, että koordinaattorilla on vaikutusmahdollisuus
hankkeen turvalliseen läpivientiin
alusta lähtien.
Hankkeen suunnittelijoita valittaessa on syytä kiinnittää huomiota
suunnittelijoiden pätevyyteen ja kokemukseen. Lisäksi suunnittelusopimuksiin on hyvä sisällyttää suunnittelijoiden turvallisuustehtävät sekä vaatimus turvallisuuden huomioimisesta suunnitelmaratkaisuissa.
Ratkaisuissa on otettava huomioon
rakennustyön turvallisuuden lisäksi
käyttäjien turvallisuus ja huoltotöiden turvallinen toteuttaminen. Turvallisuusasiat kirjataan yhdeksi dokumentiksi, turvallisuusasiakirjaksi,
joka on osana rakennuttajan kaupallisia asiakirjoja.
Hankkeen toteutusvaiheessa rakennuttajan pääasialliseksi turvallisuustehtäväksi jää asettamiensa turvallisuusvelvoitteiden toteutumisen
valvonta sekä yhteistoiminnan koordinointi. Lisäksi rakennuttajan on pidettävä ajan tasalla turvallisuusasiakirjoja sekä huolehdittava, että työmaalla käytetään henkilötunnisteita.

Sairaala on rakentamiselle
haasteellinen ympäristö
Rakennushankkeiden toteuttaminen
toimivassa sairaalassa on haasteellista kaikille hankkeen osapuolille. Rakennuttajan näkökulmasta katsottuna pääpaino on asetettava rakennushankkeeseen liittyvien riskien arviointiin sekä sairaalan toiminnan ja
rakennustöiden yhteensovittamisen
suunnitteluun ja organisointiin. Tavanomaisessa rakentamisessa esiin23

Rakennushankkeiden toteuttaminen toimivassa sairaalassa on haasteellista kaikille hankkeen osapuolille. Toivottavaa olisi,
että rakennustyöt voitaisiin tehdä siten, että tilat poistettaisiin käytöstä kokonaan rakennustöiden ajaksi.

tyvät vähäiset vaara- ja haittatekijät
ovat usein sairaalarakentamisessa
merkittäviä riskitekijöitä toiminnan
luonteen vuoksi.
Sairaalatiloissa tapahtuvien rakennushankkeiden suunnittelussa joudutaan miettimään sairaalan toiminnan kannalta monia eri tekijöitä. Niitä ovat muun muassa rakennustöiden vaikutukset päivittäisiin toimintoihin, väliaikaisjärjestelyt, työmaa24

alueen rajaaminen, ilmanvaihto työmaa-alueella ja sen läheisyydessä,
potilas- ja henkilöliikenne, purkutyö
ja pölynhallinta sekä äkilliset vaaratilanteet, kuten vesivahingot tai suunnittelemattomat järjestelmäkatkokset. Myös melusta ja tärinästä aiheutuviin haittoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennushankkeiden suunnittelussa, koska melu- ja
tärinähaittojen vaikutusalue on huo-

mattavasti laajempi, kuin rakennustyömaa-alue.
Työympäristönä sairaala aiheuttaa
puolestaan rakennustyön toteuttajille tavallisesta korjausrakentamisesta poikkeavia vaara- ja haittatekijöitä.
Niitä ovat muun muassa tartuntavaara, hoitotyössä käytettävät vaaralliset
aineet, säteily, magneettikentät, paine-erot tilojen välillä sekä potilaista
aiheutuvat mahdolliset vaaratekijät.
Terveys ja Talous 4/2011

Tilojen käytöstä
aiheutuvat haasteet
Sairaalarakentamisen kannalta on
toivottavaa, että rakennustyöt voitaisiin tehdä siten, että tilat poistettaisiin käytöstä kokonaan rakennustöiden ajaksi. Tyypillistä kuitenkin
on, että töitä joudutaan tekemään
toiminnassa olevien osastojen tiloissa. Korjausrakentamisen ja hoitotyön
yhteensovittamisen kannalta vaativimpina tiloina voidaan pitää yksiköitä, joissa tehdään hoitotyötä aina
vuorokauden ympäri ja joiden toimintaa ei voida suunnitella tai ennustaa kovinkaan tarkasti. Tällaisia tiloja
ovat muun muassa leikkaussalit, teho-osastot, heräämöt, synnytyssalit,
sydänvalvonta ja ensiapu. Näissä tiloissa korjaustyölle sopivan ajankohdan löytyminen on erittäin vaikeaa.
Rakennustyön vaatimat väliaikaisjärjestelyt joudutaan suunnittelemaan
tarkasti ennakkoon ja rakennustöiden keskeytymiseen on varauduttava hoitotyön niin vaatiessa.
Rakennuskohteena olevan osaston
lisäksi myös ympäröivien osastojen ja
yksiköiden toiminta on syytä selvittää sekä arvioida rakennushankkeen
vaikutusta niihin. Erityisesti LVIStöiden osalta joudutaan usein työskentelemään varsinaisen urakka-alueen ulkopuolella, joista voi aiheutua
vaaratekijöitä ympäröivien osastojen
toiminnalle.

Potilasturvallisuus
Tehtäessä muutos- ja korjaustöitä toiminnassa olevissa yksiköissä myös
riskit potilasturvallisuuden kannalta kasvavat. Korjausrakentamisen
suunnittelun yksi lähtökohta on, ettei
hoitotyön laadulle aiheuteta haittaa.
Riskien arvioinnissa ja rakennustöiden yhteensovittamisessa hoitotyön
kanssa on otettava huomioon potilasturvallisuuden kannalta muun muassa potilaiden kunto, hoitotyön vaatimat väliaikaisjärjestelyt ja varajärjestelmät, potilasliikenne ja hätäpoistuminen sekä potilaiden riskiryhmä ja
infektioriski.
Sairaalan eri yksiköissä hoidettavi4/2011 Terveys ja Talous

en potilaiden kunto vaikuttaa potilasturvallisuuden suunnitteluun. Kuntoa arvioitaessa huomioitavia tekijöitä ovat muun muassa liikuntarajoitteisuus, riippuvuus hoitotyössä käytettävistä laitteista, aisteihin, kuten
kuuloon ja näköön liittyvät rajoitteet
sekä potilaan psyykkinen kunto. Esimerkiksi potilasliikenteen järjestelyjä ja hätäpoistumisreittejä suunniteltaessa edellä mainitut asiat on otettava huomioon.

Yhteistoiminta
rakennushankkeiden
aikana
Rakennushankkeiden toteuttaminen sairaalaympäristössä aiheuttaa
yleensä muutoksia yksiköiden normaalille toiminnalle. Kun tiloja poistetaan yksikön käytöstä, joudutaan
tekemään väliaikaisjärjestelyjä rakennustyön ja hoitotyön yhteensovittamiseksi. Lisäksi on otettava huomioon myös muu yksikköön liittyvä toiminta, kuten esimerkiksi laitoshuolto. Rakennustyön ajaksi voidaan joutua rakentamaan väistötiloja tai potilas- ja henkilötiloja joudutaan järjestelemään uudelleen. Sairaalan toiminnan ja rakennustöiden yhteensovittamisessa on otettava huomioon
muun muassa
- työmaa-alueiden rajaus ja sen aiheuttamat rajoitteet sairaalatoiminnalle
- työmaan logistiikasta aiheutuvat
erityisjärjestelyt
- lisäsiivouksen tarve rakennustyön
aikana ja sen jälkeen
- kulunvalvonta
- järjestelmäkatkokset ja niistä aiheutuvat erityisjärjestelyt
- tiedottaminen.
Koska yhteensovittamiseen liittyviä seikkoja on useita ja niihin voi tulla muutoksia rakennushankkeen aikana, on tärkeää, että yhteensovittamisen käytännön järjestelyiden suunnittelussa on mukana kaikki osapuolet, joihin järjestelyt vaikuttavat.

Turvallisuus yhteisenä
päämääränä
Turvallisuuden varmistaminen sairaalarakentamisessa vaatii kaikilta
osapuolilta sitoutumista. Pelkästään
hyvin suunniteltu ei ole edes puoliksi tehty, jos hankkeen turvallisuustiedot eivät välity rakennustyöntekijöille. Sairaalarakentamisessa tärkeää on, että sekä suunnittelijoilla että
rakentajilla on riittävän laajat tiedot
kohteeseen liittyvistä sairaalan toiminnoista ja niistä aiheutuvista riskeistä. Lisäksi hoitohenkilökunnan
on tiedostettava rakentamisesta aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät, jotta he voivat ajoissa varautua tarvittaviin toimenpiteisiin hoitotyön turvaamiseksi. Turvallisuuskoordinaattorin ehkä tärkein tehtävä onkin saada nämä eri osapuolet toimimaan siten, että rakentamisen turvallisuus
on hankkeen keskeisimpiä tavoitteita. ■
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Mittaristo apuna potilasturvallisuuden lisäämiseksi
Anna-Kaisa Pusa,

Reetta Kananoja,

filosofian tohtori, johtaja,
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

sosiaalikasvattaja, avopalveluohjaaja,
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Joona Kankainen,

hallintotieteiden kandidaatti, suunnittelija,
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä ON kehitetty
potilasturvallisuusmittaristoa, joka on pilotoitu JIKin
terveyskeskusten osastoilla ja hoivan asumisyksiköissä.

P

otilasturvallisuuden seuraaminen ja turvallisuuden arvioiminen kuuluvat turvallisuusjohtamiseen (Työsuojeluhallinto
14.6.2011). Turvallisuusjohtamisessa potilasturvallisuus huomioidaan
näkyvästi toiminnan suunnittelussa,
päätöksenteossa ja johdon kaikessa
toiminnassa.
Turvallisuutta uhkaavat vaaratilanteet, jotka ovat potilaan turvallisuuden vaarantavia tapahtumia tai tekemättä jättämisiä, josta aiheutuu tai
voi aiheutua haittaa potilaalle. Arviolta 10 % maailman sairaaloissa hoitoa saavista potilaista kokee jonkin
haittatapahtuman, ja näistä 1 %:ssa
seuraukset ovat vakavat tai jopa kuolettavat.
Suomessa kuolee hoidon haittoihin arviolta 700–1700 potilasta vuodessa. Vaaratapahtumien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteena on organisaation toiminnan kehittyminen
turvallisemmaksi organisaation toiminnasta ja sen haavoittuvuuksista
oppimalla.

Tarve uudelle mittaristolle
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (jäljempänä JIK ky) pilotoitiin siellä laadittua potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaristoa, jonka
teoreettinen tausta on kansainvälisessä tutkimuksessa. Tarve uuden mittariston kehittämiselle syntyi, koska aiemmat mittaristot on suunnitel26

tu lähinnä sairaalaympäristöön, jossa potilasturvallisuushaasteet ovat
erilaisia kuin pitkäaikaisen hoidon ja
asumisen yksiköissä. Lisäksi Parashankkeen synnyttämä muutos peruspalveluissa ja niiden rakenteissa lisäsi tarvetta tutkitun ja mitatun tiedon
avulla tapahtuvaan ongelmien havaitsemiseen uudessa peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.

Pilotti vaaratapahtumista
Keväällä 2010 JIK ky:n kaikilla terveyskeskusten osastoilla ja hoivan
asumisyksiköissä suoritettiin pilottimittarilla kuusi kuukautta kattanut poikkileikkausotanta hoitohenkilökunnalta asiakas ja potilasturvallisuudesta. Otannassa oli mukana 29
yksikköä, joilta mitattiin yhdeksän
vaaratapahtuman esiintymistä. Mukana olivat: lääkevahinko, kaatuminen, karkaaminen, infektiot, haavaumat, negatiivinen palaute, kuntoutusmahdollisuuksien puute, tilojen
epätarkoituksenmukaisuus ja uhkatilanteet.
Poikkileikkauskartoitus oli mitta-

rin pilotoinnissa järjestyksessään toinen. Ensimmäinen kartoitus tehtiin
syksyllä 2009. Vaaratapahtumista laskettavaan haitta-asteeseen vaikuttavat vaaratapahtumien esiintymistiheys ja niistä aiheutuneet lisähaitat
sekä jatkohoidollisten toimenpiteiden sekä pitkittyneen hoidon tarve.

