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1 Johdanto 
 

Vaasan keskussairaala 2025 ohjelman tavoitteena on Vaasan keskussairaalan valmius 

integroituun palvelujärjestelmään, toiminnan asiakaslähtöisyyteen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.  

Ohjelmassa keskeistä on toisaalta toiminnan ja  toisaalta tilojen uudistaminen. Konseptisuunnittelu 

ja toiminnallinen suunnittelu yhdistävät nämä molemmat näkökulmat. Toiminnallista suunnittelua 

on edeltänyt konseptisuunnittelu, jossa muun muassa kuvattiin keskussairaala pääprosessit. 

Kuvaamisen jälkeen koottiin suunnitteluryhmät toiminnallisten kokonaisuuksien ympärille ja niiden 

tehtävänä oli kuvata pääprosessien organisointi ja resurssitarpeet NHG:n tuottamien arvioiden 

pohjalta. Lopputuloksena on hahmotelma tulevaisuuden toimintaperiaatteista, palvelutuotannosta 

sekä alustavista tila- ja henkilöstötarpeista, tarvittavista investoinneista ja kustannuksista. 

 

Toiminnallisten kokonaisuuksien suunnitteluryhmät ovat seuraavat: 

 

Suunnitteluryhmä     Vastuuhenkilöt 

- Päivystys      Peter Nieminen, Tanja Roivainen 

- Teho ja valvontahoito     Simo-Pekka Koivisto, Saija Seppelin 

- Synnytykset ja vuodeosastohoito   Sami Onoila, Hannele Rytylä 

- Toimenpideyksiköt ja perioperatiivinen hoito  Mikael Victorzon, Terhi Venäläinen 

- Vuodeosastotoiminta     Päivi Pietilä-Effati ja Marjo-Riitta Himanen 

- Vastaanottopalvelut     Otto Knutar ja Tuija Viitala 

- Päiväsairaala (Hoitokeskus)    Maija Räsänen, Carola Wisur-Hokkanen 

- Lasten osaamiskeskus     Tarja Holm ja Jaana Ahola 

- Psykiatrian osaamiskeskus    Jesper Ekelund ja Maritta Kerätär 

- Kuntoutuksen osaamiskeskus    Mannevaara Jukka, Kati Piilikangas 

- Diagnostiikkakeskus     Sarita Victorzon, Tanja Jaakola 

- Apteekkipalvelut     J-P Rauha, Anne-Mari Lehti 

- Asiantuntijapalvelut     Carita Mäkelä, Inge-Brit Barkholt 

- Ei kliiniset tukipalvelut     Olle Gull, Lisa Sundman 

- Sydänasema      Mari-Anne Vaittinen, Gunilla Carlson 

 

Johtoryhmä nimesi suunnittelutyöryhmien muut jäsenet ryhmien vastuhenkilöiden ehdotuksen 

pohjalta. Työryhmät yritettiin pitää suhtellisen pieninä (6-10 henkilöä) ja ryhmille annettiin 

tehtäväksi huomioida kaikki heidän toiminnaliseen kokonaisuuteen kuuluvat erikoisalat/toiminnot 

joita he eivät itse edustaneet. Työryhmien jäsenet on listattu jokaisen työryhmän raportissa. 

 

 

Toiminnallisen suunnitelman laatiminen 
 
Toiminnallisessa suunnittelussa uutta toimintaa suunnitellaan konseptisuunnittelua 

yksityiskohtaisemmin, yksiköittäin ja toiminnoittain. Suunnittelussa keskitytään kuvaamaan 

konseptisuunnitelmassa määritetyt toiminnalliset kokonaisuudet. Kokonaisuuksien osalta käydään 

läpi niiden keskeiset toiminnot ja sisällöt ydinpotilasryhmien, prosessivaiheiden, resurssi- ja 

tilatarpeiden osalta. Lisäksi määritetään tärkeimmät poikkeustapaukset, joiden osalta tulee laatia 

toimintasuunnitelma. 

 

Kullekin yksikölle luodaan sisäinen tulevaisuuden toimintamalli. Toimintamallissa kuvataan 

esimerkiksi, millaista vastaanottotoimintaa tulee olemaan tulevaisuudessa: miten se organisoidaan 

ja millaisia resursseja toiminnan toteuttamiseksi tarvitaan; mitkä ovat vaatimukset tilojen ja 

laitteiden osalta? 



 

 

Suunnitelmien pohjalta tehdään laskelmat tuottavuuden kasvusta ja täsmennetään arvioita 

toimintavolyymien kehityksestä tulevaisuudessa. Säästöpotentiaalia ja tuottavuutta arvioidaan 

suhteessa kansallisiin verrokkeihin. Toiminnallista suunnitelmaa verrataan suhteessa arvioituun 

säästöpotentiaaliin. Toiminnallisen suunnittelun lopputuloksena syntyy kuvaus toiminnallisten 

kokonaisuuksien toimintamalleista sekä alustava tilaohjelma. 

 

Toteutus 
 
Työryhmien työt alkoivat yhteisellä infotilaisuudella. Ryhmät käyttivät NHG:n laatima raporttirunkoa 

pohjana. IT- ja HR-yksiköt toimittivat NHG:lle dataa, joista NHG teki analyysejä ja toimitti 

työryhmille pohjatietoja mm potilasmääristä ja – virroista ja henkilöresursseista.   

 

Aikataulu oli tiukka ja työryhmät tekivät tiiviisti työtä noin 2,5 kuukauden aikana. Työryhmille 

järjestettiin NHG:n vetämiä työpajoja (3h/krt) yhteensä 5 kertaa/työryhmä noin 3 vkon välein helmi-

huhtikuun aikana. Käytännössä työpajapäivinä oli 3-4 ryhmä rinnakkain aamupäivällä ja iltapäivällä 

kahtena peräkkäisenä päivänä (6-8 työpaja/päivä x 2 päivää). Mikäli ajakohta ei sopinut työryhmille 

heille tarjottiin mahdollisuus pitää työpaja videoneuvotteluna NHG:n kanssa.. Työryhmät tekivät 

myös aktiivisesti töitä tämän tehtävän parissa työpajapäivien välissä.  

 

Perusterveydenhuollon näkökulma haluttiin myös mukaan joissakin ryhmissä. Kun ryhmien kokoa 

ei ollut mahdollista kohtuuttomasti kasvattaa, käytännön syistä käännyttiin tässä Vaasan puoleen. 

Perusterveydenhuollon edustajat olivat mukaana kunkin ryhmän kolmessa viimeisessa työpajassa. 

ja Vaasan perusterveydenhuolto nimesi edustajia mukaan seuraavasti: 

 

Päivystys:Leena Kettunen / Markku Sirviö 

Synnytykset ja vuodeosastohoito: Leena Kettunen 

Vuodeosastohoito: Kaj Lahti / Matti Paloneva 

Vastaanottopalvelut: Leena Kettunen / Markku Sirviö 

Hoitokeskus: Markku Sirviö 

Psykiatrian osaamiskeskus: Hedvig Grannas-Honkanen / Marja Mustonen 

Asiantuntijapalvelut: Arja Tuomaala 

Lasten osaamiskeskus: Tuija Viitanen 

Kuntoutuksen ryhmässä on jo aiemmin nimettynä Hedvig Grannas-Honkanen. 
 
Työpajoihin ja työryhmien välitöihin osallistuivat Vks:n suunnittelijat Kalle Ylinampa ja Pia Haglund 
ja he antoivat työryhmille tukea mm lean-ajattelussa. Lopuksi pidettiin huhtikuussa kaikille 
työryhmille yhteinen seminaaripäivä jolloin jokainen työryhmä lyhyesti esitteli yhteenvedon omasta 
toiminnallisesta kokonaisuudesta. Työryhmien esitykset ovat toiminnallisen suunnitelman liitteenä. 
Vks:n johto seurasi työryhmien etenemistä ja antoivat tarvittaessa lisäohjausta. Vks:n suunnittelija 
Camilla Ahlskog koordinoi työpajapäiviä ja materiaalien lähettämistä NHG:n ja työryhmien välillä.  
 
 

2 Toiminnallisten Kokonaisuuksien Suunnittelu-työryhmien raportit 
 
 

Suunnittelun ja tiimityöskentelyn periaatteet 
 

Tiimityöskentelyn tavoitteena on laatia toiminnallinen suunnitelma, joka toimii työkaluna 
muutoksessa ja auttaa muutoksen aikaansaamisessa. Suunnitelma tulee laatia yleisellä tasolla, 
mutta kuitenkin riittävän konkreettisena, jotta se mahdollistaa etenemisen tilasuunnitteluun ja 
muutosprosessin käynnistämisen. Kukin osa-alue on kuvattu tässä dokumentissa ja osa-alueiden 



 

 

sisällöt tullaan tuottamaan sekä työryhmätyöskentelyjen että erityisesti niiden välisinä 
viikkoina. Kukin tiimi vastaa tämän dokumentin laatimisesta. 

 
Suunnittelu noudattaa seuraavia periaatteita: 

1. Toiminta suunnitellaan ja kehitetään potilasta ja asiakasta varten 
2. Toiminta järjestetään prosessien ja hoitoketjujen ohjaamana 
3. Annettu hoito on laadukasta ja vaikuttavaaa 
4. Varmistetaan eri toimijoiden mielekäs, helppo ja joustava yhteistyö 
5. Tavoitteena tehokas työskentely innovatiivisessa työympäristössä 
7. Tilojen tulee tukea toimintaa, tehokasta työskentelyä ja työhyvinvointia 
8. Tukipalvelut järjestetään siten, että ne toimivat kliinisen hoitotyön ehdoilla 
9. Luotettava tieto on heti saavissa kaikkialla sekä asiakkailla että henkilökunnalla 

 
Näiden periaatteiden tulee johtaa siihen, että toiminnan kokonaiskustannukset pienenevät. 
Kustannuskehitykseen voidaan vaikuttaa erityisesti tehokkaita työskentely-muotoja ja 
yhteistyömuotoja kehittämällä (esim. yksiköiden yhteiset työntekijät). Laadukas ja 
vaikuttava hoito johtaa siihen, että asiakas paranee mahdollisimman nopeasti, jolloin hänen 
tulevaisuuden palvelutarpeensa on pienempää.  
 
Tiimin tulee noudattaa näitä periaatteita koko toiminnallisen suunnittelun ajan. Suunnittelussa 
korostuvat erityisesti asiakas- ja kustannusnäkökulmat sekä toimialat ylittävä yhteistyö. Kunkin 
tiimin tuottama dokumentti oman toiminnallisen blokkinsa osalta tulee olemaan noin  
20 – 30 sivun mittainen. Tiimin luonteesta riippuen keskeisiä asiakasprosesseja voi olla hyvin 
vaihteleva määrä, mutta suositeltavaa on keskittyminen kaikkein oleellisimpiin asiakasryhmiin. 
Tiimityöskentelyn osa-alueet on listattu alla olevassa taulukossa ja kuvattu seuraavilla sivuilla. 