Tuloksia
Vaaratapahtumien haitta-asteissa on
selkeitä eroja. Kolme yleisintä vaaratilannetta ovat suurimmasta pienimpään – infektiot, kuntoutusmahdollisuuksien puutteet ja kaatumiset. Seuraavaksi yleisimpinä vaaratilanteina
esiintyvät uhkatilanteet potilaalle ja
tilojen epätarkoituksenmukaisuus.
Potilaaseen kohdistuvien lääkevahinkojen osuus on mittauksessa vähäinen. Kaikkein pienemmän haitta-asteen sai karkaaminen. (Kuvio 1)
Pilottipoikkileikkausotannan tulosten mukaan vaara- tai haittatapahtumia tapahtuu puolen vuoden aikana lähes 70 %:lle kaikista asukkaista ja potilaista lääkevahingon, kaatumisen, karkaamisen, infektion tai
haavauman muodossa. Eriteltäessä
vaaratapahtumien esiintyvyyttä hoidon tyypin mukaan, esiintyy pitkäaikaishoidossa vaara- tai haittatapahtumia yli 75 %:lle asukkaista ja potilaista; kuntoutuksessa 61 %:lle ja

JIK ky on 1.1.2009 toimintansa aloittanut, Jalasjärven ja Ilmajoen
kuntien sekä Kurikan kaupungin omistama liikelaitoskuntayhtymä, joka tuottaa jäsenkunnilleen terveyden- ja vanhustenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja.
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Mittaristo apuna
Pilotoitu mittaristo auttaa hahmottamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta uhkaavia yleisimpiä riskejä ja antaa keinon seurata potilasturvallisuuden kehitystä. Mittarin helppokäyttöisyyteen pyrkimällä ja henkilöstön
kannustamisella lisätään todennäköisyyttä, jolla mittari otetaan osaksi vakiintunutta työkäytäntöä. Mittarin käytössä jo käyttöprosessi auttaa
ennaltaehkäisemään vaaratilanteita.
Myöhemmässä vaiheessa toimivaksi
todettuja indikaattoreita voidaan siirtää käyttöön myös muuhun kansalliseen tai kansainväliseen raportointijärjestelmään.
Lisääntynyt potilasturvallisuus
edistää henkilöstön työhyvinvointia.
Tapahtuneet haitat aiheuttavat syyllisyyttä, syytöksiä ja henkistä pahoinvointia hoitajille. Turvallinen, hyvin
onnistunut hoito aikaansaa myönteistä palautetta, joka vaikuttaa henkilöstön motivaatioon hoitaa ja jaksaa
työssään paremmin.

Huomion kohteita
Potilasturvallisuutta edistääkseen infektioiden syntymisen ja tartunnan
ehkäisemiseksi työskentelymenetel4/2011 Terveys ja Talous

KUVIO 1. Vaaratapahtumien esiintyvyys
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akuutissa hoidossa 46 %:lle potilaista. Pitkittynyttä hoitoa tai jatkohoidollisia toimenpiteitä aiheutui kaatumisista 2,3 %:lle kaikista potilaista
ja infektioista 1,9 %:lle potilaista. Lääkevahingoista tai karkaamisista ei aiheutunut vastaavaa haittaa.
Parhaimmat tulokset potilasturvallisuudesta saatiinkin akuutin hoidon osastoilta ja kuntoutuksen potilailta. Tulosten eroja selittävät ainakin pidemmät hoitojaksot asumisyksiköissä ja pitkäaikaishoidossa. Syynä voi olla myös osastoilla hoidettavien potilaiden tila. Akuuttien ja kuntoutusosastojen sairaansijojen määrä
suhteessa hoivan asumispalveluihin
ja pitkäaikaispotilaisiin on vähäinen,
ja yksittäisen osaston poikkeavan tuloksen vaikutus kokonaistulokseen
on siten suurempi. Henkilöstömitoitukset ovat paremmat akuutti- ja
kuntoutuksen osastoilla, ja ammattirakenne on enemmän sairaanhoitajapainottunut kuin asumispalveluissa
ja pitkäaikaishoidon osastoilla.

Potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneiden vaaratapahtumien haitta-aste pylväskaaviona. Suurempi tulos merkitsee enemmän ja/tai vakavampia haittoja.

miä ja -olosuhteita on kehitettävä. JIK
ky:ssä on tehostettu käsihygieniasta
ja käsineiden käytöstä huolehtimista
osana turvallista hoitoa ja hoivaa. Infektioiden ohella välitöntä huomiota on kohdistettava myös kuntoutusmahdollisuuksien puutteisiin ja kaatumisten ehkäisyyn.
JIK ky:ssä toteutetussa selvityksessä tuli esille, että terveyskeskusten
vuodeosastoilla ala per vuodepaikka on noin 9-11 m2. Tähän tilaan on
mahduttava yhdestä kolmeen hoitajaa ja potilas. Hoitotilan tarve tulisi
huomioida vuodepaikkojen kiinteistösuunnittelussa. Liian ahtaat hoitotilat altistavat mahdollisesti vaarata-

pahtumille ja hidastavat asiakkaan
kuntoutumista sekä heikentävät työergonomiaa.
Kaatumiset aiheuttavat kaikista
vaaratapahtumista eniten jatkohoidon tarvetta. Potilaita kuntouttamalla heidän henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa myönteisesti ja riski kaatua vähenee. Kaatumisriskiin täytyy puuttua myös
huolehtimalla, että tarpeelliset apuvälineet potilaiden liikkumiseen ja
siirtämiseen ovat saatavilla, ja että
apuvälineitä käytetään oikein. Tutkimuksen tulokset kannustavat jatkamaan mittariston kehitystyötä. ■
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Risto Miettunen:

Henkilöstön osallistuminen
ja laatutyö korostuvat
sairaanhoitopalveluissa
Teksti ja kuvat: Jarmo Seppälä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uusi johtaja Risto
Miettunen pääsee toteuttamaan isoja uudistuksia,
joiden suunnittelussa henkilöstö on ollut laajasti
mukana. Uusi organisaatiomalli ja tasapainoinen
talous antavat hyvän perustan jatkuvalle kehitystyölle,
jossa erityisesti painottuvat toiminnan laatu ja sen
mittaus.

P

ohjois-Savon sairaanhoitopiirin uusi organisaatiomalli ja
johtosääntö antavat mahdollisuuden suoraviivaistaa ja selkeyttää
johtamista. Johtajan lisäksi organisaatiossa on johtoryhmä ja hallintokeskus sekä neljä palvelualuetta: Kliiniset hoitopalvelut, Kliiniset tukipalvelut, Yleiset tukipalvelut sekä Perusterveydenhuollon palvelut.
Tavoitteena on madaltaa perinteisiä klinikkarajoja sekä vähentää byrokratiaa ja hallinnollisia rakenteita.
Myös henkilöstön liikkuvuus eri yksiköiden välillä helpottuu.
Kesäkuun alussa työnsä aloittanut
sairaanhoitopiirin uusi johtaja Risto Miettunen kertoo päässeensä hyvin mukaan uuden organisaation toimintaan.
- Olen luottavaisin ja myönteisen
odottavin mielin. Saamani ennakkokuva niin sairaanhoitopiiristä, sen
osaavasta henkilöstöstä sekä omista
tehtävistäni on vastannut odotuksiani, Miettunen kertoo.
- Suuret päätökset on monessa asiassa tehty edeltäjäni, sairaalaneuvos
Matti Pulkkisen kaudella, joten nyt
on isojen hankkeiden käytännön to28

teutusten vuoro. Hankkeet on sovittu, niitä ei enää pureta tai muuteta,
joten kaikilla toimijoilla on nyt varmuus siitä, mitkä ovat tavoitteet ja
miten niihin päästään.

Isoilla hankkeilla
tulevaisuutta kohti
Isoja hankkeita sairaanhoitopiirin toiminnassa riittääkin. Esimerkiksi Kuopion yliopistollinen sairaala uudistetaan nykyajan tasolle niin rakenteellisesti kuin toiminnallisesti. Uudisrakennuksen rakennustyöt alkavat syksyllä 2012 ja valmista on kesällä 2014.
Pitkän ja perusteellisen suunnittelun tuloksena puretaan vanhaa rakennuskantaa ja rakennetaan tilalle
viisikerroksinen uudisrakennus, joka lisää sairaalan tilavuutta neljänneksellä. Myös sairaalan muiden osien peruskorjauksesta on päätös.
Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti tähän B11-laajennuksen suunnitteluun oman toimensa ohella ja
on hyvin sitoutunut hankkeeseen ja
innostunut siitä. Haaste on kova, sillä sairaalan toimintojen on jatkuttava keskeytyksettä tilojen ja toiminto-

jen muutoksista huolimatta.
- Kokonaisuuteen kuuluvat siis
laaja vanhojen tilojen kunnostus, uusi rakennus ja toiminnan kehittäminen, joka seuraa rakennuksen valmistumista. Rakenteellinen uudistaminen jatkuu aina vuosikymmenen
loppuun asti. Nyt luodaan 2040-luvun toimintoja eli uudistuksilla säilytetään yliopistosairaalan kilpailukyky pitkälle tulevaisuuteen, Risto
Miettunen huomauttaa.
Iso hanke on myös Itä-Suomen sairaanhoitopiirin perustaminen. Esiselvityksen mukaan laadituissa suunnitelmissa on neljän itäsuomalaisen sairaanhoitopiirin eli Etelä-Savon, ItäSavon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhdistäminen. Tämänkin suunnitelman taustalla on proaktiivinen toiminta, jolla pyritään vaikuttamaan
asioihin mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa. Yhdistämishankkeessa on
alueiden 56 kunnalla vahva edustus.
Vuoden 2011 alussa Pohjois-Savossa perustettu Perusterveydenhuollon liikelaitos -hanke Kysteri etenee
suunnitellusti. Vuoden 2012 alussa
alkavaan toimintaan on tulossa kahdeksan kuntaa.
Myös Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteinen tukipalvelujen liikelaitoskuntayhtymä Itä-Suomen Huoltopalvelut alkaa toimintansa vuoden 2012 alussa. Yksi yhteisyrityksistä on lisäksi Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteinen tietoteknisiä ja lääketieteellisiä palveluja tuottava yhtiö Istekki Oy, joka
aloitti vuoden 2010 alussa.
Jo toimivaa yhteistyötä ovat myös
Terveys ja Talous 4/2011

esimerkiksi IS-Hankinta Oy ja ItäSuomen alueella toimiva, laboratoriotutkimuksia tuottava Islab-liikelaitoskuntayhtymä.

- Laatujohtaminen lähtee strategiasta
ja etenee henkilöstön johtamisjärjestelmästä toiminnan kautta
tulokseen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uusi johtaja
Risto Miettunen sanoo.

Kuntataloudet tiukalla
kuurilla
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talous on tasapainossa eikä hinnoittelun periaatteita tarvitse lähiaikoina juuri muuttaa. Sairaanhoitopiirin
budjetti ilman Kysteri-liikelaitosta on
345,5 miljoonaa euroa. Viime tilikauden tulos oli runsaat viisi miljoonaa
euroa ylijäämäinen.
Vuoden 2012 talousarvion lähtökohtana on, että jäsenkuntien maksuosuudet nousevat kustannustason
nousun vuoksi 3,2 prosenttia kuluvan
vuoden tasosta. Näin 23 jäsenkunnan
jäsenkuntaosuudet vuonna 2012 ovat
yhteensä 240,9 miljoonaa euroa.
Miettunen aprikoi uutta hallitusohjelmaa ja sen antamia mahdollisuuksia kunnille ja julkisyhteisöille.
Sairaanhoitopiirin käynnissä oleviin
hankkeisiin ei ohjelmalla juuri ole
vaikutusta, mutta miten käy jatkossa kuntien taloudelle, kun vahvan peruskunnan määrittely hallitusohjelmasta näyttäisi puuttuvan?
- Usean pohjoissavolaisen kunnan
talous on nykyisessä tilanteessa tiukoilla, mutta asukkaiden sairastavuus on varsin suuri. Suhtaudun kuitenkin toiveikkaasti uudistusten mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin,
Miettunen sanoo.

Laatutyö korostuu
kaikilla tasoilla
Risto Miettunen korostaa laadulla
johtamista. Hänen mielestään on tärkeää asettaa toiminnalle tavoitteet
oikein ja seurata niiden toteutumista laadukkailla mittareilla.
- Laatujohtaminen lähtee strategiasta ja etenee henkilöstön johtamisjärjestelmästä toiminnan kautta tulokseen. Laatua voi suunnitella ja
kehitys jatkuu koko ajan, sillä toiminnan tehostamisella ja erityisesti turhan byrokratian vähentämisellä
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Henkilöstö mukana
kehittämistyössä
- Meillä on noin 4 500 työntekijää,
joista iso osa on ollut vahvasti mukana määrittelemässä uusien hankkeiden sisältöä. Näin henkilöstöllä on
omia mahdollisuuksia työnsä kehittämiseksi ja tulosta on tullut. Meillä
ei siis ole erillisiä kehittämisorganisaatioita, enkä itsekään usko sellaisten tehokkuuteen verrattuna siihen,
että henkilöstö itse pohtii toimintaympäristönsä ja työnsä sisällön kehittämistä, Miettunen huomauttaa.
Henkilöstön oma aktiivisuus vaatii myös johdolta paljon työtä ja aktiivisuutta.
- Johdon on ansaittava henkilöstön
luottamus. Itse olen aika paljon muualla kuin omassa toimistossani eli pyrin kiertämään käytännön työpisteissä. Luottamus, läsnäolo sähköisin yhteydenpitovälinein täydennettynä ja
laatumittaus ovat mielestäni hyvät
johtamisen kivijalat, Miettunen korostaa.

Työviikot työtä,
viikonloput vapaata
Risto Miettunen tuli johtamaan kovassa kehitysvauhdissa olevaa sairaanhoitopiiriä. Taustalla rakennetaan kahta lisäkerrosta KYSin pysäköintitaloon.

saamme palvelutasoa koko ajan paremmaksi, Miettunen sanoo.
Henkilöstön sitouttaminen toimintojen kehittämiseen on tärkeää. KYSissä on valmisteilla toiminnan laadun mittarit erityisesti potilasturvallisuuden ja -tyytyväisyyden sekä
henkilöstön tyytyväisyyden osalta.

Tältä osin tutkitaan hoidon vaikuttavuutta sekä hoitoketjujen toimivuutta ja niiden hallintaa.
Miettunen huomauttaa, että toki jo
tähänkin mennessä on tehty paljon
sen hyväksi, että potilaan hoito etenee ilman ongelmia aina kotiutukseen asti.

Risto Miettunen
- s. 16.4.1957
- lääketieteen tohtori ja radiologian erikoislääkäri 1992
- lääkärinä Suomessa 1983–1990 ja Sveitsissä 1993–1995
- Siemens Medical Solutions, asiantuntijana 1990–1992 ja johtajana
1995–2001 Suomessa, Sveitsissä ja Saksassa
- Orion Pharma, toimitusjohtaja 2002–2004
- Auctor & Consiliarius Oy, toimitusjohtaja 2004–2009
- Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus, toimitusjohtaja
2009–2011
- naimisissa, 5 lasta
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Risto Miettunen on aiemmin toiminut myös yritysjohtajana. Hän sanoo, että julkisessa päätöksenteossa
on tietenkin hieman erilainen järjestelmä kuin esimerkiksi pörssiyhtiössä. Muuten päätöksenteko ja johtaminen käytännön työnä ovat varsin samanlaista niin julkisella kuin yksityisellä puolella.
Mikä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä sitten oli niin kiinnostavaa,
että hän halusi tähän tehtävään?
- Kyllä tässä on selkeä kehittymismahdollisuus oman työurani kannalta. Olen ollut aiemmin myös teollisuudessa, mutta nyt tuli erinomainen mahdollisuus päästä kehittämään julkista sairaanhoitoa isossa organisaatiossa.
Miettusen perhe asuu Tuusulassa,
joten Miettusen arkiviikko on työpainotteinen ja vapaata on lähinnä viikonloppuisin. Vapaa-aikaansa Miettunen viettää perheensä parissa kokaten ja lueskelemalla. ■
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Jukka Mattila haluaisi lyhentää jonoja
hoitoon pääsyssä. Osa jonottajista
saattaa kyllästyä odottamiseen ja
jättää sairautensa hoitamatta. Jonot
voivat siten lisätä väestöryhmien
välisiä terveyseroja.

Julkisen terveydenhuollon
tulevaisuus turvataan
sopeuttamiskeinoin
Teksti ja kuvat: Mia Hemming

Julkisen terveydenhuollon tulevaisuus huolestuttaa
monia. Ikärakenteen muutos on lisännyt ja tulee
lisäämään terveydenhuollon kysyntää. Työvoiman ja
siten verotulojen vähentyessä tarvitaan enemmän
kansalaisten omaa rahaa terveyspalveluiden
rahoitukseen.
4/2011 Terveys ja Talous

L

ääkintöneuvos Jukka Mattila
sosiaali- ja terveysministeriöstä ei kuitenkaan ole huolissaan
terveydenhuollon tulevaisuudesta.
- Terveydenhuoltojärjestelmät niin
meillä kuin muualla ovat aina sellaisessa tilanteessa, että ne pitää sopeuttaa muuttuviin olosuhteisiin. Nyt
olemme tilanteessa, että iso ikäluok31

Johanna Lammintakanen muistuttaa, että sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa ammattilaisten voimavarat eivät ole tarkoituksenmukaisessa
käytössä. Esimerkiksi sairaanhoitajien osaaminen on tutkimusten mukaan huomattavalla vajaakäytöllä.

ka tarvitsee noin kymmenen vuoden
päästä paljon tuki- ja hoivapalveluita. Samaan aikaan nuorten ikäluokka pienentyy. Ongelmat on kuitenkin
tunnistettu, ja niihin puututaan palvelurakennetta ja sen rahoitusta uudistamalla, Mattila vakuuttaa.
Suurimmat haasteet tarjota pienenevillä resursseilla ja niukkenevilla verotuloilla uudenlaisia palveluja
kohdistuvat kuntiin. Kuuluuhan niiden velvollisuuksiin järjestää verorahoilla asukkailleen tarpeen mukaiset
terveyspalvelut.
- Osa kunnista on kuitenkin liian
pieniä, jotta ne pystyisivät myös tulevaisuudessa nämä velvoitteensa
hoitamaan. Haasteista selviäminen
edellyttää suurempia väestöpohjia,
ja näinhän on nyt uudessa hallitusohjelmassa linjattukin.
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Väestöryhmien
välisiä terveyseroja
pienennettävä
Suomalaisten elintavat ovat nykyään aiempaa terveellisemmät, ja monet kansantaudit ja niiden riskitekijät
ovat vähentyneet. Väestöryhmien väliset terveyserot ovat kuitenkin edelleen suuria. Nuoret ovat keskimäärin terveempiä kuin vanhat, joten terveyserot saattavat ilman erityistoimia
määrällisesti lisääntyä. Myös työttömyydellä on heikentävä yhteys terveyteen, jolloin työllisyyden parantaminen on avainasemassa väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamisessa.
- Hyvän työllisyyden lisäksi täytyy
tarkastella terveyseroja kohdennetusti väestöryhmittäin. Esimerkiksi suorittavassa työssä käyvä väestönosa
elää lyhyemmän aikaa kuin hallinto-

työtä tekevä. Vastaavia eroja on havaittavissa myös tuloluokittain. Pitää
kyetä hallitsemaan paremmin kunkin
väestönosan terveysriskejä. Ihmisten
tulee myös itsensä kantaa enemmän
vastuuta terveydestään, Jukka Mattila muistuttaa.
Sosioekonomiset tekijät vaikuttavat terveyseroihin niin, että heikommassa asemassa olevien elintavat ovat keskimääräisesti huonompia kuin parempiosaisten.
- Elintapoihin tulisi kyetä vaikuttamaan kuten tupakointiin ja alkoholinkäyttöön, ylipainoon ja liikunnan
harrastamiseen. Juuri näihin näyttäisi liittyvän köyhemmän väestönosan
suurempi sairastuvuus. Ainakaan ei
ole näyttöä siitä, että puhtaasti taloudelliset tekijät selittäisivät terveyseroja.
Elintapojen erot kytkeytyvät siten
myös henkilöiden tietämykseen terveyteen vaikuttavista tekijöistä, perinteisiin ja arvoihin.
- Tarvitaan lisäksi alueittain erilaisia lähestymistapoja, sillä eri puolilla maata on esimerkiksi vaihtelevasti harrastusmahdollisuuksia. Myös
sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisellä on merkitystä,
kuten tiedämme Pohjanmaan ruotsinkielisistä.

Yksityiset terveyspalvelut
säilyvät vaihtoehtoisina
palveluina
Vaikuttaa toisinaan siltä, että terveydenhuollon kestävyyden ajatellaan
nojaavan lisääntyvässä määrin myös
yksityistämiseen, kilpailuttamiseen
ja markkinointiin. Toisaalta puhutaan paljon yksityisen ja julkisen terveydenhuollon yhteensovittamisen
ongelmista sekä markkinatalouden
periaatteiden kielteisistä vaikutuksista terveydenhuoltoon.
- Itse kannatan valinnan mahdollisuuksia. Vaihtoehdot tuovat aina
pientä painetta kilvoitella palveluiden parantamisessa. Julkisella puolella voitaisiin ottaa yksityisiltä oppia esimerkiksi siinä, miten potilasta kohdellaan asiakaslähtöisesti, Jukka Mattila miettii.
- Mutta sitä en tiedä, pitääkö yksityisiä palveluja välttämättä tukea julkisin varoin. Uuden lainsäädännön
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valmistelun yhteydessä parhaillaan pohditaan myös tätä kysymystä.
Suomi poikkeaakin muista eurooppalaisista terveydenhuoltojärjestelmistä muun muassa kolmen rinnakkaisen
julkisesti rahoitetun terveyspalveluita tuottavalla järjestelmällään. Vaikuttaa siltä, että nyt ollaan uudistamassa suomalaista järjestelmää muun Euroopan suuntaisesti. Myös muissa asioissa Suomi voisi seurata muita maita, ja toisissa se taas voi toimia esimerkkinä.
- Muut maat voivat ottaa oppia Suomen terveydenhuollosta muun muassa joiltakin osin ennaltaehkäisevästä
työstä. Esimerkiksi rokote- ja seulontojen kattavuudella
pystytään meillä ehkäisemään sellaisia sairauksia, jotka
joissakin maissa ovat kansansairauksia.
- Mutta asiakasmaksut ovat Suomessa korkeat. On monia paljon heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevia valtioita, joissa asiakasmaksut ovat huomattavasti
pienempiä. Suomessa voitaisiin hyvin alentaa asiakasmaksuja.

Resursointia tarkistettava menojen
hallitsemiseksi
Terveyshallintotieteen professori Johanna Lammintakanen Kuopion yliopistosta on pohtinut priorisointia terveydenhuollossa menojen hallitsemiseksi. Ensimmäiseksi Lammintakanen ehdottaa, että enemmän voimavaroja kohdennettaisiin tiettyihin terveydenhuollon osa-alueisiin.
- Ennaltaehkäisy jää kaiken aikaa kuormittavampien
hoitomenetelmien jalkoihin. Myös pitkäaikaissairaiden
ja kuolevien potilaiden hoitoa tulisi vielä paljon kehittää.
Pitäisi vahvistaa perusterveydenhuollon asemaa. Lisäksi täytyisi kiinnittää huomiota siihen, että kaikkiin väestöryhmiin satsataan voimavaroja tarpeidensa mukaisesti, Lammintakanen luettelee.
Menoja hillitäkseen Lammintakanen siten ensisijaisesti
organisoisi toimintaa ja prosesseja.
- Tarvitaan myös uusia palvelumuotoja, kuten sähköisiä
palveluja, ja joustavuutta käytäntöihin. Tällaiset toimet eivät näy heti säästöinä, vaan vasta pitkän ajan kuluessa.
Priorisoinnilla on viitattu myös potilas- ja asiakastason
valintoihin. Lammintakanen ei pidä hyvinä sellaisia valintakriteerejä.
- Esimerkiksi ikään, sosioekonomiseen asemaan ja huollettavien määrään liittyvät kriteerit eivät ole kestäviä. Kriteerien tulisi olla yleisesti hyväksyttyjä: niiden käyttö ei
esimerkiksi saisi luoda yhteiskunnan arvojen ja asenteiden vastaisesti sosioekonomisia eroja.
Lammintakanen huomauttaa, että tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmä kuitenkin luo mainitun kaltaisia eroja.
- Työssä käyvillä on työterveyshuolto, ja työttömillä on
työssä käyviä huonompi terveystaso. Maksupoliittiset
käytännöt myös eriarvoistavat kansalaisia, ja yksityisellä
terveydenhuollolla on samanlaisia vaikutuksia.

Suomeen tarvitaan priorisointia
koordinoiva elin
Priorisoinnissa on kyse ensisijaistamisesta, tärkeysjärjestykseen asettamisesta. Sitä tehdään esimerkiksi päätettäessä, minkä verran hallituksen budjetissa ohjataan varoja terveydenhuoltoon. Sitten priorisoidaan määriteltäessä
varoja ennaltaehkäisevään hoitoon, ja päätettäessä, millaiset sairaudet arvioidaan muita tärkeämmiksi hoitaa.
- Priorisointien kriteerien tulisi olla yhtenäisiä ja julkilausuttuja: kaikki asianosaiset esimerkiksi tietäisivät, millä kriteereillä pääsee hoitoon. Ei pitäisi olla mielivaltaisia
kriteerejä, eikä liioin saisi esiintyä piilopriorisointia, tarvitaan enemmän avoimuutta, Johanna Lammintakanen
muistuttaa.
- Voitaisiin perustaa koordinoiva elin, joka tarkastelisi
priorisointitoimia kokonaisvaltaisesti ja kansallisesti.
Useissa maissa on mietitty erilaisia terveydenhuollon
priorisoinnin malleja. Suomessa on nostettu esiin muun
muassa Yhdysvaltain Oregonin osavaltiossa käytössä oleva priorisointijärjestelmä, Uuden-Seelannin järjestelmä sekä Ruotsin priorisointiyritykset.
- Ruotsissa on priorisointikeskus, joka tuottaa esimerkiksi tietoa priorisointivalintojen tueksi, ja osallistaa ihmisiä
keskustelemaan priorisoinnista.
- Emme pääse eroon priorisoinnista terveydenhuollossa. Siten myös Suomessa tarvittaisiin taho, joka ryhtyisi
sitä avoimesti ja vastuullisesti käsittelemään. ■

UUTTA FAGERHULTILLA –
TRILUXIN LED-LEIKKAUSVALAISIMET

Trilux Aurinio® Led -leikkausvalaisimissa on paljon loistavia
ominaisuuksia. Säädettävä valoteho, maksimissaan jopa
160 000 luksia. Säädettävä värilämpötila takaa oikean näkymän.
Toimiva ergonomia ja alhainen pintalämpötila eivät häiritse
ilmavirtauksia – edes laminaarikatoissa. Aurinio® ja ledit
tuovat tulevaisuuden valaistusratkaisut myös leikkaussaleihin.
Lisätietoja:
kari.hovinmaa@fagerhult.fi
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Oulun avohoitotalo
muuttaa koko sairaalan
toimintaa
Teksti: Hilkka Lahti
Kuvat: Juha Sarkkinen
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Oulun avohoitotalo on ollut käytössä vajaa puoli
vuotta. Uusi talo toi mukanaan uusia
hoitokäytäntöjä, jotka ovat vaikuttaneet koko
sairaalan toimintaan
Terveys ja Talous 4/2011

Avohoitotalossa toimii laboratorioiden
näytteenotto. Kuvassa osastonhoitaja Raija Hallikainen ottaa verinäytettä
Avohoitotalon vuodeosastolla.