 
 

Osa-alue Aikataulu 

Organisoituminen ja tavoitteiden 
asettaminen 

Valmis 2.2. ja käsittely 5.-6.2. 

Nykytilan kuvaaminen Valmis 2.2. ja käsittely 5.-6.2. 

Asiakasprosessien tunnistaminen Valmisteltu 2.2., viimeistely työpajassa 
5.-6.2. 

Asiakasprosessien kuvaaminen Aloitetaan työpajassa 5.-6.2.,valmis 13.2. 

Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset 
menestystekijät 

Aloitetaan työpajassa 5.-6.2., valmis 
13.2. 

Rajapintojen määrittäminen (tukipalvelut, 
muut asiakasprosessit, PTH, 
sosiaalitoimi) 

Aloitetaan työpajassa 5.-6.2., valmis 
13.2. 

Resursointitarpeet Valmisteltu 19.2., käsittely työpajassa 
23.2. 

Resurssien mitoitukset Valmisteltu 19.2., käsittely työpajassa 
23.2. 

Resursointisuunnitelma Aloitetaan työpajassa 23.2., valmis 6.3. 

Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet Aloitetaan työpajassa 10.3., valmis 16.3. 

Potilastilat, muut tilat ja kiinteät 
sairaalalaitteet 

Ensimmäinen versio valmis 19.3. jonka 
käsittely työpajassa 23.2. Valmis 6.4. 

Käyttöönottosuunnitelma ja teknologiset 
ratkaisut 

Valmisteltu työpajaan 8.-9.4., valmis 
15.4. 

Tulosten yhteenveto Käsittely työpajassa 8.-9.4., valmis 15.4. 
 
 



 

 

 
 

2.1 Päivystys-työryhmä 
 

2.1.1 Tiimikohtaiset tavoitteet 

 Toimiva rajaton akuuttilääkärijohtoinen 24/7 päivystys täyden palvelun SOTE-
hengessä hyvässä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Päivystysasetuksen 
mukaiset erikoisalat ja toimintavalmius  

 Tyytyväinen asiakas ja henkilökunta. Henkilökunta kokee tehtävät ja 
toimintaympäristön positiivisesti haasteellisena 

 -Kenttäjohtajien johtamistila (tilannekeskus) tulisi sijoittaa pelastusaseman sijasta 
sairaalan tiloihin, ppkl:n läheisyyteen. Johtamisen tueksi tulisi saada myös 
asianmukainen kenttäjohtosovellus. 

 -Oleellista saada lämmitetty tallipaikka kenttäjohtoyksikölle tilannekeskuksen 
välittömästä läheisyydestä 

 akuutti(geriatrinen) osasto. Case-managerointi; hoitosuunnitelmien toteaminen ja 
toteuttaminen, seuranta. Saranoiden säästäminen 

 Kotiutushoitaja (tai tiimi) ja sos.hoitaja, fysioterapeutti ja farmaseutti 
päivystysalueella 24/7  

 Päivystyspotilaiden ja akuuttiosastopotilaiden jatkohoito joustavaa 
hoitoketjutyyppisesti (kotisairaanhoito, sos. Palvelut, vuodeosastot jne). Edellyttää 
hyvää yhteistyötä 

 Esh-tasoisen päivystysosaston voitava keskittyä oikeanlaisen potilasaineiston 
hoitoon; nopeat tutkimukset, hoito, toiminta 24/7 periaatteella. Tutkimuksia ei tarvitse 
odottaa 

 Oikea hoidonporrastus ja toimiva terveydenhuolto vähentää päivystyspalvelujen 
tarvetta  

 Päivystys on nopean diagnoosin ja alkuhoidon ja tutkimusten paikka (hengissä 
pitäminen), pelastus- eikä pelastautumispaikka = nopea läpimeno eri prosesseissa  

 Yli puolet potilaista tulee sairaalaan ensiavun kautta: mikä on muna ja mikä kana, ts. 
päivystystoiminta on ratkaiseva, sen toimintaedellytykset ympäristöön nähden 
turvattava, jotta se saa laadukkaasti keskittyä ydintehtäväänsä=>ei paisuntasäiliö. 
”byrokratiaa” pystyttävä karsimaan 

 Järjestelmän on ymmärrettävä päivystyksen funktio, ja omalta osaltaan luotava sille 
optimaaliset toimintaolosuhteet nopeiden ja oikeiden johto- ja hoitopäätösten 
tekemistä varten. Nopean diagnoosin prosessi: läpimenoaika. Diagnoosi, välitön 
hoito ja tutkimukset, johtopäätökset ->jatkohoito 

 Nykyiset resurssit riittäisivät hyvin omaan ydintoimintaan, kunhan ”ympäristö” vetää 
ja tukipalvelut toimivat 

 Toisille ”eläketyö”, toisille pakko ja tilapäistä; yhteisen kehittämisen henkeä 
vaikeampi saada ->akuuttilääketiedejohtoinen toiminta (kaikissa työvuoroissa), 
selkeät toimintalinjat ja moniammattilinen kehittämistyö 

 Kuvantamistutkimukset päivystysalueella (nopeus, turvallisuus) 

 Triage toimiva, huonokuntoisten potilaiden tunnistaminen 

 Toimiva puhelinpalvelu vähentää (E) päivystyskäyntejä 

 Lapsipotilaille nopea ja kivuton hoito 

 Tietojen läpinäkyvyys 

 Toimiva päihdehuolto ja oikea hoitoonohjaus heti alkuvaiheessa 

 Joustava yhteistyö somaattisen ja psykiatrisen välillä akuuttitilanteissa 

 Toiminta avointa (läpinäkyvää) 



 

 

 

Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 

 Pj: Peter  (hallintohimmelit) 

 Sihteeri: Tanja 

 Ensihoito: Taneli 

 Akuutti:Teemu 

 Hoitot. :Anki 

 Vihreä linja/hoitolinjat: Karolina 

 ESH-päiv: pure 

 Psyk. Granlund 

 Akuuttios: Åsa 

 E-tila, sähköposti: reply n x 
 

2.1.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

Ylähallinto selkeä, talon sisällä 
Hyvä tahtotila, kehittämismyönteisyys 
Palvelut saatavilla 24/7 
Ensihoidon toiminta strukturoitua (akuuttiylilääk/kenttäjohtojärjestelmä) 
Vaativissa tilanteissa asiantuntijakonsultaatiot (ERVA-ensihoitolääkäri) 
Akuuttilääketieteen koulutus aloitettu (kaksi erikoislääkärioikeudet omaavaa 
kouluttajaa) 
Hätätilanteiden hoito strukturoitu. Esim. stroke, traumahälytys 
Triage, edelleen kehityskohde. Ensihoito osallistuu (ei tuplatyötä). Ensihoidon 
ennakkoilmoitukset 
Hyvät manuaalit (trauma, kipu, stemi, stroke). 
Ainoana keskussairaalana Stemi-päivystys 
Hyvät laboratoriopalvelut (mutta kalliit) 
Väljät tilat 
Jatkohoito operatiivisella puolella sujuu. Yhteistyö päivystysosaston kanssa hyvää. 
89% potilaista (23 paikkaa) tulee päivystyksestä, ja 30% päivystyksestä 
sisäänottevista potilaista menee päivystysosastolle. 
Päivystysosaston hoitoajat keskim. 1.91 vrk. Tilat hyvät, eristyshuoneet, hyvät 
valvontalaitteet. 
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja päivystysalueella helpottaa psykiatrisen potilaan 
hoitoa ja jatkoonohjausta  
 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

 Avoin dialogi eräisiin kuntiin, kysynnän ennakointi vaikeaa ilman hyvää tiedon 
vaihtoa kulloisistakin muutoksista (esim. päivälääkäreiden vastaanotot, osastojen 
sulkeminen ym.)  

 Struktuurit ympärillä rajoittavat tehokasta toimintaa (kts. 2.1) (toiminta puuroutuu, 
jatkuvia keskeytyksiä, vääränlaista toimintaa = hoivaa, ei hoitoa). Stressiä ja 
kuormittumista niin potilaille kuin henkilökunnalle, pitkiä odotusaikoja 

 Päivystysosastolla samat ongelmat 

 Ongelmia aiheuttaa  



 

 

1. Potilaiden saaminen jatkohoitoon, vuodeosastot, tk ym. Aiheuttaa odotusta, kts, yllä. 
PTh-potilailla vain kolme korvamerkittyä paikkaa päivystysosastolla, jonka takia siirtyvät 
esh-vuodeosastoille, mikä aiheuttaa suuria ongelmia. Päivystysosastolta samoin 
vaikeuksia saada potilaita jatkohoitoon ->hoitoaika venyy. Kokemattomat lääkärit 
lisäävät hoitoaikojen pituutta. Talon ollessa täynnä päivystysosasto usein 
puskuriosasto->lyhytaikaista hoitoa tarvitsevat eivät mahdu sinne, ja joutuvat normaaliin 
vuodeosastoprosessiin ->hoitoaika venyy 
2. Prosessissa toimivat henkilöt eivät kaikki tiedä tai osaa tehtäviänsä eivätkä ymmärrä 
miten lopputulos saavutetaan.  
3. Pitkien odotusaikojen vallitessa uudelleen triageointi kehityskohde 
4. Akuuttilääkärien puute; potilaat siirtyvät lääkäriltä toiselle; turhia vaiheita. 
5. ESH-päivystäjien perehdytys puutteellista  
6. Päätösten hitaus = ei-päivystyksellinen toimintatapa, kokemattomuus 
7. Ruuhkahuippuihin ei varauduttu resursoinnissa.  
8. Tiimityö röntgenin kanssa toimii kankeasti 
9. Omaistenhuoneen käyttöaste korkealla 
10. Päivystysosastolla eristyshuoneet voivat olla miehitettyinä jopa kuukausia 
 
 

 Ensihoidolle annettu lääketieteellinen tuki on puutteellinen 

 Lääkärikonsultaatioiden saaminen, laatu ja niiden kirjaaminen huonolla tasolla 

 Lääkärin saatavuus vaativiin siirtokuljetuksiin ajoittain huono 

 Lääkäri saatavilla vaativiin ensihoitotehtäviin vain harvoin 

 Konsultoitava lääkärikunta vaihtuvaa/nuorta/kokematonta, ensihoidon tuntemus 
heikkoa, näyttäytyy epävarmuutena. Ensihoidon hoitomahdollisuuksien 
hyödyntäminen jää usein puutteelliseksi 

 Konsultaatiot kuormittavat päivystyksen lääkärikuntaa 

 Potilas voi ajautua väärään prosessiin triagessa, jos riskinarviointi puutteellinen 
  

 Päivystysosaston toiminta ei vastaa alkuperäistä suunnitelmaa; hoitoajat pidentyvät.  

 Geriatrinen osaaminen puuttuu 

 Moniammatillinen arviointi puuttuu 

 Vaikuttamismahdollisuus pth-päivystäjiin rajallinen ulkoistuksen takia. 
Ostopalvelulääkärit eivät tunne alueen käytäntöjä/jatkohoitojärjestelmiä=työllistää 

 

 Psykiatrinen päivystys kokonaan erillään muusta päivystyksestä. 