Avohoitotalo pääsee täyteen vauhtiin syksyn aikana. Aikaa tarvitaan,
sillä talo on täynnä uutta opettelua
vaativaa teknologiaa.

Helpotusta tilanahtauteen
- Yksi talo rakennettiin, mutta se vaikuttaa koko sairaalaan, niin tilankäyttöön kuin toimintaankin. Avohoitotalo on hyvä koealusta, joissa
uusia käytäntöjä voi testata ennen
kuin niitä otetaan käyttöön koko sairaalassa, Haukipuro miettii.
Kantasairaalassa oli lyhkin käytössä seitsemän leikkaussalia. Uudessa talossa on kahdeksan leikkaussalia ja leikkaussalia vastaava poliklinikan toimenpidehuone. Kantasairaalan leikkaussaleista kaksi on tällä hetkellä päivystyssaleina ja loput siirtyivät muuhun käyttöön.
- Muutos on lyhentänyt päivystyspotilaiden leikkausjonoa. Se on yksi
jo toteutuneista tavoitteista.
Muutos on heijastunut myös esimerkiksi Oulun ja ympäristökuntien
yhteispäivystykseen, joka sai lisää tilaa ja jonka röntgen uudistettiin palvelemaan sen tarpeita paremmin.

Tehokkuutta pienistä
puroista

P

ohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Avohoitotaloon on keskitetty valtaosa sairaanhoitopiirin lyhytjälkihoitoisesta kirurgiasta ja
kirurgian ja neurokirurgian poliklinikka. Talossa on myös mm. radiologian
osasto ja laboratorioiden näytteenotto.
Uuden toimintamallin yhtenä tavoitteena oli logistiikan parantaminen, ja
se näyttääkin toteutuneen.
- Kulkeminen ja kuljettaminen on
vähentynyt oleellisesti, kun hajallaan
olevat toiminnot keskitettiin yhteen
rakennukseen. Potilaalle se tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa
palvelun yhdestä paikasta, operatiivisen tulosalueen johtaja Kari Haukipuro sanoo.
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Uudisrakennuksen myötä leikkaussalien nettomäärä lisääntyi kolmella.
- Toiminnan kannalta tärkeää oli
kuitenkin saada muiden aputilojen
ohella kolmipaikkainen induktiotila,
joissa potilaat valmistellaan leikkausta varten samaan aikaan, kun edellinen leikkaus on käynnissä. Uudessa
heräämössä on riittävästi tilaa, mikä
vähentää vuodeosastojen kuormitusta ja nopeuttaa kotiutusta.
Polikliinista hoitoa on voitu myös
lisätä, kun siihen on saatu kunnon tilat. Poliklinikan toimenpidehuoneessa voidaan tehdä aiemmin leikkaussalin vaatineita toimenpiteitä.
Monet vaativina pidetyt hoitomenetelmät ovat arkipäiväistyneet ja ne
voidaan tehdä terveyskeskuksissa tai

polikliinisesti. Tavoitteena on entisestään tiivistää yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa ja siirtää toimenpiteiden jatkohoitoa suoraan kotiin, Haukipuro sanoo.
- Pienistä puroista syntyy tehokkaampaa toimintaa.
Tehostaminen onkin tarpeen, sillä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on saanut moitteita hoitotakuun ylittävistä leikkausjonoista.
Vuoden vaihteessa jono kävi jo nollassa, mutta kesään mennessä tilanne paheni ja tällä hetkellä noin 200 ihmistä on odottanut leikkaukseen pääsyä yli kuusi kuukautta. Tilanne on
aikaisempiin vuosiin verrattuna hyvä, joskaan ei hyväksyttävä, Haukipuro sanoo.
- Leikkausjonojen hoitaminen on
edelleen haastavaa, mutta tarkoitus on päästä nollaan pysyvästi, kun
Avohoitotalo saadaan täyteen toimintaan.
Uusi haaste on poliklinikoiden kolmen kuukauden hoitotakuu. Uudistus antaa tarpeelliset pelisäännöt,
mutta tekemistä siinä vielä riittää,
Haukipuro toteaa.

Uusi tiimimalli
Avohoitotalossa leikkaukseen tulevaa potilasta hoitaa yksi tiimi, joka
koostuu leikkaussalin ja poliklinikan
työntekijöistä. Tiimit ovat potilasryhmäkohtaisia ja ne huolehtivat yhden
potilaan koko hoitopolusta: ajanvarauksesta, poliklinikkakäynneistä,
leikkauksesta ja jälkihoidosta.
- Työntekijöiden pitää oppia tekemään asioita eri tavalla kuin ennen,
mikä vaatii sisäistämistä. Uusi tiimimalli pyrkii tiedonkulun parantamiseen ja päällekkäisten töiden karsimiseen. Potilas ei kohtaa aina samaa
työntekijää, mutta kylläkin saman tiimin jäsenen, Haukipuro sanoo.
Uuden sairaalan toiminnan suunnittelussa käytännön työntekijöiden
panos korostui, mitä lähempänä toiminnan käynnistäminen oli. Muutosvaiheessa työntekijöillä ei ole vie35

Avohoitotalossa toimii röntgen- ja
magneettikuvausyksikkö, joka
vastaa myös Oulun kaupungin
kuvantamispalveluista. Osastonhoitaja Kirsi Rannisto natiivikuvauslaitteen säätöpöydän ääressä.
Röntgenhoitaja Lahja Pirttikoski
asettelee potilasta oikeaan
kuvausasentoon.

lä hyviä rutiineja, mutta ihmiset venyvät ja jaksavat, koska uuden tekeminen palkitsee.

Potilaan polku
Avohoitotalossa potilaan kulku on
prosessi, jossa potilasta ohjataan paikasta ja palvelusta toiseen. Palvelut on järjestetty niin, että tuloaulan
kanssa samassa kerroksessa on laboratorio ja röntgen, joissa käydään ennen poliklinikalle menemistä.
Avohoitotalon avattua ovensa eni-

ten keskustelua herätti itsepalvelupääte, jossa asiakas voi ilmoittautua itse. Kone tulostaa ohjelman, johon on merkitty mihin ja milloin hänen pitää mennä.
Tieto potilaan etenemisestä välittyy talon sisällä automaattisesti.
Jo muutaman viikon kuluttua talon avaamisesta yli
puolet ajanvarauspotilaista ilmoittautui omatoimisesti. Nyt luku on jo yli 80 prosenttia.
- Moni saattoi ajatella, ettei sairaalassa omailmoittautuminen voi toimia, mutta esimerkiksi röntgenissä automaattinen ilmoittautuminen aiotaan ottaa käyttöön
myös kantasairaalassa vuoden loppuun mennessä. Ilmoittautumiseen kiinnitettyjen ihmisten työpanos voidaan käyttää potilashoitoon, jota ei voi automatisoida,
tulosalueen johtaja Osmo Tervonen sanoo.

Ainutlaatuinen rintasyöpäyksikkö
Avohoitotalon radiologian osastossa tehdään mm.
magneettikuvauksia, ultraäänitutkimuksia ja rintaradiologiaa. Osasto palvelee muitakin kuin avohoitotalon asiakkaita ja se vastaa myös Oulun kaupungin perusterveydenhuollon tarvitsemista kuvantamispalveluista. Tervonen kehuu röntgenin tilojen avaruutta ja
hiljaisuutta.
- Päivystävässä yksikössä on usein rauhatonta ja meteliä, mutta täällä on tilaa ja rauhaa.
Avohoitotaloon on rakennettu rintasyövän seulontaan ja kuvantamiseen tarkoitettu yksikkö yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.
36
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- Tämä on ainoa yksikkö Suomessa,
jossa on keskitetty rintasyövän seulonta ja syövän tutkiminen. Siellä on
käytössä kaikki olemassa olevat kuvantamismenetelmät perinteisestä
mammografiasta magneettikuvaukseen ja tomosynteesiin.
Yksikkö mahdollistaa myös rintasyöpätutkimukseen osallistumisen.
Se on Tervosen mukaan myös erinomainen oppimisympäristö erikoislääkäreille.

Hoitoprosessit
kehittämiskohteena
Tervonen uskoo, että Oulun kaupungin röntgenin siirtyminen radiologian osastolle parantaa yhteistyötä lähettävien perusterveydenhuollon
lääkäreiden ja erikoislääkäreiden välillä.
- Kuvantamisprosessia pitää ohjata ajan tasalla olevan lääketieteellisen osaamisen kautta, hän tähdentää.
Erityisen tarkastelun kohteeksi on
otettu mm. selkäkipuisten hoitoprosessi.
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- Prosessi on liian pitkä ja usein tehdään väärällä aikataululla vääriä tutkimuksia. Usein selästä otetun röntgenkuvan antama tieto on merkityksetön, kun taas magneettikuvaukseen
pitäisi päästä nopeammin, Tervonen
sanoo.
Lähettäviä lääkäreitä onkin ohjeistettu muutostilanteessa ja jatkossa aiotaan seurata, millä indikaatiolla tutkimuksia tehdään.
Radiologiassa on jo aiemmin aloitettu työnjako, joka noudattaa lääketieteen erikoisaloja.
- Työnjakoa on tehty, mutta se ei ole
toteutunut kaikilta osin tilojen puutteen vuoksi. Avohoitotaloon olemme voineet sijoittaa tuki- ja liikuntaelinradiologiaan erikoistuneen tiimin
työkaluineen.
Avohoitotaloon on perustettu myös
aikuisten reumakeskus, joka vastaa
reumapotilaiden tutkimuksista, lääkehoidosta, ohjauksesta ja leikkauksista. Suunnitelmissa on myös Oulun
kaupungin reumavastaanoton siirtyminen taloon ensi vuoden alussa. ■
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Ruokahuoltoprosessia
parannetaan
tehtäviä ja vastuita
selkeyttäen
Jaana Helenius

Huoltopalvelupäällikkö
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen
keskussairaalassa
toteutettiin
kehittämishanke,
jossa selkeytettiin
ruokahuoltoprosessin
tehtäviä ja vastuita.
Tutkimuksen tuloksena on
uusi ruokahuoltoprosessi,
joka on kuvattu kaikkien
prosessiin osallistuvien
näkökulmasta.

T

ässä kehittämishankkeessa selvitettiin ja selkeytettiin potilaan
ruokahuoltoprosessiin osallistuvien vastuita ja tehtäviä. Kehittämishankkeen aihe nousi laitoshuoltajien tarpeesta kehittää omaa työtään
vuodeosastolla ruokahuollossa. Ruokahuoltoprosessin kehittäminen on
ajankohtaista, koska jokapäiväisessä
toiminnassa on pieniä ongelmia, jotka
vaikuttavat eri ammattiryhmien toimintaan tai potilaan kokemaan hoitoon sairaalassa.
Tavoitteena oli selvittää, minkälainen on nykyinen ruokahuoltoprosessi
ja minkälaisia ongelmia tässä prosessissa on. Ongelmiin etsittiin vastauksia
prosessijohtamisen avulla, määrittelemällä prosessi ja integroimalla nämä
laitoshuollon, ravintohuollon ja vuodeosaston välillä.
38

Kriittiset kohdat
Kehittämishankkeeseen ei lähdetty
vain laitoshuollon osalta, vaan koottiin moniammatillinen työryhmä
pohtimaan olemassa olevan ruokahuoltoprosessin ongelmia ja niihin
parannuskeinoja. Prosessia määrittäessä nykytilan kartoituksella etsittiin kriittiset kohdat ja luotiin ymmärrystä tälle prosessille. Prosessissa on useita rajapintoja, jotka muodostivat hankalia kohtia. Prosessin
pullonkaulat olivat palvelun luotettavuus, kannattava taloudellinen toiminta ja ravintohuollon toiminta. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat ruokahuollon, laitoshuollon ja
vuodeosaston rajapinnat sekä potilaiden ja vuodeosastojen toiveet.
Päijät-Hämeen keskussairaalassa
(PHKS) potilaan nykyiseen ruokahuoltoprosessiin osallistuu keskussairaalan tulosryhmän hoitohenkilökunnan lisäksi henkilöitä tukipalveluiden tulosryhmän materiaali- ja
logistiikkapalveluiden kuljetuksen
vastuualueelta, ravintohuoltopalveluiden keskuskeittiön vastuualueelta ja huoltopalveluista laitoshuollon
vastuualueelta. Näitä eri ammattiryhmiä kutsutaan tässä työssä toimijoiksi. Monien toimijoiden osallistuminen ruokahuoltoprosessiin
tuo esiin sen omistajuuden määrittämisen tärkeyden.

Kohti taloudellisempaa
toimintaa
Kehittämishankkeen pohjana oli toimintatutkimuksellinen konstruktivistinen tutkimusote. Moniammatillinen kehittämisryhmä kokoontui viisi kertaa kehittämään prosessia. Kehittämishankkeessa tehtiin neljä kyselyä, joista kaksi käsitteli potilaan
tyytyväisyyttä ja palvelun laatua,
yksi kysely tehtiin hoitajille prosessin kehittämisestä ja yhdessä seurattiin vuodeosastojen lähettämien potilastietojen oikeellisuutta ruokahuollossa.
Kehittämishankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan potilaat ovat tyytyväisiä palveluun ja sen laatuun.
Hoitajakyselyn tulokseksi muodostui
tarve uudesta ruokahuoltoprosessista ja potilastietoseurannassa havaittiin lukuisia virheitä vuodeosastoilla,
mutta nämä ovat korjattavissa kouluttamisella.
Ensimmäisessä istunnossa keskusteltiin nykyisestä ruokahuoltoprosessista ongelmineen, toisessa istunnossa käsiteltiin ruokajäteasioita, kolmannessa käsiteltiin palvelun laatua,
neljännessä keskusteltiin ryhmän
luomista ruoka-annoskuvista ja viidennessä keskusteltiin uudesta ruokahuoltoprosessista.
Toisessa istunnossa suunniteltiin
ruokajäteanalyysiä. Kehittämishankkeen yhteydessä tarkasteltiin talouTerveys ja Talous 4/2011

Lounasvaihtoehdot

Ruokajätteen pienentämistä varten päätettiin valokuvata mallikuvat ruokaannoksista. Ruoka-annoskokoja on kolme.

Päivällisvaihtoehdot

teen päätettiin panostaa jatkossa, jotta ruokajäte saataisiin vähenemään.
Pienikin muutos ruokajätteessä tuo
taloudellista säästöä koko organisaatiolle. Hävikin pienentäminen kymmeneen prosenttiin pienentää hävikin taloudellista arvoa puoleen.
Ruokajätteen pienentämistä varten
päätettiin valokuvata mallikuvat ruoka-annoksista helpottamaan potilaiden tulohaastatteluja. Ruoka-annoskokoja on kolme S, M ja L. Ruoka-annoskuvat otettiin lounas- ja päivällisannoksista. Aamu- ja iltapalojen kuvia ei katsottu tarpeelliseksi tehdä,
koska niiden koot ovat vakiot.
EväsEffica- järjestelmässä ruokaannoskoot on tallennettu vakiona,
joten jos potilas haluaa pienemmän
annoksen kuin mitä järjestelmään on
tallennettu, sen korjaus pitää tehdä
manuaalisesti potilaan tulohaastattelutietojen perusteella. Ruoka-annoskuvien oletetaan tuovan helpotusta tulohaastatteluun hoitajille ja
potilaille ruoka-annoskoon arvioinnin visualisoinnissa. Ruoka-annoskokoa pienentämällä myös ruokajätemäärän pitäisi pienentyä ja ruokaprosessin taloudellisuuden parantua.
Neljännessä istunnossa käytiin keskustelua ruoka-annoskuvien pohjalta ja niihin tarvittavista muutoksista.
Lounas- ja päivällisannoskuvat ovat
herättäneet henkilökunnassa keskustelua. Parannusehdotuksina kuvien käyttöön toivottiin uusia, energiamäärät sisältäviä kuvia, jotka saadaan seuraavaan pilottivaiheeseen
kevääksi 2012.

Prosessin omistajat

dellisen toiminnan selkeyttämiseksi
ruokajätemäärää ja verrattiin sitä kesällä 2010 tehtyyn seurantaan. Talvella 2011 ei ollut tapahtunut muutosta ruokajätemäärässä. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna moniammatillisella yhteistyöllä pitäisi olla
jatkossa ruokajätettä pienentävä vaikutus, jos sitä kehitetään systemaattisesti. Tällä hetkellä noin 23 % menee
tehdystä ruuasta hävikkiin.

4/2011 Terveys ja Talous

Mahdollisuus muuttaa
annoskokoa
Kolmannessa istunnossa keskusteltiin potilaiden asiakastyytyväisyydestä. Potilaskyselyn yhteenvedossa todettiin, että potilaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä ruokahuoltoon osana hoitoaan, mutta samalla he eivät olleet tietoisia annoskoon
muuttamismahdollisuudesta. Taloudellisuuden parantamiseksi ruokaannoskoon muuttamismahdollisuu-

Viidennessä istunnossa käytiin keskustelua siitä, kuka on ruokahuoltoprosessin omistaja. Se nähdään edelleen niin, että ruokahuoltoprosessin
osastolla tapahtuva osa on hoitoprosessia ja omistaja on silloin osastonhoitaja. Ravintohuollossa tapahtuva
ruuanvalmistus on tukiprosessi, jonka omistaja on ravintohuoltopäällikkö. Edelleen keskustelua aiheuttaa
se, että mikä on laitoshuollon rooli ruokahuoltoprosessin omistajuudessa.
Ohjausryhmän ja kehittämisryhmän yhteisessä istunnossa huhtikuussa 2011 käytiin keskustelua kaikista tutkimustuloksista ja mitä oli
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Taulukko 1. Ruokahuoltoprosessiin osallistuvien tehtävät

Ravintohuollon
tehtävät
Valmistaa
ruuan omavalvon taohjeiden
mukaan
● Varmistaa
kuljetuksen
lähtö osastoille
aikataulunmukaisesti
● Vastaanottaa 		
palautettu
ruokakärry
● Tyhjentää
ruokatarjottimet
jätteistä biojäteastiaan ja astiat
pesulinjalle
● Pesee astiat
tarjottimineen
● Pesee
ruokavaunut
●

Kuljetuksen
tehtävät

Laitoshuoltajien
tehtävät

Huolehtii
ruokavaunun
kuljettamisesta
● Noudattaa
omavalvontaohjeita

●

Valmistelee ruuanjaon osastolla
● Vastaanottaa
ruokakärry
● Tarkistaa sovittuina
viikonpäivinä
ruokien ja kylmälaitteiden
lämpötilat
● Merkitsee muistiin
mitatut lämpötilat
● Ilmoittaa
poikkeamista
osastonhoitajalle
● Jakaa ruoka
potilaan
yöpöydälle
● Kerää tarjottimet
pois
● Lähettää ruokakärry takaisin
ravintohuoltokeskukseen

●

Hoitajien
tehtävät

Osastonhoitajan
tehtävät

Tekee potilas
ruokatilauksen
potilastietoja
käyttäen
● Kuittaa potilas
tietolistat ennen
ruuanjakoa
● Antaa laitoshuoltajille
ruuanjakoluvan
kuittaamalla
potilastietolistan
● Auttaa ennen
ruokailua
potilaan
ruokailuasentoon
● Auttaa potilasta
ruokailussa
●

Huolehtii omalta
osaltaan ruokahuollon omavalvon
nasta Eviran ohjeen
mukaan
● Puuttuu laitoshuoltajien
ilmoittamiin
poikkeamiin ruoka
huoltoprosessin
laadun
parantamiseksi
●

Taulukko2. Toimijoiden vastuut ruokahuoltoprosessissa

Ravintohuollon
vastuu

Kuljetuksen
vastuu

● Vastaa

●

ruoka
huollon lainsäädännöllisten
muutosten
tiedottamisesta
organisaatiossa

●

Vastaa
omavalvonnan
ohjauksesta
organisaatiossa

Laitoshuollon
vastuu

Vastaa kuljetuksen aikana
ruokavaunujen
oikea-aikaisesta
kuljettamisesta
ravintokeskuksesta osastolle

Prosessin omistajana ravintohuoltopäällikkö

●

Vastaa
osastolla tapahtuvasta käytännön
toiminnasta
omavalvonnan
osalta

Hoitajien
vastuu
●

Osastonhoitajan
vastuu

Vastaa
oikeista
potilastiedoista
ruuanjaossa

●

Vastaa
osaston
omavalvonnasta

Prosessin omistajana vuodeosaston osastonhoitaja

Kehittämishankkeessa esitettiin myös taulukon 2 mukaiset vastuut moniammatilliseen toimintaan.

saatu aikaiseksi ja mitä parannusehdotukseksi voidaan osoittaa tämän
kehittämishankkeen tuloksena. Osa
parannettavista asioista viedään tiedoksi muille tukipalveluiden tulosalueille, kuten jo nykytilan analyysissäkin todettiin. Näitä asioita ovat
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uusi sisäinen logistiikkatoteutus, jossa eineskuljetukset siirretään omaksi
kuljetukseksi nykyisen toiminnan sijaan sekä päivitetty EväsEffica- koulutus tietotekniikkapalveluiden ja ravintohuoltopalveluiden toimesta.
Lopputuloksena esitetään, että en-

nen kuin uusi ruokahuoltoprosessi otetaan käyttöön, se pilotoidaan
kirurgisella vuodeosastolla keväällä 2012. Pilotoinnin tarkoituksena on
varmistua tehtäväsiirtojen toimivuudesta. ■
Terveys ja Talous 4/2011

SET

Piirros: PERRY PARTANEN

Aforismeja
E

ipä juuri mikään ole niin vaativa laji kuin aforismit. Niiden tulee olla viisaustieteellisiä, oivaltavia, enemmän tai vähemmän kriittisiä tai luovia, hiukan
hauskoja ja sitten vielä totta.
Aforismien luojia on vähän, hyvien
aforismien luojia vielä vähemmän.
Minä, joka olen luonut paljon, mm.
sikalan lantaa, kykenen tähänkin.
Maailmankaikkeus on hitunen olevaisuudesta, jota jotkut kykenevät selittämään. Olevaisuus on hitunen olemattomuudesta, jota kukaan ei koskaan kykene selittämään.
Tiedät, mihin on selityksiä. Uskot, mihin ei ole selityksiä. Tunnet, oli selityksiä tai ei.
Maapallo ehtyy, ulkoplaneetoilla menee hyvin
– toistaiseksi.
Maailma kuuluu meille,
maat heille tai teille, ihmiset keille?
Kun talouskasvu pelastaa kunkin maan,
mikä pelastaa maailman? Mars?
Kulttuuri on kivaa, agrikulttuuri on jo
ongelmallisempaa. Karaoke kaljakuppilassa yhdentää!
Elämä on pätkä, jonka toivoisi olevan pitkä. Tämä ei koske ihmisiä, sillä pitkien ja
pätkien elämä on yhtä surkeaa.
Ikä on suuri mysteerio. Jotkut ovat pikkuvanhoja, jotkut lapsiksi muuttuneita
vanhuksia, muut mittaavat ikäänsä vuosilla.
4/2011 Terveys ja Talous

Korkea ikä on verrannollinen korkeushyppyyn: mitä korkeammalla rima, sitä
helpompi se on alittaa.
Onko parempi vain olla vai istua tunkiolla? Parasta on olla osakekaupoissa voitolla.

Mihin menee suomalainen terveydenhuolto, puihin vai ahneiden suihin?
Lääkärit ovat hyviä, kunnes diagnoosin
aika koittaa.
Olen terve, mutta nyt täytyy mennä vessaan – taas. ■

Ihmiselle tärkeintä on hyvinvointi ja terveys, mutta kliffaa ovat niiden riskit.
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Tietämättömyys nakertaa
akustiikkaa sairaaloissa
Teksti: Päivi Ekdahl

Ground Communications

Kuva: Sami Reivinen

Valokuvaamo Klik

Tampereella yhdistettiin erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon päivystys ja samassa yhteydessä
TAYS Ensiapu Acutan tilat saneerattiin. Erityishuomiota
kiinnitettiin tila- ja toimintaratkaisujen lisäksi
akustiikkaan, valaistukseen ja ilmastointiin. Samalla
ensimmäistä kertaa tutkittiin akustisten ratkaisujen
vaikutusta hoitohenkilökunnan työhön.

tan akustiikkaparannusten suunnittelussa ja vastasi tutkimuksen toteuttamisesta. Hänen mukaansa ongelmat osastoilla ovat pitkälti samat eikä TAYS Acuta ollut tämän suhteen
mikään poikkeus.