 Psykiatrian tilat huonot, vapaaehtoisilla ja pakkolähetteisillä eri vastaanottopiste  

 Huono lääkäritilanne 

 Päihdehuolto toimii huonosti: kuuluu kaupungin. sos. huollon alaisuuteen  
 
Vanhukset ”heitteillä” 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

Ensimmäisen kolmen kuukauden perusteella päivystyspotilaiden määrä 
erikoissairaanhoidossa vähentynyt yhteispäivystyksen alettua 

Avohoito erikoissairaanhoito   
Loka-joulukuu 

   

    Käynnit 

   



 

 

 
Vuosi 

  Resurssi 2013/* 2014/* Vrt % 

Ilman resurssia 8 2 -75,0% 

ECT [2011_ECT] 93 
 

-100,0% 

Haavapotilaat [2011_HAAVA] 21 7 -66,7% 

KIR [2011_KIR] 2 033 1 696 -16,6% 

KOLME [2011_KOLME] 451 21 -95,3% 

MED [2011_MED] 2 063 2 345 13,7% 

PED [2011_PED] 245 250 2,0% 

Yhteensä 4 914 4 321 -12,1% 

Kirurgialla ja 3-päivystyksessä potilaiden määrä vähentynyt, osin parantuneiden 
tutkimusmahdollisuuksien takia mutta myös jossain määräin hoitokäytäntöjen muutosten 
takia. Käytännössä kolmospäivystäjän työpanos suuntautunut sisätautipotilaisiin, eli 
käytännössä sisätautipotilaiden määrä ei ole lisääntynyt. 

 ECT-toimenpiteet siirretty pois päivystyksestä.  

Avohoito erikoissairaanhoito 
   

    Käynnit 

   

 
Vuosi 

  Resurssi 2013/* 2014/* Vrt % 

Ilman resurssia 18 16 -11,1% 

ECT [2011_ECT] 318 17 -94,7% 
Haavapotilaat 
[2011_HAAVA] 25 51 104,0% 

KIR [2011_KIR] 8 167 7 705 -5,7% 

KOLME [2011_KOLME] 1 755 575 -67,2% 

MED [2011_MED] 8 299 9 434 13,7% 

PED [2011_PED] 1 036 1 113 7,4% 

Yhteensä 19 618 18 911 -3,6% 

 

 Käyntimäärät esh-päivystyksessä pysyneet viime vuosina varsin vakiona, käsittääksemme 
näin on myös pth-puolella. Täyden palvelun 24/7 toiminnalla voidaan potilaita hoitaa kerralla 
valmiiksi, jonka odotetaan vähentävän uusintakäyntejä. 

 Erillinen oma tilasto v. 1994-2012 työtilassa 

 
 

 

Käynnit 

   

 
Vuosi 

  Resurssi 2012/* 2013/* Vrt % 

Ilman resurssia 13 18 38,5% 

ECT [2011_ECT] 179 318 77,7% 

Haavapotilaat [2011_HAAVA] 25 
 KIR [2011_KIR] 7 793 8 167 4,8% 

KOLME [2011_KOLME] 1 709 1 755 2,7% 



 

 

MED [2011_MED] 8 507 8 299 -2,4% 

PED [2011_PED] 1 200 1 036 -13,7% 

Yhteensä 19 401 19 618 1,1% 

 
 
Arviomme on, että vanhusten osuus tulee lisääntymään, mutta asettamiemme tavoitteiden kautta 
käynnit/asiakas vähenevät 
 
Vuodeosastohoidon osalta ratkaisee merkittävästi, keskitetäänkö kaikki akuuttitoiminta tänne vai 
haluavatko kunnat pitää sitä omana toimintana 
 
ECT: sähköshokkihoito siirretty pois päivystyksestä leikkaussalin yhteydessä tehtäväksi 
Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Asiakasprosessi voidaan kiteyttää yläkäsitteeksi: 24/7 palvelun tarjoaminen sellaisen äkillisen 
sairauden, vamman tai kroonisen vaivan äkillisen pahenemisen välittömäksi arvioimiseksi ja 
hoitamiseksi, kun hoidon siirtäminen pahentaa vaivaa tai vamman paranemista ja heikentää 
toimintakyvyn palautumista (<24h). 
Palvelun tulee olla saatavilla 24/7 kaikille sitä tarvitseville, ja sinne tulee olla helppo löytää.  
 
Asiakkaan oikea ohjaaminen on tärkeää tarkoituksenmukaisen hoitopolun löytämiseksi ja 
turhien päivystyskäyntien välttämiseksi. 
 
Päivystyspotilailla satoja eri diagnooseja, useita jopa yksittäisiä potilaita/vuosi, ja samallakin 
diagnoosiryhmällä omat ääripäänsä, joten potilasryhmittäisiä”prosesseja” ei pystytä luomaan 
yhtä kattavasti kuin elektiivisessä toiminnassa 
 
Erityistarpeita on runsaasti, suurina ryhminä lapset ja varsinkin ikääntyneet ihmiset. 
 
Erikoissairaanhoidon puolella suuri osa potilaista tulee sisään kuuman oven eli päivystyksen 
kautta; näiden potilaiden pääsy joustavasti jatkotutkimus-/-hoitopaikkaan on tärkeää, jotta 
päivystyksen henkilökunta voi keskittyä ydintehtäväänsä. 
Pitkittynyt hoito ja hoiva-aika päivystyspoliklinikalla lisää stressiä, henkilöstön työpanoksen 
kulutusta ja altistaa virheille. 

 
Yleisimmät ja keskeisimmät potilasryhmät: 
1. Sydänpotilas; stemiprosessi. FA, iskemia, muu infarkti 
2. Trauma:traumahälytys 
3. Aivoverenkiertohäiriö. (Stroke: prosessi) 
4. KIP: prosessi 
5. Akuutti maha/vatsa- ja suolistosairaudet 
6. Infektiot 
6.1  sepsis: protokolla (meningiittiepäilyt?) 
6.3 virtsatie-infektiot 
6.4 muut infektiot 
7. Päihteet 
8. Mielenterveyspotilaat 
9. Virta loppu/sosiaaliset ongelmat, hoitopaikka 
10. Lapset 

 
Tavoitteet 
Yleisesti ottaen  
 

1. Toimiva stemipäivystys; protokolla. Muut: Nopea diagnoosi ja hoidon aloitus 



 

 

2. Vakavat traumat: traumahälytys. Ennustetta heikentäviä viiveitä ei pidä olla 
(päivystysalueen tutkimusten priorisointi). Protokollat mahdollisuuksien mukaan (esim. 
lonkkapotilas). Monivammat jatkokuljetus yo tehokkaasti 

3. Nopea tutkimus ja hoidon aloitus, tehostettu valvonta 
4. Selkeä toimintalinja ja työnjako 
5. Kriittisten tilanteiden tunnistaminen, nopeat tutkimukset (vuodot, peritoniitti, 

hemodynamiikka etc) 
6. Sepsispotilaan tunnistaminen, alkuhoito->kriteereiden mukaan tehostettuun 

valvontaan/teholle. Muut infektiot?? 
7. Käyttäjän tunnistaminen, merkinnät, toimiva jatkohoito 
8. Mielenterveyspotilaan hoitopolku 
9. Kotiutuksen välitön aloitus, tehokas tarpeet huomioiva alkuhoito, akuuttiger. Kuntoutus 
10. Kivuton nopea käynti 

 
Erityiset tarpeet 

 
1-6.kaikilla tarve saada nopea hoito, osalla hengenpelastava 
1-6.päivystystutkimusten priorisointi 

        6. Tarttuvat taudit-eristystarve (esim gastroent., hepatiitti, HIV, difteria, ESBL) 
7-8. Valvonta, jatkohoito. Väkivallan uhka 
9. Geriatrisen potilaan erityistarpeet, myös sosiaalinen 

 
 

Peilaus perusperiaatteisiin 
Ensihoito saumaton osa prosessia 
Akuuttiosasto puuttuu, katve tehokkaassa hoidossa/toimintakyvyn palauttamisessa 
Hukkaa välimatkoissa/kuljetuksissa 
Kokonaisvaltainen hoito (akuuttilääketieteen osaaminen) 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

Harvinaisia potilasryhmiä ovat… 

 Harvinaiset, osin tunnistamattomat infektiot. Esim. difteria, epiglottiitti 

 Antibioottiresistentit mikrobit 

 Suuronnettomuus 

 (muunto)huumeet, myrkytykset 

 väkivaltapotilaat 

 

2.1.3 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Asiakasprosessi voidaan kiteyttää yläkäsitteeksi: sellaisen äkillisen sairauden, vamman tai 
kroonisen vaivan äkillisen pahenemisen välitön arviointi tai hoito, kun hoidon siirtäminen pahentaa 
vaivaa tai vamman paranemista ja heikentää toimintakyvyn palautumista (<24h).. 
Palvelun tulee olla saatavilla 24/7 kaikille sitä tarvitseville. 
Pitkittynyt hoito ja hoiva-aika päivystyspoliklinikalla lisää stressiä, henkilöstön työpanoksen 
kulutusta ja altistaa virheille. 
Päivystyspoliklinikan ja ensihoidon suurissa toimintalinjoissa suurin muutos tapahtuu johtamisessa 
ja kokonaisvaltaisemmassa potilaan lähestymistavassa, akuuttilääketieteen erikoislääkärien ja 
erikoistuvien myötä, jotka ottavat vastuuta niin kliinisestä työstä kuin päivystyksen johtamisesta. 
Jokaisessa päivystysvuorossa tulisi olla yksi akuuttilääketieteen erikoislääkäri, joka on vastuussa 
sen hetkisestä päivystystoiminnasta ja sen koordinoinnista. 
Tärkeää on myös hyvä potilasohjaus ja ei-päivystyksellisten mutta kiireellisten potilaiden saaminen 
oikeaan hoitopisteeseen päivystyskäyntien välttämiseksi. 



 

 

 
 
Akuuttilääkärijohtoinen toimintamalli mahdollistaa sen, että osa radiologisista tutkimuksista ja 
toimenpiteistä voidaan tehdä bed-side, ja konsultaatiot vähenevät. Vaikka epäilyksiä esiintyy 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja erikoisalojen raja-aitoja hälventävän 
akuuttilääkäritoiminnan laajenemiseen maassamme, näemme taloudellisen tilanteen 
kiristymisen ja erikoistumisalojen aloituspaikkojen voimakkaamman valtiollisen ohjaamisen 
ohjaavan kysyntää tähän suuntaan, jonka takia päivystysalueen pääprosessien jako 
yksityiskohtaisempiin osiin ei ole tarpeen; akuuttilääkäri pystyy vastaamaan valtaosasta moni-
interventioinen prosessi-kategoriaan kuuluvista potilaista, joko itse tai työnjohdollisesti. 

 
Kiireellinen hoito pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle päivystyksessä ja sen yhteydessä 
olevalla akuuttialueella, joka käsittää valvontatason hoidon, päivystysosaston ja 
akuuttikuntoutusosaston. 
  