S

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen yhdistäminen samoihin tiloihin toi TAYSissa tarpeen saneeraukseen, sillä yhdistymisen myötä hoitoprosessit ja käytännöt
muuttuivat eivätkä tilat vastanneet
näitä tarpeita. Vanhat tilat kaipasivat
muutenkin pintaremonttia.
- Suurin haaste oli kahden eri organisaation eli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon erilaisten

airaaloissa hoitohenkilökunnan
työ vaatii usein paljon keskittymistä, mutta ääniympäristö ei
tue tätä. Toisin kuin avotoimistoissa,
joissa ongelmat on tiedostettu jo pitkään, meluhaittoihin ei yleensä osata
puuttua riittävän konkreettisesti sairaalaympäristöissä.
- Keskittymishaitta on selkeä hoitohenkilöstöllä osan aikaa työstä, toteaa
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Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Valtteri Hongisto. Toinen merkittävä ongelma sairaaloissa on puheyksityisyyden puute. Yksityisluontoisten asioiden puhuminen
joko potilaan kanssa tai hoitohenkilökunnan kesken tulisi pysyä yksityisluontoisena, mutta näin ei läheskään aina ole.
Hongisto oli mukana TAYS Acu-

Kipinä saneeraukseen

Terveys ja Talous 4/2011

toimintakulttuurien yhdistäminen.
Suunnittelun pohjana ei enää voi olla
vanhat hoitokäytännöt tai organisaatiomallit, sillä julkisen sektorin kustannuspaineet edellyttävät jatkuvaa
toimintojen kehittämistä. Sama pätee
myös terveydenhuollon toimintojen
ja tilojen suunnitteluun, TAYSin rakennuttajainsinööri Marko Yli-Rantala toteaa.
Ennen saneerausta puheyksityisyys oli heikko ja hoitohenkilökunnan oli melun vuoksi vaikea keskittyä esimerkiksi raporttien ja muiden
kirjallisten töiden tekemiseen. Akustiikan parantamisen osalta erityisesti
TAYS Acutan tarkkailuosastolla tehtiin kaikki mahdollinen ja käytettiin
luovasti erilaisia ratkaisuja. Seiniin
ja kattoihin lisättiin ääntä vaimentavia, Ecophonin sairaalaympäristöihin
kehittämiä akustiikkalevyjä, ja sen li-

säksi otettiin käyttöön puheen peiteäänijärjestelmä, jonka toimitti Audico
Systems. Hiljaisella ja tasaisella taustaäänellä luodaan ikään kuin tasainen äänimatto tiloihin ja sen kautta
parannetaan puheyksityisyyttä. Peiteäänijärjestelmä helpottaa myös keskittymistä vaativaa työn tekoa sekä
osastoilla potilaiden nukkumista, sillä yksittäiset äänet eivät pääse häiritsemään niin paljon.
- Sairaalaympäristössä erityishuomiota vaatii muun muassa sisääntulojen äänieristys. Varsinkin ambulanssien sisääntulossa on jatkuvasti trafiikkia, josta syntyy ääntä. Toisaalta vain muutaman seinän takana
potilaiden pitäisi pystyä lepäämään,
arkkitehti Pekka Timola BST-arkkitehdeistä tiivistää ääniympäristön kipukohtia.

Tutkimus osoitti
muutosten tarpeellisuuden
Työterveyslaitokselle oli tärkeää
päästä tutkimuksessa myös kartoittamaan ratkaisuja nimenomaan potilasosastoille.
- Olemme aiemmin tehneet tutkimuksia TYKSissä, missä pystyimme
selvittämään ongelmat, mutta emme
testanneet ratkaisuja. Nyt Acutan saneerauksen yhteydessä saimme selvitettyä myös sen, miten ääniympäristön ongelmia voidaan ratkoa, tutkimusta vetänyt Hongisto kertoo.
Ennen saneerausta osastolla tehtiin sekä melutason mittauksia että
henkilökunnan kyselytutkimus. Mittauksissa kävi ilmi, että esimerkiksi
puhe kuului jopa viidentoista metrin
päähän. Saneerauksen jälkeen, puhe erottui lähietäisyydellä edelleen
hyvin, mutta kuului vain 3-5 metrin
päähän. Ero on Valtteri Hongiston

Säädettävät
keittiön
kalusteet

mukaan merkittävä ja selittää sen,
miksi meluhaittoja koetaan nyt olevan vähemmän.
Arkkitehti Pekka Timolan näkökulmasta lopputulos Acutassa on erinomainen. Myös sairaalan puolella ollaan tyytyväisiä muutoksiin.
- Palaute on ollut positiivista. Tämä oli pilottiprojekti ja tutkimuksella todennettiin sen hyödyt, joita pyrimme käyttämään hyväksi tulevissa hankkeissamme, Marko Yli-Rantala toteaa.

Sairaaloiden
ääniympäristöissä paljon
parannettavaa
Hongisto, Yli-Rantala ja Timola ovat
kaikki samaa mieltä, ettei sairaaloissa
kiinnitetä tarpeeksi huomiota akustiikkaan. Suurin syy Yli-Rantalan
mukaan on tietämättömyys, ei tahdon puute. Tiedon kulku ja tulosten
jalkauttaminen havaittiin sairaalakentässä hyväksi, joten toiveita muutoksesta parempaan suuntaan on.
Sairaaloille on olemassa akustiset
määräykset ja tavoitetasot, mutta ne
eivät Valtteri Hongiston mukaan ota
käyttötarkoitusta huomioon. Esimerkiksi lääkärin vastaanottohuoneessa käyttötilanteet ovat hyvin erilaisia kuin osastoilla, missä ovet ovat
enimmäkseen auki ja potilashuoneiden kynnykset on poistettu sänkyjen
liikuttamisen parantamiseksi. Myöskään puheyksityisyyteen nykyiset
määräykset ja tavoitetasot eivät ota
kantaa.
- Tarve sairaaloiden ääniympäristöjen parantamiseen on selkeä, mutta ohjeiden muutos vaatisi kuitenkin
lisää tutkimusta, TAYS Acutan tutkimus oli vasta ensimmäinen askel,
Valtteri Hongisto toteaa. ■

Honkimaa 90900 Kiiminki
Puh. 0404 125 332
h-team-mobile@dlc.fi

Nostolauteet www.h-team-mobile.com
4/2011 Terveys ja Talous
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Brysselin yliopistosairaalan johtaja:

Belgian terveydenhuolto
kansainvälistyy
Hannele Häkkinen

Suomen Kuntaliitto

B

elgia on tunnettu hyvätasoisesta terveydenhuollosta: pääsy
lääkärille tai sairaalaan on helppoa ilman jonoja, mutta ylikapasiteetti aiheuttaa kustannuspaineita. Miltei
kaikki belgialaiset kuuluvat lakisääteiseen sairausvakuutukseen, josta maksetaan lääkärissäkäynnit ja sairaalahoito. Omavastuuosuudet ovat pienempiä kuin Suomessa.
Perusterveydenhuolto on pääosin
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yksityistä. Lääkärit ovat yksityisiä
ammatinharjoittajia. Yhteisvastaanotot ovat lisääntyneet. Ajan lääkärille saa yleensä samana päivänä. Erikoislääkärille voi mennä suoraan.
Potilaat maksavat lääkärinpalkkion vastaanotolla ja saavat jälkikäteen korvauksen sairauskassasta.
Sairaalat ovat julkisia tai yksityisiä, voittoa tuottamattomia sairaaloita. Sairaalassa tulee olla vähin-

tään 150 sairaansijaa ja kolme erikoisalaa (sisätaudit, kirurgia ja joku kolmas) sekä perustoiminnat. Sairaalaan
ei ole jonoja eikä lähetekäytäntöä ole,
vaan potilaat valitsevat sairaalan, jossa he haluavat hoidon. Omalääkärin
lähete sairaalaan on kuitenkin yleistymässä.
Brysselin alueen 19 kunnassa on
yhteinen ambulanssipäivystys, josta
soitetaan ambulanssi potilaalle.
Terveys ja Talous 4/2011

Universitair Ziekenhuis Brussel
(UZ Brussel)
- perustettu vuonna 1977
- yksi Belgian seitsemästä yliopistosairaalasta
- yksi Belgian ensimmäisistä huippuosaamisen keskuksista
terveydenhuollossa, biolääketieteellisessä tutkimuksessa sekä
lääketieteellisessä koulutuksessa
- 729 sairaansijaa, henkilöstöä yli 3000, joista 450 lääkäriä ja tohtoria,
1100 sairaanhoitajaa ja 300 muuta terveydenhuollon ammattilaista
- budjetti 330 miljoonaa euroa vuodessa
- 30 000 hoitopäivää ja 500 000 avohoitokäyntiä vuosittain
- yli 350 tieteellistä artikkelia (peer-review)
linkki: www.uzbrussel.be

Brysselin yliopistosairaalan johtaja,
professori Marc Noppen

Belgiaan saapuu potilaita ulkomailta, kuten Hollannista, Ranskasta,
Saksasta, Isosta-Britanniasta ja KeskiIdästä. Kilpailu potilaista pakottaa
kuitenkin löytämään uusia toimintatapoja: esimerkiksi Eurooppa-sairaaloihin kuuluva St. Elisabeth -sairaala
aloittaa potilashotellitoiminnan. He
ovat solmineet sopimuksen kaupungissa olevan hotellin kanssa ja kouluttaneet henkilöstöä hotellimaiseen
palveluun.

Yliopistosairaala
kehityksen kärjessä
Brysselin yliopistosairaalan johtaja,
professori Marc Noppen kertoi, että sairaalan tietotekniikka on parasta Belgiassa. Sairaalan osaamiskeskuksia ovat diabetekseen, hedelmällisyyteen, sydän- ja verisuonitauteihin, tietotekniikkaan, kuvantamiseen, telelääketieteeseen ja syöpätauteihin liittyvät hoidot sekä lasten
sairaala. Yliopistosairaalaa laajennetaan ja uusitaan täydellisesti: rakennustöiden ennustetaan olevan valmiina vuonna 2018.
Yliopistosairaalalla on kansainvälisyysstrategia, jonka mukaisesti se tarjoaa korkealaatuista hoitoa sekä pitkäaikaista molemminpuolista kump4/2011 Terveys ja Talous

Tietoja Belgiasta
- 10,8 miljoonaa asukasta
- kolme hallinnon tasoa: kansallinen, alueellinen ja paikallinen
- kolme itsehallinnon aluetta: hollanninkielinen Flanderi,
ranskankielinen Vallonia ja kaksikielinen Bryssel
- terveydenhuollon osuus vuonna 2009 BKT:sta 10,2 %
(Suomi 9,2 %)
- lääkäritiheys 4/1000 asukasta

panuutta ja verkostoitumista. Brysselin yliopistosairaala vie tietotaitoa
Kuwaitiin: se on perustanut sinne hedelmällisyysklinikan, jolloin yliopistosairaalan henkilöstö työskentelee
siellä ja kouluttaa paikallista lääkinnällistä henkilöstöä ja sopeuttaa toiminnan paikalliseen kulttuuriin.
Toisaalta kansainvälisyysstrategiaan kuuluu myös tehdä omasta sairaalasta houkutteleva ulkomaisille
potilaille: yksi kontaktipiste ja sisäiset hoitoketjut ulkomaisille potilaille,
jatkuvat kontaktit ulkomaisiin suurlähetystöihin ja kansainvälisiin vakuutusyhtiöihin Brysselissä, kumppanuudet majoitusta ja kuljetusta
tarjoavien organisaatioiden kanssa
sekä hyväksytyt koulutusohjelmat
ulkomaisille lääkäreille. ■
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Päivien keskeisenä teemana olivat terveydenhuollon
tuotannonohjaus, Lean Management, uusi terveydenhuoltolaki ja sosiaalinen media.

Kuvien
kertomaa
Kuvat: Olle Gull ja Outi Kalske

Terveys ja talouspäivät järjestettiin tänä vuonna
poikkeuksellisesti jo kesäkuun alussa. Päivät
vietettiin kesäisissä ja aurinkoisissa tunnelmissa
Vaasassa ja iltajuhlaa vietettiin Oravaisten
taistelutantereella. Juhlavieraat kuljetettiin
viihteen kera Vaasasta Oravaisten
taistelutantereelle.

K

oska tunnelma ja iltajuhlan järjestelyt olivat niin
onnistuneet, julkaisemme tällä kertaa Terveys ja
talouspäivien tiimoilta pääosin kuvia iltajuhlasta.
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Yhdistyksen pitkäaikaisella kunniajäsenellä Holger Strandbergilla oli tällä kertaa lyhyt matka päiville, jotka pidettiin
hänen kotikaupungissaan Vaasassa.

Terveys ja Talous 4/2011

en osa ohjelmaa.

ty näyttely on olennain

Päivien ohella järjestet

Kuvassa oikealla vuosikokoukseen
kutsuttu kunniajäsen Kaisu Nikkola
Pohjanmaan paikallisyhdistyksestä.

Iltajuhlaa Oravaisten
taistelutantereella.
Oravaisten taistelu kä
ytiin vuonna 1808.
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Iltaa vietettiin Suomen
aterian äärellä.

sodan taisteluhenkeen

kuuluvan

Yhdistyksen sihteeri
Outi Kalske oli puke
utunut
1800-luvun tyyliin.
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nhengen
Iltaan toi tunnelmaa aja
mukainen musiikki.

lvelupäällikkö
nhoitopiirin ruokapa
Keski-Suomen sairaa
kin.
autui hevosen selkään
Merja Huisman uskalt

Iltapalaa,
olkaa
hyvä.
hoitaja
yhdistyksen rahaston
Holger Strandberg ja
juhlissa.
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htavat
Anita Himmanen vai

Näissä historiallisissa
maisemissa ratkaistiin
Suomen kohtalo aikanaan.
Suomi irrotettiin
Ruotsista ja liitettiin
Venäjän suurruhtinaskuntaan.

Iltavieraat seuraamassa Pohjanmaan rykmentin sotanäytöstä.
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Terveys ja talous ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
Terveys ja talouspäivien yhteydessä Vaasassa 10.6.2011. Kokouksessa valittiin
seuraavan hallituskauden jäsenet, jotka muuten ovat samat kuin vuosina
2009-2011 paitsi, että talousjohtaja Marjatta Petäjävuoren tilalle valittiin
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko J. Pihlajamäki.

Terveys ja talous ry:n toiminnasta hallituskaudella
2012 – 2014

Y

hdistyksen päätehtäviä tulevalla hallituskaudella tulevat
edelleen olemaan Terveys ja
talous -lehden kustantaminen ja julkaiseminen, vuosittain pidettävien
Terveys- ja talouspäivien järjestäminen, keväisin pidettävä terveyspolitiikkaseminaari sekä valtakunnalliseen terveydenhuollon keskusteluun osallistuminen, jäsenistön ammattitaidon kehittäminen ja kansainvälinen yhteistoiminta.
Yhdistys haluaa edistää kehitystä,
jonka avulla terveydenhuollon toimivuutta, taloudellisuutta sekä palvelukykyä parannetaan. Yhdistys pyrkii myös omalta osaltaan edistämään
kansallisia terveydenhuollon tavoitteita.
On tärkeää myös, että yhdistyksen
jäsenillä on mahdollisuus alueyhdis-

tysten ja ammatillisten yhdistysten
kautta saada koulutusta ja kokemusten vaihtoa niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin kollegojen kanssa.
Erityisesti tulevalla kaudella pyritään aktivoimaan ja tukemaan

Hallituksen jäsenet 2012 – 2014
Puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Varapuheenjohtaja, hallintojohtaja Tuomo Meriläinen,
Itä-Suomen yliopisto
Ruokapalvelupäällikkö Merja Huisman, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kiinteistöpäällikkö Hannu Järvi, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Palvelujohtaja Jari Korhonen, Juankosken kaupunki
Kehitysjohtaja Pasi Parkkila, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko J. Pihlajamäki,
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Keskusvaraston hoitaja Pirkko Talola, Lapuan kaupunki
Talouspäällikkö Ulla Tapola, HUS
Yhdistyksen sihteeri, materiaalipäällikkö Outi Kalske,
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Yhdistyksen rahastonhoitaja Anita Himmanen

alueyhdistysten toimintaa. Sama koskee myös ammatillisia jäsenyhdistyksiä. Eräänä keinona on pääyhdistyksen hallituksen sekä alue- ja ammatillisten yhdistysten hallitusten keskinäiset tapaamiset. Yksi muoto järjestötyön uudistamisessa on vuosittainen järjestöseminaari. Tällainen tapaaminen järjestettiin jo viime vuonna ja seuraava on elokuun lopussa
2011. Yhdistyksen toiminnan ja verkostoitumisen kannalta olisi tärkeää, että myös perusterveydenhuollon toimijoita saadaan entistä enemmän mukaan toimintaan.
Ensi vuonna Terveys- ja talouspäivät järjestetään elokuun lopulla Oulussa. Päivistä on muotoutunut eräs
maamme keskeisimmistä eri ammattilaisia kokoava terveydenhuollon
koulutus- ja messutapahtuma.
Rauno Ihalainen

puheenjohtaja
Terveys ja talous r.y.

Vuonna 2012
Terveys- ja talouspäivät järjestetään
Oulussa 23.-24.8.2012.
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Koulutusta laitos- ja
sairaalahuollon esimiehille

Aiheena Naisjohtajuus

T

erveys ja talous ry:n ammattialajaosto
Laikkarit on järjestämässä koulutusta jäsenilleen.
Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollossa
toimiville laitos- ja sairaalahuollon esimiehille, päälliköille ja johtajille.
Aika 6.10.2011 klo 9:30–16:30
Paikka Keski-Suomen sairaanhoitopiiri,
Keskussairaalantie 19, Jyväskylä
Koulutustilat, auditorio
Tarkempi ohjelma lähetetään jäsenille sähköisesti syyskuun aikana. Muut kiinnostuneet
voivat olla yhteydessä sähköpostilla aikaisintaan 15.9.2011
anne.atesoglu@ksshp.fi

Terveys ja talous r.y.
Laikkarin alajaos

Joka viides iäkäs altistuu merkittäville
lääkkeiden yhteisvaikutuksille

V

äestön ikääntyessä ja lääkkeiden käytön lisääntyessä kasvaa myös lääkkeiden yhteisvaikutusten ja haittavaikutusten vaara. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavan proviisori Jouni Ahosen väitöstutkimuksen mukaan 77
vuotta täyttäneistä kuopiolaisista lähes joka kolmas käyttää
vähintään kymmentä lääkettä ja joka neljäs käyttää iäkkäillä vältettäviä lääkkeitä. Joka viides altistuu potentiaalisesti kliinisesti merkittäville lääkkeiden yhteisvaikutuksille.
Ahonen tähdentää, että haittavaikutukset ovat ennaltaehkäistävissä oikeilla lääkevalinnoilla ja -annoksilla. Keskeinen keino lääkehaittojen ehkäisyssä on lääkityksen vuosittainen arviointi.
Lääkityksen arvioinnissa voisi hyödyntää nykyistä enemmän moniammatillista yhteistyötä lääkärin, farmaseutin,
proviisorin, hoitajan sekä potilaan ja hänen omaistensa
kanssa. Arvioinnissa lääkitys optimoidaan siten, että kaikki välttämättömät lääkehoidot ovat käytössä iäkkäille sopivilla annoksilla eikä käytössä ole heille tarpeettomia tai sopimattomia lääkkeitä. Myös lääkkeiden oikeaoppisen ottamisen varmistaminen on tärkeä osa lääkityksen arviointia.
Apuna kannattaa käyttää viime vuonna lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean julkaisemaa Iäkkäiden
lääkityksen tietokantaa. Yhteisvaikutusten hallinta edellyttää koulutusta ja tietokantojen laajempaa käyttöä. ■

Terveys 2011 -tutkimus selvittää
suomalaisten terveydentilaa ja toimintakykyä

V

äestön ikääntyminen asettaa vakavia haasteita
muun muassa palvelujärjestelmälle ja työelämälle, väestöryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot
ovat suuret ja osin kasvamassa ja monet tärkeät kansanterveysongelmat heikentävät suomalaisten hyvinvointia. Näiden haasteiden ratkaiseminen edellyttää
ajantasaista, monipuolista tietoa suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niiden kehityksestä ja
syistä. Näin toteaa tutkimusprofessori Seppo Koskinen THL:stä. Nyt alkava Terveys 2011 -tutkimus selvittää näitä asioita.
Terveys 2011 on valtakunnallinen seuranta- ja poikkileikkaustutkimus, joka perustuu kymmenen vuotta
sitten toteutettuun Terveys 2000 -tutkimukseen. Tutkimus tehdään yhteistyössä mm. KELAn, Sosiaalija terveysministeriön ja UKK-instituutin sekä kuntien kanssa. Tutkimukseen sisältyy laaja ja monipuolinen terveystarkastus, haastatteluja ja kyselylomakkeita. Terveystarkastukseen kutsutaan kaikki samat
henkilöt, jotka kutsuttiin aiempaan Terveys 2000 -tutkimukseen sekä uutena ryhmänä lähes 500 iältään
18–28-vuotiasta nuorta aikuista: yhteensä noin 10
000 henkilöä. Lisäksi lähetetään posti- tai nettikysely
1500:lle 18–28-vuotiaalle.
4/2011 Terveys ja Talous

Terveystarkastuksessa tutkittaville tehdään terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä mittauksia ja laboratoriokokeita. Haastatteluilla ja kyselyillä kartoitetaan
tutkittavan terveydentilaa ja sairauksia, lääkkeiden ja
terveyspalvelujen käyttöä, elintapoja, elinympäristöä,
toimintakykyä, työtä ja työkykyä, elämänlaatua sekä
avuntarvetta. Lisäksi tehdään mielenterveyshaastattelu. Osalle tutkittavista tehdään myös suun terveyden
tutkimus. Terveys 2011 -tutkimuksen osana tehdään
myös eurooppalainen Courage-ikääntymistutkimus
sekä liikuntatutkimus, josta vastaa UKK-instituutti.
- Tutkimustulokset luovat hyvät edellytykset sille,
että onnistumme tähänastista paremmin muun muassa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja suomalaisten lihavuuden yleistymistä, edistämään suomalaisten toimintakykyä ja työkykyä sekä terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvon toteutumista. Tulokset auttavat
myös arvioimaan suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan onnistumista kymmenen viime vuoden aikana,
kertoo tutkimuksen kenttäpäällikkö Tomi Mäkinen.
Tutkimus päättyy joulukuun lopussa. Tutkimuksen
perustulokset julkaistaan vuoden 2012 loppuun mennessä. ■
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Tuoteuutuuksia
Euroopan myyntimenestys Suomeen
PT-Keskuksen maahantuoma ja Sunrise Medicalin valmistama Quickie
Salsa M on ollut myyntimenestys Euroopassa. Se on edullisin markkinoilla
oleva vaihtoehto kun verrataan ominaisuuksia ja toimivuutta. Myös kierrätettävyys ja varaosien saatavuus tekevät siitä taloudellisesti erittäin kannattavan vaihtoehdon.
Salsa M:n käsiteltävyys sisätiloissa on erinomainen pienen kääntösäteensä ansiosta. Se pyörii vaikka paikoillaan ja mahtuu kapeistakin oviaukoista. Salsa M:llä on helppo ajaa ajoneuvoihin, koska se on matala. Ulkokäytössä 50 Ah akut takaavat sen, että matka sujuu vaivattomasti ja jousi-

tus varmistaa pehmeän ja tukevan
etenemisen myös vaikeassa ja epätasaisessa maastossa. Salsa M nousee vaivattomasti jopa 70 mm esteen päälle.
Kesällä Sunrise Medical toi markkinoille myös lasten oman Zippie Salsa M KID:in. Se omaa samat ominaisuudet kuin isoveljensä, mutta on vain 60 cm leveä. Istuinjärjestelmä, josta on valittavana
kaksi eri vaihtoehtoa, kasvaa lapsen
mukana. Istuinleveyttä ja- syvyyttä voi kasvattaa 30 senttimetristä 40
cm:iin ilman erillisiä lisäosia. ■

Sairaalasta kotiin
Sairaalasta kotiin -kuntoutus on
suunniteltu ikäihmisille, jotka ko-

tiutetaan erikoissairaanhoidon yksiköstä. Heitä ovat esimerkiksi lonkkaleikkauspotilaat tai aivoverenkiertohäiriön vuoksi sairaalassa hoidetut.
Tavoitteena on nopeuttaa asiakkaan
kotiutumista ja täten lyhentää kokonaishoitoaikaa.
Erikoissairaanhoidossa ei ole mahdollisuuksia eikä tarvetta hoitaa potilaita pitkään kirurgisen toimenpiteen
jälkeen ja harva paranee suoraan
kotiin heti akuutin leikkaushoidon
jälkeen. Yleensä ikäihmiset siirtyvät leikkaavasta sairaalasta aluesairaalaan tai terveyskeskuksen vuodeosastolle. Myös niissä kuntoutusosaamista löytyy, mutta ongelmana
ovat potilaiden hyvin erilaiset lähtökohdat ja osastojen rajalliset resurssit. Etenkin parempikuntoiset hyötyvät hyvinkin intensiivisestä harjoittelusta ja tähän tarpeeseen voidaan
Lamminniemen Hyvinvointikeskus
Oy:ssä vastata.
Kuntouttavasta toiminnasta Lamminniemellä on kokemusta kertynyt
jo kahdenkymmenen vuoden ajalta.