Erikoissairaanhoitoa vaativista potilaista suuri osa tulee sisään kuuman oven eli päivystyksen 
kautta; kysynnän erittäin suuren vaihtelun takia ei kaikkina aikoina kyetä kaikkea lyhytaikaista 
hoitoa kuitenkaan toteuttamaan tällä alueelle, mutta painetta varsinaisen erikoissairaanhoidon 
osastoille, ja toisaalta myös päivystysosastolle, kyetään vähentämään akuuttikuntoutusosasto-
mallilla.   
Kaikissa tilanteissa potilaiden pääsy joustavasti jatkotutkimus-/-hoitopaikkaan on tärkeää, jotta 
päivystyksen henkilökunta voi keskittyä ydintehtäväänsä, eli valvontatehtäviä toteutetaan nykyistä 
enemmän päivystys- ja tehostetun valvonnan osastoilla.  

  



 

 

 
 

Kaavamaisesti kuvattuna akuuttilääkärijohtoinen toimintalinja, oranssin ovaalin koon kasvaessa 
ajan mittaan. 

 

 
 
 
 
PÄIVYSTYKSEEN OHJAUTUMINEN 
 
Sujuva päivystystoiminta edellyttää monen tahon yhteistoimintaa jo ennen päivystykseen 
saapumista tai jopa päivystyskäynnin ehkäisemiseksi. (kuvio alla). 
Tärkeää on yleisen valistuneisuuden parantaminen ja ennaltaehkäisy. 



 

 

Toimiva perusterveydenhuolto on luonnollisesti avainasemassa. Kroonisten sairauksien tehokas 
hoito (palvelu/hoitosuunnitelmien teko) vähentää äkillisiä muutoksia ja päivystyskäyntien tarvetta, 
samoin kuin ei-lääketieteellisistä syistä tapahtuvaa päivystyksen käyttöä. Riittävä määrä kiireellisiä 
ajanvarausaikoja (samalle viikolle) vähentää päivystyksen käyttöä varaventtiilinä ja parantaa 
ennakoitavuutta. 
Samoin tarvitaan yleistä valistustason nousua; suuri osa taudeista on itsestään paranevia. ”Turhat” 
lääkärintodistukset (lyhyet sairaslomat) tulisi saada pääsääntöisesti työterveydestä; tämä on 
nimenomaan työterveyden tehtävä (työkyvyn arviointi ja ylläpito).  
 
Akuutin hoidon tarpeen arviointi 
 
Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi voidaan suorittaa käytännössä neljällä tasolla: 
1.Puhelinneuvonta 
2.Ensihoito (ambulanssi) 
3.Päivystyspoliklinikan hoitajatriage 
4.Re-triage päivystyspoliklinikalla/laajempi hoidon tarpeen arviointi (kotiutuksen check-lista) 

 
 

1.Asiakkaan harkitessa kiireellisen hoidon tarvetta on suotavaa, että ensimmäinen hoidon tarpeen 
arvio tehdään puhelinneuvonnan kautta koulutetun ja asiaan perehtyneen sairaanhoitajan 
toimesta. Puhelinneuvonnalla on lääkärituki saatavissa. Ohjeistuksen ja oikeaan hoitopaikkaan 
ohjaamisen lisäksi voidaan puhelinneuvonnasta tarvittaessa tehdä potilaalle akuutti ajanvaraus (1-
2vrk) tai kiireellinen ajanvaraus (< 7 vrk) niin esh- kuin PTH-vastaanotoille. (RESURSSI).  
 
2.Ensihoitoyksikkö (ambulanssi) hälytetään hätänumeron 112 kautta. Hätäkeskuspäivystäjän 
arvion mukaan hälytetään tarvittava apu. Ensihoito vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöinä 
hoidon tarpeen arvioinnista kohteessa. Äkillisissä tilanteissa voidaan ajoin hyödyntää ensihoidon 
osaamista kohteessa, vaikka ensihoitoyksikkö olisi hälytetty 112:n kautta. Hyvä konsultaatiotuki 
etäyhteyksien kautta (pääsy potilastietojärjestelmiin konsultilla) voi mahdollistaa sen, että potilas 
voi jäädä kotiin, ja ideaalitilanteessa on käytettävissä myös päivystysalueen akuuttilääkäri 
ensihoitotehtävissä (EKG, pikadiagnostiikka). Ensihoito voi konsultaatiotuen turvin myös kuljettaa 
potilaan suoraan yo-sairaalaan hyperakuuteissa tilanteissa ajan säästämiseksi (koskee lähinnä 
perifeerisempiä kohteita). 
 
Ensihoitoyksikköä (ambulanssia) voitaisiin myös käyttää tarkistuskäyntejä varten, jos kansalainen 
soittaa VKS:n omaan puhelinneuvontaan, ja tämän puhelun perusteella ambulanssitarkistus 
katsotaan mielekkääksi. 
Pyyntö on järkevintä tehdä kenttäjohtajan kautta, eikä ohjata soittamaan 112. Ambulanssin tarvetta 
ei hätäpuhelun käsittelyohjeen mukaan pääsääntöisesti ole, ja toisaalta hätäkeskus muodostaa 
tehtävän vaikka muutakin ruuhkaa olisi. Puhelun vastaanottanut henkilö ottaa yhteyttä 
kenttäjohtajaan, jonka kanssa sovitaan asiasta. Toimintaa ja sen edellyttämää kommunikaatiota 
tukisi, mikäli ensihoidon tilannekeskus olisi päivystyksen yhteydessä, myös silloin kun on kyse 
varsinaisesta hälytystehtävästä. 
Ylläolevaan on luonnollisesti luotava selkeä prosessi (kirjaaminen, tutkimukset, 
vastuukysymykset), mutta varsinkin eteläisellä ensihoitoalueella, ja pohjoisen ensihoitoalueen 
eteläosissa tällainen malli olisi erinomainen tapa lisätä ppkl:n ja ensihoidon synergiaa. 
Malli ei vaatisi henkilöresursseja, mutta saatavuus olisi luonnollisesti muun toiminnan ehdoilla. 
 
3.”varsinainen triage” toteutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöinä toimivien asiaan 
perehtyneiden kokeneiden sairaanhoitajien toimesta päivystyksen johtajan tukemana 
päivystyspoliklinikan triagepisteessä tai triagehuoneessa tai ensihoidon tuomien potilaiden osalta 
ensihoitajien toimesta. Triagepisteessä ohjataan potilas oikeaan prosessiin, poikkeuksena raskaat 
hätätilat, jotka ambulanssin ennakkoilmoituksen perusteella otetaan suoraan ensihoitohuoneeseen 
ensihoitotiimin hoitoon. 
 



 

 

4.Uusi triage tehdään triageohjeistuksen mukaan sisällä oleville potilaille. Samalla tehdään 
potilaille laajempi tilannearvio pikaisen kotiutuksen mahdollistamiseksi joko suoraan tai 
päivystysalueelta alkavien prosessien kautta.  

 

 
E-potilaat (ei päivystyksellistä hoidon tarvetta) ovat päivystyksen resursseja turhaan kuluttavia. 

 
AKUUTTI HOITO/ PÄIVYSTYSALUEELLA OHJAUTUMINEN 

 
 

 

Ensihoitohuone  A 
(B) 



 

 

 ”Raskas hätätila”                            
Välitön vaara 
elintoiminnoille. 
Lääkäri paikalla välittömästi 
Ennakkoilmoitus 
ensihoidosta 

 
 
Vakavimmat tapaukset (raskas hätätila) ohjautuvat pääsääntöisesti ennakkoilmoituksen 
perusteella automaattisesti ensihoitohuoneen prosessiin, joka on hyvin määritelty, eikä vaadi 
muutoksia nykyiseen. Mahdollisesti akuuttilääkärin rooli voi korostua jatkossa ensihoitotiimin 
jäsenenä. 
Osa potilaista ohjautuu suoraan protokollan mukaisesti jopa ensihoitoon huoneen ohi (esim. 
STEMI-potilaat sydänosastolle). Ennakkoilmoitus tulee ensihoidosta. EKG on elektronisesti 
lähetetty ensihoidosta päivystävälle kardiologille, joka tekee hoitopäätöksen. Tavoitteena on 
saada potilas mahdollisimman nopeasti toimenpiteeseen tukkeutuneen suonen avaamiseksi. 

 

 
 
Raskas hätätila  ja jatko-ohjautuminen 
    

 Teho/CCU/valvonta 

 Leikkaussali/toimenpidesali(sydänasema) 

 Päivystys/vuodeosasto 

 Yliopistollinen sairaala    

 Patologian osasto 

 
Sepsis, sydän, trauma, hengitysvaikeudet (trauma, kip, stroke, stemi jo olemassa olevat ohjeet) 
 
Kaikki tutkimukset ja hoitotoimenpiteet tapahtuvat yhtä aikaa 
Työnjako: resurssit, anestesia/med/kirurgi, labra, röntgen, 3 päivystyksen hoitajaa/1 potilas 
 
jos selvä jatkohoidon tarve ja jos jatkohoito-osasto selvillä ja potilaalle Ct tmssuoraan siirto 
kyseiselle osastolle tutkimuksesta 



 

 

Jos hoito VKS:n ulkopuolella tai diagnoosi/jatkohoito epäselvä, paluu Päivystykseen ja 
tarvittaessa valmistelu siirtoa varten 
 
Muu nopea diagnoosi B 
 

 Teho/CCU/valvonta                                           

 Leikkaussali, tmpyks (sydänasema) 

 päivystys/vuodeosasto 

 Yliopistollinen sairaala 

 Patologian osasto 

 koti 

Sepsis, sydän, trauma, hengitysvaikeudet, allergiset reaktiot (trauma, kip, stroke, stemi jo 
olemassa olevat ohjeet) 
 
Kaikki tutkimukset ja hoitotoimenpiteet tapahtuvat yhtä aikaa 
Työnjako: resurssit, anestesia/med/kirurgi, labra, röntgen, 3 päivystyksen hoitajaa/1 potilas 
 
jos selvä jatkohoidon tarve ja jos jatkohoito-osasto selvillä ja potilaalle Ct tmssuoraan siirto 
kyseiselle osastolle tutkimuksesta 
Jos hoito VKS:n ulkopuolella tai diagnoosi/jatkohoito epäselvä , paluu Päivystykseen ja 
tarvittaessa valmistelu siirtoa varten 

 

Valvomo/moni-interventioinen  
PTH raskas 
ESH moni-interventioinen 
BC (D) 
  
Valvomossa potilaat, joiden diagnoosia työstetään jatkohoidon selvittämiseksi. Hoitoa/makuuta 
vaativien potilaiden odotustila.  
Useampia tai vaativia tutkimuksia ja toimenpiteitä tarvitsevat ”käytäväpotilaat”, käytännössä 
erikoissairaanhoidon potilaat 
 
Akuutin hoidon, diagnostiikan ja hoitopäätöksen jälkeen->                                                                
 
 koti 
 vuodeosasto 
muu hoitolaitos 
poliklinikkaprosessi 
 Patologian osasto 
 
Esim. ESH:vatsapotilas, lonkkamurtuma, epäselvä kir/med  tutkimuspotilas 
PTH; vaativa geriatrinen potilas 

 
                                 

 

Fast-Track  PTH kevyt 
”käytäväpotilas” 
 
  
Tähän kategoriaan kuuluvat suurin osa itse päivystykseen hakeutuvista ja sieltä kotiin lähtevistä. 
Näille potilaille on oma linja, missä heidät voidaan hoitaa nopeasti, vaikka vaiva ei varsinaisesti 
odottamisesta pahenisikaan. Päivystykseen kumuloituva potilasjoukko lisää hälyä ja syö 
henkilöresurssia (aulahoitaja). 