Tähän asti asiakkaat ovat olleet pääosin sotaveteraaneja, -invalideja ja
heidän puolisoitaan. Nyt kun heidän
rivinsä harvenevat keski-iän ollessa
lähes 90 vuotta, kohdennamme vapautunutta kapasiteettia uusien mm.
sairaalasta kotiin kuntoutettavien
asiakkaiden hyödyksi. Lamminniemessä on tietotaitoa ja nykyaikaiset
puitteet sekä kuntoutuksen apuvälineet juuri tähän tarkoitukseen.
Lamminniemessä on hyvät valmiudet toimia laajemmassakin mittakaavassa, jos löytyy yhteistyökumppaneita, joiden kautta tulevat asiakasmäärät ovat riittäviä kattamaan toiminnan investoinnit. Palveluja tullaan tarjoamaan mm. lähialueiden
sairaanhoitopiireille sekä ympäristökunnille ja –kaupungeille. Laadukkaan kuntoutusvaihtoehdon vastaanotto on ollut selkeän positiivinen ja
siksi Lamminniemessä katsotaan
luottavaisin mielin tulevaisuuteen. ■
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D-vitamiiniuutuus
Syksyn pimetessä ja auringonvalon
vähetessä D-vitamiinin saanti on erityisen tärkeää. Monet suomalaiset
saavat etenkin talvella liian vähän Dvitamiinia, minkä takia ravintolisän
käyttö on tarpeen. Vitaplex tuo päivittäistavarakauppoihin uuden vahvan 25 mikrogramman D-vitamiinin.
Pienen, nieltävän tabletin avulla on
helppo huolehtia riittävästä D-vitamiinin saannista.
D-vitamiini auttaa ylläpitämään
hampaiden, luuston ja lihasten toimintaa sekä edesauttaa immuunijärjestelmän toimimista. Lisäksi D-vitamiini edistää fosforin ja kalsiumin
imeytymistä sekä ylläpitää veren kalsiumpitoisuutta.
- Suomalaisten D-vitamiinitasot
ovat yleisesti liian matalia. Se lisää

osteoporoottisten murtumien, influenssan, sydäntautien ja monien
muiden sairauksien riskiä. Kaikille
meille on tarpeen pitää huolta siitä,
että saamme D-vitamiinia sopivasti.
Vähintäänkin syyskuun alusta toukokuun loppuun tarvitsemme riittävää D-vitamiinilisää, jotta elimistömme D-vitamiinitasot pysyisivät ihanteellisina, ravintoasiantuntija Juhana
Harju sanoo.
Vitaplexin D-vitamiini on vahva, 25
mikrogrammaa D-vitamiinia sisältävä ravintolisä. Pakkauksessa on 180
pientä, nieltävää tablettia. Tabletit eivät sisällä makeutusainetta tai liivatetta. Vitaplex-ravintolisäsarjan tuotteet on kehitetty yhteistyössä ravitsemusasiantuntijoiden kanssa. ■

Pinaatti-raejuustonapit maistuvat kaikenikäisille
Apetit tuo markkinoille syksyn raikkaimman kasvisuutuuden, Pinaatti-raejuustonapin. Kevyesti perunarakeella paneroitu Apetit Pinaattiraejuustonappi yhdistää kotimaisen pinaatin ja perunan raejuustoon.
Pehmeän makuiset ja mukavan kokoiset Pinaatti-raejuustonapit maistuvat kaikenikäisille. Napit sopivat erityisen hyvin
kasvisruokailijoille, ja myös noutopöytään ne ovat tervetullut tulokas. Pinaatti-raejuustonappi on kypsennetty vähintään 72 asteeseen, joten ne vastaavat mm.
sairaaloiden, vanhusten kotiateriapalvelujen ja take away -myynnin tarpeisiin. ■
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I detta nummer

Hur ser vår social- och
hälsovård ut år 2015?

D

et lönar sig att läsa Katainens
regerings regeringsprogram,
om inte annat så för de riktlinjer som gäller social- och sjukvården. Nedan följer några citat från programmet: ”För att säkerställa en lika
tillgång på högklassiga, effektiva och
rättidiga social- och hälsovårdstjänster förnyas servicestrukturen inom
social- och hälsovården som en del
av reformen av kommunstrukturen.”
och ”Det centrala syftet med socialoch hälsovårdstjänsterna är att främja befolkningens hälsa och välmående. Basservicen och det förebyggande arbetet har i detta sammanhang en
nyckelposition.”
Det väsentligaste med tanke på
social-, hälso- och sjukvården är
ändringarna av kommunstrukturen.
Enligt programmet vill man genom
kommunreformen åstadkomma en
servicestruktur där en stark primärkommun med ett tillräckligt stort invånar- och kompetensunderlag har
makt och ansvar för tillhandahållandet och finansieringen av servicen.
Detta leder sannolikt till en betydande minskning av antalet kommuner.
Det kan också fortfarande vara nödvändigt att ändra på de omläggningar som påbörjats eller redan gjorts
i kommunernas social- och hälso-
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vårdsstrukturer under den tidigare
lagstiftningen om strukturreformen.
Samtidigt med detta inverkar lagen
om hälso- och sjukvård som trädde i
kraft i början av maj.
Till följd av att den specialiserade
sjukvården, primärvården och socialvården integreras allt mer kommer
servicestrukturen sannolikt redan
år 2015 att vara mycket annorlunda
än den är nu. Social- och hälsovårdstjänsterna sköts i stor utsträckning
utgående från pendlingsområden,
kommunernas invånarunderlag har
ökat, specialkompetensen koncentrerats allt mer till större centrumen
och strukturen i äldreomsorgen som
utgår från institutioner måste – av
tvång och lyckligtvis – luckras upp.
Minst lika intressanta som den löpande texten i regeringsprogrammet
är bilagorna. I dem anges bland annat som utgiftsbesparingar på årsnivå fram till 2015 att utgifterna för läkemedelsersättningar från sjukförsäkringen minskas med 113 miljoner
euro, att en höjning av självrisken i
reseersättningar från sjukförsäkringen ger en besparing på 20 miljoner
euro, att nedskärningar i det Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovård (Kaste) och annan
projektverksamhet ger en besparing

på 5 miljoner euro och att anslagen
för hälsofrämjande minskas med 2
miljoner euro. En uppmärksam läsare kan i detta märka en liten motsättning gentemot bland annat mitt andra citat från regeringsprogrammet!
I programmet nämns också utveckling av social- och hälsovårdstjänsterna genom lagstiftning: bland annat
en äldreomsorgslag, service för funktionshindrade, familjevård, barnskydd, utveckling av servicestrukturen, stärkande av primärvården, elevvård och hemservice för barnfamiljer. För dessa anvisas årligen 145 miljoner euro genom en omfördelning
av utgifterna.
Bara genom att skrapa på ytan kan
man se att en verkligt intressant period tar sin början inom social- och hälsovården. Nu behövs det innovativitet och att gamla bastioner överges,
men samtidigt bör man hålla huvudet kallt. Aktörerna inom social- och
hälsovården måste nu sätta all sin
kompetens på spel för att slutresultatet ska bli gott. ■
Tuomo Meriläinen

Förvaltningsdirektör
Östra Finlands universitet
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hallituksen jäsenet 2009 – 2011
RAUNO IHALAINEN

MERJA HUISMAN

HANNU JÄRVI

OUTI KALSKE

Puheenjohtaja
sairaanhoitopiirin johtaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
050-68048
rauno.ihalainen@pshp.fi

ruokapalvelupäällikkö
Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri
040-835 1022
merja.huisman@ksshp.fi

kiinteistöpäällikkö
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
050-518 4617
hannu.jarvi@pshp.fi

yhdistyksen sihteeri
materiaalipäällikkö
Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri
040-541 5125
outi.kalske@terveysjatalous.fi

JARI KORHONEN

TUOMO MERILÄINEN

PASI PARKKILA

MARJATTA PETÄJÄVUORI

palvelujohtaja
Juankosken kaupunki
040-594 5688
jari.korhonen@muuruvesi.fi

hallintojohtaja
Itä-Suomen yliopisto
040-355 2299
tuomo.merilainen@uef.fi

kehitysjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
040-544 8955
pasi.parkkila@ppshp.fi

talousjohtaja
Keski-Pohjanmaan
erikoissairaanhoito- ja
peruspalvelukuntayhtymä
044-723 2330
marjatta.petajavuori@kpshp.fi

PIRKKO TALOLA

ULLA TAPOLA

ANITA HIMMANEN

keskusvaraston hoitaja
Lapuan kaupunki
044-438 4902
pirkko.talola@lapua.fi

talouspäällikkö
HUS/HYKS naisten- ja
lastentaudit
09-4717 4980
ulla.tapola@hus.fi

yhdistyksen rahastonhoitaja
0400-490 588
anita.himmanen@terveysjatalous.fi

Liity jäseneksi
Terveys ja talous ry:n tarkoituksena on toimia sairaaloiden, terveyskeskusten ja muun terveydenhuollon hallinnon ja talouden
sekä toimintaan liittyvien tukipalvelujen alalla työskentelevien ja näistä asioista kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyöelimenä.
Tavoitteena on kehittää alan toimintoja ja toimintaedellytyksiä.
Liity Terveys- ja talousyhdistyksen jäseneksi.
Saat jäsenetuna Terveys ja talous-lehden ja kontakteja alasi ihmisiin.
Voit liittyä jäseneksi kätevästi netin kautta www.terveysjatalous.fi kohdasta
jäsenhakemus tai sähköpostilla yhdistyksen sihteerille outi.kalske@terveysjatalous.fi
Jäsenmaksu on 25 euroa /vuosi.

Suurempaa taitoa saa etsiä
Kun mietit uraa tai haluat kehittää nykyistä ammattitaitoasi, Metropolia Ammattikorkeakoulun
sosiaali- ja terveysalalta löydät monipuolisia ja joustavia koulutusratkaisuja.
Tutkintoon johtava
aikuiskoulutus

Tulevat täydennyskoulutukset

• Kehity ryhmäohjaajana 14.11.2011

Avoin AMK

Terveys- ja hoitoala

• Sairaanhoitaja (AMK)

• Hygieniasta laatua –työvälineitä
hygieniatason parantamiseen 22.9.2011

• Minustako mentori? –Mentorointi
osaamisen tukena 23.11.2011

• OPINTOPAKETTI: Sosiaalialalle orientoivat opinnot, 9 op 7.11.2011–27.2.2012

Lisätietoja

• Diabeteksen omahoidon tukeminen
–teemapäivä lähihoitajille 22.9.2011

Koulutussihteeri Maarit Vallinkoski,
puh. 040 334 5099, www.metropolia.fi/
koulutusohjelmat/taydennyskoulutus/

• Terveydenhoitaja (AMK)
• Suuhygienisti (AMK)
• Toimintaterapeutti (AMK)

• Mitä ruoaksi seniorille? – Ikääntyneiden ravitsemushoito 26.–27.9.2011

Aikuiskoulutuksen yhteishaku
12.9.–7.10.2011

Erikoistumisopintoja täydentämään aikaisempia opintoja
(30 op)

• Maahanmuuttaja työtoverina ja
asiakkaana 26.– 27.9.2011
• Intramuskulaarisen injektionannon
uudet tekniikat 27.9.2011

Ilmoittautumiset
Internetsivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostilla:
aikuiskoulutus_teho@metropolia.fi

• Olkapäät ahtaalla - toimintahäiriöiden
aktiivinen kuntoutus 25.10.2011

• Huomisen johtaminen, 30 op

• Perheen ja lapsen terveyden tukemisen
erityiskysymykset seminaari 5.10.2011

• Selkäneuvonta fysioterapeutin työssä,
30 op

• Lasten sairaalapelot ja pelosta
selviytyminen 17.10.2011

• ICF - International Classification of
Functioning, Disability and Health
-koulutus, 1 op 30.1.2012

Erikoistumisopintojen erillishaku
12.9.–7.10.2011

• Laskimoperäisten säärihaavojen hoito
19.10.2011

Lisätietoja koulutuksista ja hakuohjeet
osoitteessa www.metropolia.fi/haku

• Kliininen laboratoriotyö, 3 op
24.10.–4.11.2011

• Diabeteksen ehkäisy ja hoito, 30 op

• Nyt se syntyy! Matkasynnytys
31.10.2011 klo 13–16
• Hartiadystokia ja perätilan ulosautto
–taitopaja 7.11.2011 klo 13–16
• Rintasyöpäpotilaan hoito – mitä uutta?
11.11.2011

www.metropolia.fi/hyto/tilaus-jataydennyskoulutus/,
aikuiskoulutus_hyto@metropolia.fi
Lisätietoja osoitteessa
www.metropolia.fi

Hyvinvointi ja toimintakyky

• Neuvolaikäisten lasten suun
terveystarkastus 3.10. ja 5.12.2011

• Audionomin erikoistumisopinnot, 60 op

Lisätietoja täydennyskoulutuksista,
seminaareista ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista

• GAS - Goal Attainment Scaling
-koulutus, 3 op 31.1., 16.4. ja 27.8.2012
Seminaarit
• Kuntoutus lähemmäksi työpaikkoja
4.10.2011
• Psykomotoriikasta tukea keholle ja
mielelle – liikkeelle ja kielelle
27.–28.10.2011
• Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen
toteutuminen palveluverkostossa
-projektin seminaari 11.11.2011

• Hoitajavastaanotto päivystyksessä, 2op
20.–21.11.2011
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Parempaa palvelua osaamisen keskittämisellä yhteen paikkaan

A
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Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallinta-alan asiantuntija, jonka liikevaihto
vuonna 2010 oli 394,7 miljoonaa euroa. Sen 3 100 asiantuntijaa palvelee toimeksiantajiaan
22 Euroopan maassa.
Yrityksen palvelut kattavat koko luotonhallinnan ketjun kotimaassa ja kansainvälisesti:
luottopäätökset ja asiakkaiden luottokelpoisuuden valvonnan, maksuvalvonnan,
maksumuistutukset, perinnän sekä arvonlisäveropalvelut.
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Suomessa Intrum Justitia -konserni toimii kuudella eri paikkakunnalla ja
asiakkaita palvelee yli 400 henkilöä. Uusin, Lahdessa toimiva palvelukeskus keskittyy markkinajohtajana julkishallinnon sektoriin. Keskittämällä
ja keskittymällä yhteen liiketoiminnan osa-alueeseen Intrum Justitia pystyy
tarjoamaan toimeksiantajilleen parasta mahdollista palvelua.

Lisätietoja:
Lassi Pakkanen, Intrum Justitia Oy
puh. 040 727 0642, lassi.pakkanen@intrum.com

Intrum Justitia Oy, PL 47, 00811 Helsinki puh. (09) 2291 1600 info.finland@intrum.com www.intrum.fi

INTRUM JUSTITIA on mukana KUNTAMARKKINOILLA 14.-15.9.2011
Tervetuloa osastollemme (F1) Kuntatalolle, Helsinkiin.