 

 

Vihreälle linjalle ohjataan triagesta lähinnä D-potilaat, joiden ei odoteta tarvitsevan 
laboratoriokokeita tai korkeintaan pikanäytteitä ja mahdollisesti yhden rtg-tutkimuksen. Fast-track-
linjassa on 1-2 yleislääkäritason vastaanottoa ja oma hoitajavastaanotto (kuvattu työtilassa)   
 
- esh: vähäenerginen trauma 
- Pth-lääkärikäynti 
- ”kevyt psykiatrinen” 
- kliininen hoitajakäynti tai hoitajakäynti, katso työtila 
 koti 
 poliklinikkaprosessi 
 muu hoitolaitos 

                                     

Sosiaalipalvelut??? 

 
Osa kotiutusprosessia, vaikka potilas siirtyisi jatkohoitoon somaattiselle esh-osastolle. 
Kotiutushoitajan rooli korostuu; kotiutuksen check-lista 
Sosiaalipalvelut: Kotiutushoitajilla toimiva yhteistyö esim kotiavun ja kotisairaanhoidon kanssa. 
Vanhusten määrä kasvaa 17% v 2030 mennessä 
Kotipalvelulupäivystys tarpeen 24/7 
 

 

Psykiatrinen akuuttiprosessikatso 
työtila 
 
 

PROSESSIT TALON SISÄLLÄ (Somaattiset) 

 
Kotiutusprosessi alkaa jo potilaan saapuessa jatkuakseen/tarkentuakseen koko 
päivystyksessä/sairaalassa olon ajan. Potilaan saapuessa aloitetaan kotiutuksen check-listan 
täyttäminen. 
Perustavoite jokaisen potilaan kohdalla on kotiutuminen tai palaaminen entiseen asumismuotoon 
joko suoraan päivystyksestä tai eri prosessien kautta. 
 



 

 

Tavoitteena on turhien potilassiirtojen välttäminen talon sisällä, ja täten potilaan ohjaaminen 
oikeaan jatkoprosessiin on erittäin tärkeää. 
Avainkysymyksenä jatkossa on vanhenevan väestön tarpeiden huomioiminen kokonaisvaltaisesti 
kotiutusedellytysten optimoimiseksi. Nykyisenkaltainen malli ohjaa hoitoa väärään suuntaan ja 
heikentää nopean kotiutumisen edellytyksiä. 

 
 

Yllä on kuvattu kaavamaisesti potilaiden siirtymiskanavat päivystysalueelta jatkotutkimus- ja –
hoitoihin poliklinikkaprosessia lukuun ottamatta. 

 
POLIKLINIKKAPROSESSI 
 
Siirtyminen poliklinikkaprosessiin: yleensä tarvitaan kontrolliaika tai ei-kiireetön ajanvaraus 
lisätutkimuksia varten, joko sairaalassa tai perusterveydenhuollon asemalla. Yhtenäiset (tai hyvin 
keskustelevat) tietojärjestelmät ja sovitut toimintamallit mahdollistavat joustavat ajanvaraukset ja 
mahdolliset tutkimusten tilaukset valmiiksi ennen kotiutumista (vähentää soittelua/kyselyjä ja turhia 
käyntejä = resurssisäästö). Yhtenäinen potilastietojärjestelmä tai esteetön pääsy potilastietoihin 
(KANTA) mahdollistaa sähköisen  asioinnin (potilas ei tarvi papereita mukaan).  
 

AKUUTTI LEIKKAUSPROSESSI 
 
Tämä kuvataan toisessa työryhmässä. Leikkauksen kiireellisyys vaikuttaa potilaan siirtymiseen 
päivystysalueelta eteenpäin. Mikäli potilas siirtyy ”suoraan” leikkaussaliin on mielekäs 
odotuspaikka leikkausalueella, ”holding-alue”, esimerkiksi heräämössä, missä voidaan tehdä 
valmisteluja leikkausta varten. Tutkimukset tehdään valmiiksi päivystysalueella, muu työnjako 
leikkausvalmistelujen suhteen päivystyksen ja leikkausosaston välillä on sovittava. 
Myöhemmin tapahtuvaa, myös < 24 h kuluessa tapahtuvaa leikkausta potilaat odottavat osastolla. 
Tehtävänjako päivystyspoliklinikan ja osastojen välillä on ohjeistettu. 

 
  
 
NOPEA OSASTOPROSESSI 
 
Nopea osastoprosessi tarkoittaa tarvittavien tutkimusten ja hoidon toteuttamista kahden 
vuorokauden kuluessa (vastaa nykyisen päivystysosaston alkuperäistä tavoitetta) ja potilaan 
kotiutumista. Yksittäisissä tapauksissa voi potilas joutua siirtymään toiselle vuodeosastolle 
diagnoosin ja hoitotarpeen tarkentuessa (jos diagnoosi tai erikoisala epävarma). Nopea 
osastoprosessi pitää sisällään myös alle yhden vuorokauden tutkimus- ja hoitojaksoja, 
esimerkiksi jatko- tai kontrollitutkimuksia tarvitsevat potilaat, joilla on valvonta- tai 
hoidontarvetta, ts. tämän potilasaineiston määrä vähenee päivystyksen valvomosta 
kuormittamasta varsinaista päivystysalueen toimintaa (nykyisestä 20->16). Päivystysosasto on 
käytännössä osa päivystysaluetta. Valvonta toteutuu valvontapaikoilla, missä on mahdollisuus 
myös toimenpiteisiin, esim. kardioversioihin, sydän-echo jne. Valvonta ei ole sama kuin tehostettu 
valvonta (oma prosessikuvaus) 
 
Päivystysosastolta siirrot muille osastoille pyritään siis minimoimaan. Poikkeuksena on 
akuuttikuntoutusosasto, minne voi olla mielekästä siirtyä vaativamman alkuhoidon jälkeen. 
Päivystysosastolla hoidetaan lähinnä erikoissairaanhoidon tasoisia potilaita, ja nykyisen 
toimintakuvauksen (työpöydällä) voidaan katsoa pitkälti olevan tulevaisuudessakin toimiva. 
Pääosa potilaista on sisätautien/muun konservatiivisen erikoisalan potilaita. 
Osa leikkaushoitoa tarvitsevista potilaista on lyhythoitoisia, mutta tämän kysynnän suuren 
vaihtelun ja kirurgisten osastojen toimintamallin takia katsotaan järkevimmäksi hoitopaikaksi 
leikkaushoitoa vaativille potilaille kirurgispainotteinen vuodeosasto. Operatiivispainotteisia 
potilasryhmiä päivystysosastolla voivat olla esimerkiksi kommotioseuranta, ”epäselvä maha”. 

 



 

 

 
 

 
 
 
Ikä ei ole automaattiohjauksen peruste: päivystysosastolla hoidetaan myös iäkkäitä, jotka muuten 
hyväkuntoisia ja voivat oletettavasti palata kotiin 48 h konseptin puitteissa. 
 
 
 
PÄIVYSTYSOSASTOLLE SOPIVIA POTILAITA 
 

 valvontapotilaat, jotka eivät tarvi tehostettua valvontaa 

 jos diagnoosi/erikoisala epäselvä 

 < 48 arvioitu hoito:esim: 



 

 

- Sähköiset ”ongelmattomiksi” arvioidut kardioversiot 

- Tuore diabetes 

- Lyhytaikaista eristystä vaativat potilaat 

- Kommotioseuranta 

- Alkoholikrampit 

- Psyykkiset ongelmat, esim. joilla somaattinen ongelma, esim. suicidiyritys, lievemmät 

intoksikaatiot  

- Kaksoispaineventilaatio? 

- Jotkut neurologiset potilaat, esim. vaaraton huimaus, migreeni 

LÄHTÖKOHTAISESTI KOTIIN < 48 H 

 
AKUUTTI KUNTOUTUSPROSESSI 
 
Akuutti kuntoutusprosessi edellyttää omaa osastoa. Akuuttisairaalan hoitopäivä on liian kallis 
vanhusten kriisien hoitoon, joissa toipumisaika on pidempi. Tämä edellyttää järjestelyä, jossa 
kuntoutus on erillisessä keveämmin varustetussa yksikössä. Asiakaskunnan koostuessa pääosin 
ikääntyneestä väestöstä on toiminnan oltava geriatrijohtoista. Geriatrista osaamista ja akuuttia 
sairaalahoitoa on tarjottava päivystävien yksiköiden yhteydessä, koska: 
- toiminta edellyttää ympärivuorokautista lääkäripäivystystä (tiivis yhteistyö päivystyksen ja 
erikoissairaanhoidon kanssa-päivystysosasto) sekä kattavia laboratorio-,kuvantamis- ja 
konsultaatiomahdollisuuksia (yhtäläiset tutkimus- ja konsultaatiomahdollisuudet muun 
sairaanhoidon kanssa) 
-mahdollistaa iäkkäiden ohjaamisen suoraan asiantuntevaan hoitopaikkaan silloin, kun 
erikoissairaanhoidon tarvetta ei ole, ja vältetään turhia osastosiirtoja 
 
Karkea arvio on, että noin puolet nykyisestä päivystysosaston potilasaineistosta soveltuisi 
paremmin hoidettavaksi akuuttikuntoutusosastolla. On huomioitava, että kaikki päivystyksellisesti 
alkuhoidon  eivät panos/hyötysuhde –ajattelun pohjalta silti kuulu akuuttikuntoutusosastolle, vaan 
oikeampi paikka on esim. tk-osasto tai vastaava. 
 
Esimerkkejä potilasryhmistä: 
• äkillinen kotona pärjäämättömyys tai yleistilan lasku/nopea muutos aiempaan aleneminen 
iäkkäällä 
• äkillinen sekavuus iäkkäällä 
• iäkkäälle tyypillinen tulehdussairaus, kuten ruusu, keuhkokuume, muu hengitystie-, virtsatie- tai 
suolistotulehdus 
• keuhkosairauden paheneminen iäkkäällä 
• iäkkään vamma, joka ei vaadi leikkaushoitoa 
• iäkkään aivohalvaus, joka ei vaadi erityistä neurologista hoitoa 
•”kevyet vammat” 
 
Tänä päivänä on runsaasti nuorempiakin ihmisiä, joiden yleistila on kroonisesti voimakkaasti 
alentunut, ja palvelutarve voi vastata ikäihmisen tarpeita kotona pärjäämisen tukemiseksi 
 
Kaikki potilaat eivät hyödy kustannustehokkaasti akuuttikuntoutusosaston palveluista. 
 
Vuodeosastoprosessista ei tulisi siirtyä kuin korkeintaan yksittäisiä potilaita 
akuuttikuntoutusosastolle, vaan vuodeosastoilta tavoitteena tulee olla potilaiden pääsy kotiin tai 
tarvittaessa aktiivikuntoutukseen omaan kotikuntaan. Päivystysosastolta siirtyminen taas on 
todennäköisesti merkittävämpää, ja voi olla osa mielekästä prosessia, mikäli nopean 
osastoprosessin jälkeen tarvitaan lyhytaikaista lisäkuntoutusta, ts. päivystysosasto ja 
akuuttikuntoutusosastojen tulisi sijaita mieluiten fyysisesti yhtenä kokonaisuutena. 
  



 

 

Akuuttikuntoutusosaston tavoitehoitoaika vaikuttaa merkittävästi paikkojen lukumäärään. 
Näkemyksemme mukaan hoitoaikojen tulisi olla lyhyitä, korkeintaan viisi (seitsemän?) päivää, jona 
aikana tutkimukset, hoitosuunnitelmat ja kotihoidon arviot olisivat valmiiksi tehtynä ja kuntoutus 
toteutettu mahdollisimman pitkälle, jotta entiseen asumismuotoon palaaminen olisi mahdollista tai 
pitempiaikaisen (jatko)kuntoutuksen, joka tapahtuisi omien kuntien kuntoutusyksiköissä, 
edellytykset olisivat paremmat. Tämä malli vaatii paljon yhteistä suunnittelua; esim. 
hoitokoordinaation vastuu. 
 
Kuntouttavan työotteen lisäksi osaston luonteeseen kuuluisi case-managerointi osana 
moniammatillista työnkuvaa. Akuuttikuntoutuksen aikana selvitetään kotona selviämisen 
edellytykset ja sen tarvitsemat tukitoimet (kotiutuksen check-listan täydentäminen) 
 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

Päivystyspotilailla satoja eri diagnooseja, useita jopa yksittäisiä potilaita/vuosi, joten hyvinkin 
yllättäviin tilanteisiin on oltava aina varautunut, eikä miehitystä voida tilastollisten faktojen 
perusteella optimoida samalla lailla kuin elektiivisessä toiminnassa.. 
Päivystyksessä ja ensihoidossa on oltava aina valmius suurtenkin potilasmäärien ja 
suuronnettomuuksien hoitoon (valmiussuunnitelma, suuronnettomuusprotokolla). 
Rajapinnat voivat täten olla ulkopuoliset sairaalat ja ensihoito, muut terveydenhuollon 
organisaatiot sekä järjestelyt talon sisällä (esim. elektiivisen toiminnan rajoitus ja 
heräämön/päiväkirurgian heräämöjen hyödyntäminen) 
Pandemiasuunnitelma; yhteistyö AVI:n ja kuntien kanssa. Infektiopotilaiden kohortointi 
(varsinaisia ilmaeristyshuoneita liian vähän, teholla ei yhtään) 
Infektio-osasto sairaalassa tarpeellinen  

 

2.1.4 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

Ensihoidon tieto/taito ja osaamisen hyödyntäminen kohteessa. Hyvä logistiikka viiveiden 
minimoimiseksi 
Päivystysalueella nopea ja oikea diagnoosi ja hoidon linjaus, vain näiden ja alkuhoidon ajan 
Jatkotutkimukset ja –hoito asianmukaisessa paikassa (päivystysosasto, osasto, akuuttiger. 
kuntoutusosasto, pkl-prosessi) 
Lyhythoitoiset potilaat päivystysosastolla (pois lukien selkeät kirurgiset potilaat; hoidetaan 
kirurgisilla osastoilla) 
Ei-interventioinen hoito osastoprosessissa 
Tärkeää kaikessa, että henkilökunta saa keskittyä ydintehtävään, ts. saumaton yhteistyö ja 
potilaiden viivytyksetön siirto asianmukaiseen hoito- ja jatkotutkimuspaikkaan. Odotusta (ja 
resurssitarvetta) vähentävät myös tutkimusten välitön saatavuus 
Ensihoidon tilannekeskus fyysisesti lähellä päivystystä (yhteistyö) 
Kotiutuksen check-lista jo päivystyksessä, kotiutushoitaja päivystysalueella 
Fast-track linja kokonaisodotusaikojen lyhentämiseksi 
 

Kriittiset menestystekijät 
Osaaminen ja sen varmistaminen, rekrytointi 
Yhteistyö koulujen kanssa riittävien osaavien työvoimaresurssien varmistamiseksi 
Jatkuva laadunvarmistus ja jatkuva palautteen anto 
Toiminnalla johtaja 24/7 (akuuttilääkäri): vastaa lääketieteellisestä (myös ensihoidon suuntaan) ja 
operationaalisesta johtamisesta 
Päivystystyön arvostuksen nostaminen lääkärikunnan parissa: akuuttilääketiede 
Päivystyksen ostopalveluista päästävä eroon 
Rajapintojen toimivuus, työvoimaresurssin oikea kohdentaminen, toimiva hälytystyöjärjestelmä. 
2025!! 



 

 

On mielestämme erittäin kustannustehotonta pitää päivystyksen ovea auki varaventtiilinä huonosti 
toimivalle perusterveydenhuollolle ja oman mukavuuden takia ilta-aikana tai viikonloppuna 
päivystykseen hakeutuville potilaille. Selkeästi paras ratkaisu olisi, että kunnat hoitaisivat 
ajanvaraus-periaatteella valtaosan potilaista, ilta-aikainen päivystysvastaanotto olisi vain niitä 
varten, jotka ovat akuutisti sairastuneet/vammautuneet iltapäivän/illan aikana niin vakavasti, 
etteivät voi odottaa seuraavaan päivään. Tämä vähentäisi huomattavasti iltakäyntejä, jolloin 
voitaisiin vähentää kalliiden päivystysvuorojen tarvetta ja resurssia ja toteuttaa palveluja enemmän 
suunnitellusti virka-ajan puitteissa, ts. joko hoitaa enemmän potilaita samalla rahalla tai samat 
potilaat vähemmällä rahalla. Ylivuotoa tietysti tapahtuu kysynnän vaihtelun mukaan, ja tätä varten 
olisi luotava toimiva hälytystyöjärjestelmä ylikapasiteetin välttämiseksi. 
 
Turha häly pois (keskittyminen ydintehtävään) ts. joustava jatkotutkimuksiin/hoitoon pääsy 
Toimivat tietojärjestelmät, sama järjestelmä kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä 
 
Tietyissä isoissa potilasryhmissä/henkeä uhkaavissa tiloissa selkeä protokollat 
 
Toimiva päivystysosasto 24/7: ei varapaikka vaan aktiivinen tutkimus- ja hoitopaikka määritellyille 
potilaille (<48h).  
Akuuttikuntoutusosasto mahdollistaa oikean hoidon porrastuksen ja suunnitelmallisen jatkohoidon 
Vanhusten ja lasten huomioiminen  
Geriatrisen päivystyspotilaan prosessi (puuttuu) 
Päivystyslapsen prosessi (puuttuu, oma triage on) 
 
Kansalaiskurssit etenkin nuorille aikuisille omahoidosta (tietotekniikan oikea hyväksikäyttö) 

 

2.1.5 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 
Akuuttilääkärijohtoinen toiminta päivystyksessä 24/7, sisätautien ja kirurgian etupäivystäjät 
enemmässä määrin konsultteina. Päivystyksen lääkärityövoimaa voidaan myös hyödyntää 
päivystysosastolla 24 h/7 (ja kuntoutusosastolla). Oikeat tutkimukset oikeaan aikaan. 
 
Tutkimusten odottelu aiheuttaa viivettä akuuttiprosessiin. Tutkimuksen pitää olla indisoitu ja sitten 
saada se ripeästi 
 
Tietyillä oirekuvilla ns. rutiininäytteet (vähentää viivettä), mutta muutoin harkintaan perustuen: 
MIKSI otan nämä näytteet/tutkimukset. Turhien tutkimusten välttäminen 
 
Päivystyspotilaiden läpivirtaus periaatteella: ovi aukeaa vain yhteen suuntaan aina kun se on 
mahdollista; ts. potilas palaa päivystykseen tutkimuksista optimaalisesti vain silloin, kun 
odotettavissa on kotiutus tai diagnoosin/tilanteen selvittäminen vaatii lisäarviointia. Jos 
diagnoosi/hoidon linjaus ja jatkohoitopaikka on selvillä, siirtyy potilas tutkimusten kautta 
jatkohoitopaikkaan (osastopäivystäjä). Potilailla pitää olla selkeä hoitosuunnitelma ja ohjeet 
siirryttäessä.  
 
Radiologiset tutkimukset toteutuisivat optimaalisesti päivystysalueella. Akuuttilääkärijohtoinen 
toimintamalli mahdollistaa sen, että osa radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä voidaan tehdä 
bed-side, ja konsultaatiot vähenevät. 
Tutkimusten saatavuus 24/7 myös fast-track-potilailla tukee kerralla kuntoon-periaatetta. Myös 
laboratoriotutkimusten nopea saatavuus on tärkeää turhien odotusaikojen välttämiseksi (toteutuu 
varsin hyvin nyt) 
 
Ymmärrys päivystystoiminnan luonteesta tärkeää; potilaat on saatava nopeasti eteenpäin. 
Toiminnan tehostaminen vuodeosastoilla ratkaisevan tärkeää päivystyksen toiminnan osalta  



 

 

Rajapinnat kuntoutukseen 
Jo päivystyksessä kotiuttamisen check-lista 
 
Päivystysosaston voitava keskittyä ydintehtäväänsä (kts. Työpöytä). Se ei ole paisuntasäiliö, vaan 
aktiivinen tutkimus- ja hoitoyksikkö potilaille, joilla odotusarvona kotiutus <48h. Päivystysosasto on 
osa päivystysaluetta, jossa toteutetaan lyhytaikaista ”kevyttä” valvontahoitoa. Hyvät 
tutkimusmahdollisuudet (uä, rasituskoe ym) tukevat tätä. Optimaalisesti moniammatilliset (tai 
erikoisala epäselvä) hoidetaan täällä = yksi hoitovastuu, muut konsultteja mikäli ei selkeästi 
muotoudu jonkin erikoisalan potilaaksi. 
 
Akuutti geriatrinen (tai kuntoutusosasto) (ad 5 vrk) ja päivystysosasto lähellä toisiaan fyysisesti tai 
jopa samassa tilassa kahden käytävän periaatteella. Potilasaineistossa tiettyä overlappingia ja 
tutkimustarve usein samansuuntaista. Akuuttikuntoutusosasto tukeutuu virka-ajan ulkopuolella 
päivystykseen lääkäreiden osalta (tai yht. lääkäriin päivystysosaston kanssa), ja hoitohenkilökunta 
voisi olla osin yhteistä päivystysosaston kanssa. 
Kuntoutus/palvelusuunnitelman teko, yhteistyö jatkokuntoutusyksiköiden kanssa; tavoitteena tuleva 
kotona pärjääminen ja päivystyskäyntien/sairaalajaksojen vähentäminen. Yhteistyö sos. 
puolen/kotipalvelun kanssa tärkeää kotiolojen ja kotona pärjäämisen edellytysten selvittämiseksi; 
kotipalvelupäivystys. Päätöksiä kotipalveluista on pystyttävä tekemään huomattavasti 
joustavammin kuin nyt. 
Geriatrista osaamista tarvitaan 
Fysioterapeutti päivystysalueella  

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

Teholle tulee olla helppo siirtää potilas; nykyinen tietojärjestelmä on raskas. Selkeät kriteerit 
Teholle ottamisesta on kaikkien tiedossa, anestesialääkäri vastuussa 
Tehostettu valvonta (oma työryhmä) 
 
Psykiatrinen päivystys on jatkossa siellä missä muukin päivystys, eikä potilaan tarvitse siirtyä jollei 
hän tarvitse psykiatrista jatkohoitoa samalla sairaala-alueella olevalla psykiatrisella osaltolla. 
 
Stemi-prosessi selkeä 
 
Työnjako sairaalaan jäävien potilaiden osalta: mitkä tutkimukset tehdään missäkin vaiheessa ja 
missä. Siirtyvien potilaiden check-lista (tällä hetkellä kiireen takia osa tehtävistä ”siirtyy” 
vuodeosastojen tehtäväksi, mikä voi aiheuttaa potent. riskejä ja turhautumista). Kiirettä lisäävät 
potilaat, jotka eivät pääse eteenpäin osastoille ja vaativat päivystyksessä hoivaa. 
ISBAR-raportointikäytäntö 
 
Pitää olla selvää, minne osastolle potilas kuuluu ja kuka viime kädessä ylin päättäjä, esim. 
kuormitustilanteissa. Samoin oikea paikkatilanne pitää olla koko ajan tiedossa. Päivystyksen CCL-
tyyppinen logistiikkatyökalu olisi hyvä olla koko talossa. 
 
Päivystysleikkauspotilaan prosessi (oma työryhmä). Odottelu leikkaukseen päivystysalueella ei 
asianmukaista. (heräämö –holding-alue/tehostettu valvonta – vaativammat potilaat?) 
Vihreän linjan hyödyntäminen (selkeä prosessi luotava) 
Sairaalassa oma infektio-osasto 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

Huonosti toimiva resurssiongelmainen pth lisää terveysongelmien kumuloitumista ja 
päivystyspalvelujen kysyntää. Toisaalta hyvä tilannekartoitus ja hoitosuunnitelma esim. 
akuuttikuntoutuksessa edesauttavat päivystyspalvelukysynnän vähentymistä. 
 
Kuntien kanssa yhdessä sovitut pelisäännöt päivystystoiminnasta; omat päivävastaanotot vai 
kaikki yhteispäivystykseen. Linjaus on se, että omilla päivävastaanotoilla hoidetaan potilaita, jolloin 



 

 

kustannustehokkain tapa hoitaa potilaat on virka-aikainen toiminta, joka pitäisi mitoittaa 
akuuttiaikojen ja kiireellisten aikojen suhteen niin, että esim. pitkän aikavälin keskimääräisen 
minimin hoitamiseen olisi aina valmius.   
 
Yleinen valistus ja yhtenäiset puhelinneuvontalinjaukset turhien käyntien vähentämiseksi 
 
Tiedottaminen poikkeavista toiminnoista 
Jatkohoidon turvaaminen (varsinkin kuntoutusosaston toimintaedellytykset) klinikkavalmiiden 
välttämiseksi 
Kotipalvelupäivystys tarpeen 24/7; yhteistyö kotisairaalan kanssa (pikakokeet, yleistilan muutos 
ym.) 
Toimiva kotisairaala 24/7 
Ensihoito: ambulanssin tekemiä tarkistuskäyntejä puhelinneuvontaan perustuen  
Selkeä prosessi on oltava luotuna. Etenkin eteläisellä ensihoitoalueella, ja pohjoisen 
ensihoitoalueen eteläosissa tällaista mallia voidaan käyttää.  
 
Sosiaalitoimessa päällekkäisyyksien välttäminen. Päätöksiä sosiaalietuuksista voitava tehdä ei-
byrokraattisesti kaikkina viikonpäivinä  

 

2.1.6 Resursointitarpeet 
Päivystyksen potilasvolyymien määrään sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä tulee ratkaisevasti 
vaikuttamaan kunnallispoliittinen päätöksenteko. Vaasan kaupungin uusien tilojen valmistuessa 
Hietalahteen ei liene mielekästä pitää kahta päivystyspistettä muutaman metrin välein toisistaan, 
jolloin kaikki akuutti toimenpiteellinen ”walk-in”  tyyppinen päiväaikainen akuuttivastaanotto olisi 
VKS:ssa. Muilta osin Vaasan kaupunki on visioinut resursoivansa päivätoimintansa niin, että 
pystyy antamaan kattavasti päivystysluonteisia  vastaanottoaikoja ja kiireellisiä ajanvarausaikoja 
(Leena Kettunen, Vaasa; suullinen tiedonanto). Sama viesti on tullut muilta kunnilta, joiden siis 
oletetaan jatkavan nykyistä käytäntöä, eli potilasmäärät eivät heidän osaltaan nykykäytännöllä 
lisääntyisi enempää kuin luonnollinen tarve väestön hieman lisääntyessä ja ikääntyessä.  
Akuuttien/päivystyksellisten ajanvarauksellisten vastaanottoaikojen hyödyntäminen olisi  
kustannustehokkain tapa hoitaa perustason akutologia, ja tämä vaikuttaisi tehokkaasti 
päivystyksen ongelmiin ja resursointitarpeeseen, eli päiväaikaisia akuuttiaikoja tulisi kyetä 
antamaan keskimääräistä kysyntää vastaavasti. Päivystysaika on aina kalliimpaa kuin virka-aika.  
 
Hoitajamiehitys riittänee nykyisellä, (vrt. NHG materiaali), painotusta voitaneen siirtää hieman 
yöaikaisesta päiväaikaan. 

 
PÄIVYSTYKSEEN OHJAUTUMINEN 
Sujuva päivystystoiminta edellyttää monen tahon yhteistoimintaa jo ennen päivystykseen 
saapumista tai jopa päivystyskäynnin ehkäisemiseksi. (kuvio 1). 
Tärkeää on yleisen valistuneisuuden parantaminen; suuri osa taudeista on itsestään paranevia. 
”Turhat” lääkärintodistukset (lyhyet sairaslomat) tulisi saada pääsääntöisesti työterveydestä; tämä 
on nimenomaan työterveyden tehtävä (työkyvyn arviointi ja ylläpito). Kotisairaanhoidon roolia tulee 
korostaa, ja yhteistyötä kotiavun kanssa tehostaa. 
Päivystyskäyntejä vähentää myös se, että kotiutetulla potilaalla on mahdollisimman selkeä ”paketti 
valmiina”; ts. varsinkin iäkkäillä on aloitettu kokonaisvaltainen tilanteen kokonaisarviointi, kotona 
selviämisen edellytykset ja hoitosuunnitelma 
Kotiutusprosessi alkaa jo potilaan saapuessa jatkuakseen/tarkentuakseen koko 
päivystyksessä/sairaalassa olon ajan. Potilaan saapuessa aloitetaan kotiutuksen check-listan 
täyttäminen. 
Perustavoite jokaisen potilaan kohdalla on kotiutuminen tai palaaminen entiseen asumismuotoon 
joko suoraan tai päivystyksestä tai eri prosessien kautta. 

 
Akuutin hoidon tarpeen arviointi 
Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi voidaan suorittaa käytännössä neljällä tasolla: 



 

 

1.Puhelinneuvonta 
2.Ensihoito (ambulanssi) 
3.Päivystyspoliklinikan hoitajatriage 
4.Re-triage päivystyspoliklinikalla/laajempi hoidon tarpeen arviointi (kotiutuksen check-lista) 

 
1.Asiakkaan harkitessa kiireellisen hoidon tarvetta on suotavaa, että ensimmäinen hoidon tarpeen 
arvio tehdään puhelinneuvonnan kautta koulutetun ja asiaan perehtyneen sairaanhoitajan 
toimesta. Puhelinneuvonnalla on lääkärituki saatavissa. Ohjeistuksen antamisen lisäksi voidaan 
puhelinneuvonnasta tarvittaessa tehdä potilaalle päivystystyyppinen ajanvaraus seuraavalle 
päivälle tai kiireellinen ajanvaraus (< 7 vrk) niin esh- kuin PTH-vastaanotoille.  
Puhelinneuvonnan automatisointi mahdollisuuksien mukaan vähentää tarvetta henkilökohtaiselle 
palvelulle 
Tämänhetkinen tilannearvio on, että puhelinneuvonta säilyy omana toimintana kaupungilla 
päiväsaikaan myös jatkossa, joten mahdollinen volyyminlisä tulee lähinnä orgaanisesta kasvusta, 
eikä edellyttäne lisäresursseja. Viikonloppuisin työmäärää kasvattaa jonkin verran akuuttiaikojen 
varaus (SOTE-prosessi, toteutumisen todennäköisyys?). 
 
2.Ensihoitoyksikkö (ambulanssi) hälytetään hätänumeron 112 kautta. Hätäkeskuspäivystäjän 
arvion mukaan hälytetään tarvittava apu. Ensihoito vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöinä 
hoidon tarpeen arvioinnista kohteessa. Äkillisissä tilanteissa voidaan ajoin hyödyntää ensihoidon 
osaamista kohteessa, vaikka ensihoitoyksikkö olisi hälytetty 112:n kautta. Hyvä konsultaatiotuki 
etäyhteyksien kautta (pääsy potilastietojärjestelmiin konsultilla) voi mahdollistaa sen, että potilas 
voi jäädä kotiin, ja ideaalitilanteessa on käytettävissä myös päivystysalueen akuuttilääkäri 
ensihoitotehtävissä (EKG, pikadiagnostiikka). 
 
Ensihoitoyksikköä (ambulanssia) voitaisiin myös käyttää tarkistuskäyntejä varten, jos kansalainen 
soittaa VKS:n omaan puhelinneuvontaan, ja tämän puhelun perusteella ambulanssitarkistus 
katsotaan mielekkääksi. 
Ylläolevaan on luonnollisesti luotava selkeä prosessi (kirjaaminen, tutkimukset, 
vastuukysymykset), mutta varsinkin eteläisellä ensihoitoalueella, ja pohjoisen ensihoitoalueen 
eteläosissa tällainen malli olisi erinomainen tapa lisätä ppkl:n ja ensihoidon synergiaa. 
Malli ei vaatisi lisää henkilöresursseja, mutta saatavuus olisi luonnollisesti muun toiminnan 
ehdoilla. 
 
Ensihoidon toteuttaminen omana toimintana helpottaisi prosessien luomista ja yhteistyötä. 
Päivystysalueen ja ensihoidon henkilökunta olisivat työkierrossa, oppiminen vauhdittuisi ja 
henkilökuntapooli olisi isompi katastrofi- ja ruuhkatilanteissa (hälytystyö). Ajoin myös 
henkilöresurssia voisi tällöin olla enemmän. 
 
3.”varsinainen triage” toteutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöinä toimivien asiaan 
perehtyneiden kokeneiden sairaanhoitajien toimesta päivystyspoliklinikan triagepisteessä tai 
ensihoidon tuomien potilaiden osalta ensihoitajien toimesta. Triagepisteessä ohjataan potilas 
oikeaan prosessiin, poikkeuksena raskaat hätätilat, jotka ambulanssin ennakkoilmoituksen 
perusteella otetaan suoraan ensihoitohuoneeseen ensihoitotiimin hoitoon. 
Ei resurssikohdennustarvetta?? 
Triagen vastuuhenkilönä toimii päivystyksen johtajana olevana akuuttilääkäri, joka hoitaa 
erikoisalarajattomasti potilaita ja samoin päivystysosaston potilaita virka-ajan ulkopuolella yhdessä 
erikoissairaanhoidon lääkäreiden kanssa. Päivystyksen johtaminen on päivystysasetuksessa 
määritelty tehtävä, joka vaatii kokemusta ja poikkitieteellistä näkemystä eikä tehtävää voida 
sälyttää kokemattomien erikoistuvien lääkärien tai ei-virkasuhteessa toimivien tehtäväksi. Vaikka 
tämä on uusi resurssi, kompensoituu se nykyisen 3-päivystyksen lopettamisella ja jatkossa myös 
kirurgian salipäivystyksen tarpeen vähentymisellä sekä takapäivystäjien aktiivituntien jossain 
määrin vähentyessä. Samoin tarvitaan vähemmän tunteja pth-puolella, eli yhteensä nolla-
summapeliä. Kokemuksen lisääntyminen päivystysalueella on lisäksi tutkitusti kustannustehokasta. 
 



 

 

4.Uusi triage tehdään triageohjeistuksen mukaan sisällä oleville potilaille. Samalla tehdään 
potilaille laajempi tilannearvio pikaisen kotiutuksen mahdollistamiseksi joko suoraan tai 
päivystysalueelta alkavien prosessien kautta.  
Osa normaalia toimintaa 

 
 
 
FAST-TRACK – KEVYT PÄIVYSTYSVASTAANOTTO 
 
Tähän kategoriaan kuuluvat suurin osa itse päivystykseen hakeutuvista ja sieltä kotiin lähtevistä. 
(Sote)kustannustehokkuusnäkökulmasta tulisi käyntejä olla vain sen verran, mitä iltapäivän-illan 
mittaan kehittyy akuutteja vaivoja, jotka eivät siis pääse terveysasemille (kun keskiarvoinen 
saturaatio ylitetty) ja joiden vaiva ei voi odottaa seuraavaan päivään. Näitä potilaita tulisi siis olla 
huomattavasti nykyistä vähemmän. Luonnollisesti kysynnän vaihtelu aiheuttaa tilanteita, joissa 
ylivuotoa tapahtuu, ja näitä tilanteita varten tulisi olla olemassa toimiva hälytysjärjestelmä, joka 
vaikka sinänsä tapauskohtaisesti kallista, olisi kokonaiskustannuksellisesti edullisempaa kuin 
resursointi suurimman kysynnän mukaan. 
Näille potilaille on oma linja, missä heidät voidaan hoitaa nopeasti, vaikka vaiva ei varsinaisesti 
odottamisesta pahenisikaan. Päivystykseen kumuloituva potilasjoukko lisää hälyä ja syö 
henkilöresurssia (aulahoitaja). 
Vihreälle linjalle ohjataan triagesta lähinnä D-potilaat, joiden ei odoteta tarvitsevan 
laboratoriokokeita tai korkeintaan pikanäytteitä ja mahdollisesti yhden rtg-tutkimuksen. Fast-track-
linjassa on 1- (2) yleislääkäritason vastaanottoa ja oma hoitajavastaanotto (kuvattu työtilassa). 
Tähän resursointitarpeeseen vaikuttaa pth-akuuttivastaanottotoiminta huomattavassa määrin. 
Lisäksi akuuttilääkärin hoitaessa vaativampia pth-potilaita voidaan vielä lisää nyt ulkoistetusta 
palvelusta korvata tämän toimesta. Potilasmäärien vähetessä voidaan myös hoitajamitoitusta 
tarkistaa.  

 
LISÄTARPEET PÄIVYSTYSALUEELLA 
 
Fysioterapeuttista osaamista tarvitaan päivystysalueella. Fysioterapeutti voisi olla toimia 
laajemmalla alueella, esim. myös päivystysosastolla. Fysioterapeutin tehtävänkuvaan kuuluisi 
ohjaus, potilaiden sekä myös muun henkilökunnan opetus (mentorointi) ja hän voisi esim. kirjoittaa 
tules-vaivoihin sairaslomatodistuksia. Tärkeää olisi antaa signaali potilaille, että oma aktiivinen 
osallistuminen paranemiseen on tärkeää. 
Sosiaalityöntekijän panosta tarvittaisiin päivystykseen myös viikonloppuisin. Sosiaalihoitaja olisi 
käytettävissä myös akuuttikuntoutusosastolla ja tarvittaessa päivystysosastolla. Töitä tai 
välttämättä edes potilaita ei kasautuisi odottamaan seuraavaa arkipäivää, jolloin välttämättä ei 
lisäresursointia tarvittaisi. Samoin kotiutushoitajien tietotaitoa tarvittaisiin erikseen tai yhdessä 
sosiaalipuolen kanssa myös iltaisin ja viikonloppuisin, jotta turhia viiveitä ei tulisi. Luontevasti nämä 
resurssit olisivat käytettävissä myös akuuttikuntoutus- ja päivystysosastolla, jotta asioiden 
etenemisen ei aina tarvitsisi odottaa seuraavaa arkipäivää. 

 
 
PROSESSIT TALON SISÄLLÄ 



 

 

 
 
 
PÄIVYSTYSOSASTO (Nopea osastoprosessi) 
 
Päivystysosasto on osa päivystysaluetta ja henkilöstö jossain määrin yhteistä. Nykyistä 
päivystyksen valvonta-alueen paikkalukua pienennetään neljällä (kuudella), ja vastaava valvonta 
siirtyy päivystysosastolle, jonka potilasvalinta ja 24/7 toiminta mahdollistaa nopean potilaskierron, 
jolloin laskennallisesti vapautuu yhden hoitajan työpanos päivystyksessä. Kun päivystysosasto 
pystyy keskittymään oman profiilin mukaisiin potilaisiin ja nopeaan toimintaan, lyhenee 
päivystyksessä odottelu, ja vastaavasti päivystyksessä vapautuu henkilökunnan resurssi 
perustehtävään.  
Kolmen viikon seurantajakson perusteella (9-28.9.2013) arvioitiin päivystysosastolle sopivien 
päivystyksen kautta tulevien potilaiden lukumääräksi koko seurantajaksolta 297 kpl, eikä tällöin 
ollut vielä yhteispäivystystä. Tämä tekisi päivittäiseksi keskiarvoksi 19,8 pot, ja jos jos huomioidaan 
karkean arvion pohjalta (viikon seuranta päivystysosastolla), että noin puolet potilaista olisi 
soveliaampia hoidettavaksi akuuttikuntoutusosastolla, olisi keskim. sisääntulevien potilaiden arvio 
10/vrk. Tosin viikolla 13 68 hoidetusta potilaasta katsottiin 19 olevan soveliaita 
akuuttikuntoutusosastolle, 14 muulle esh-osastolle ja 27 osaston profiiliin sopivaa. On huomioitava, 
että muille osastoille ajautuu runsaasti potilaita, joiden oikea osoite olisi päivystysosasto. 
 Päivystysosaston keskimääräinen hoitoaika on ollut hieman alle vuorokautta (1,91), mutta jos 
huomioidaan, että nimenomaan kuntoutusosastolle paremmin sopivat potilaat ovat niitä, jotka ovat 
venyttäneet hoitoaikaa, voidaan nykyisen päivystysosaston vastaavaan kooltaan tarvetta, joka 
jatkossakin tulee esiintymään, varsinkin kun valvontaa pyritään siirtämään pois päivystyksestä 
päivystysosastolle, mikä lisää vaihtuvuutta ja työn määrää, mutta toisaalta keskimääräinen 
hoitoaika hieman lyhentynee nykyisestä. 

 
AKUUTTIKUNTOUTUSOSASTO 
 
Akuuttikuntoutusosaston paikkatarpeeksi arvioidaan 25 paikkaa 4 (5pv) hoitoajalla. Tämä arvio on 
hyvin epävarma: arvion pohjana on lyhyt seuranta, jonka mukaan noin puolet päivystysosaston 
potilaista sopisi osastolle samoin kuin osa päivittäin 5-12 eri esh-osastolla olevista potilaista. Pilotti-
jakso päivystyksessä viikolla 13 tuotti tuloksen, että seuranta-aikana 25 potilasta oli ollut 
mielekästä ohjata tälle osastolle. Tosin kaikki pth-päivystäjät eivät olleet välttämättä täysin asiaan 
orientoituneet, koska siltä puolelta katsottiin vain yhden potilaan olevan sovelias osastolle, kun 



 

 

toisaalta useanakin päivänä otetaan nykyiselle päivystysosastolle 3 pth ”korvamerkittyä” potilasta 
(esim. 2-4/2015 n. 100 potilasta). Samaan aikaan päivystysosastolla seuranta antoi tuloksen, että 
68:sta siellä hoidetusta potilaasta 19 olisi soveltunut paremmin akuuttikuntoutusosastolle, 14 
paremmin muulle esh-osastolle ja 27 oli päivystysosaston profiiliin soveltuvia potilaita. Hoitoajan 
pitkittäminen kasvattaisi oleellisesti paikkatarvetta, ja ohjaisi automaattisesti osastolle 
pitkäaikaispotilaita, joiden kotiutumisennuste olisi heikompi. Suuri (rajapinta)kysymys luonnollisesti 
on, missä nämä potilaat hoidetaan, ja kuinka nopeasti potilaat pääsisivät siirtymään. 
Reaalimaailmassa päivystyksestä väkisinkin ohjautuu osastolle potilaita, jotka eivät kuulu 
tällaisena suunnitellun osaston profiiliin (maks. 4-5 pv jakso ja palaaminen entiseen tai lähes 
vastaavaan –tuettuun- asumismuotoon), koska ilta-viikonloppuaikaan ei ole paljon vaihtoehtoja jo 
ihan senkin takia, että muualla kunnissa ei ole päivystäviä lääkäreitä. Jatkohoitoon siirtymisen 
muualle pitäisi olla tehokasta osaston profiiliin kuuluvien potilaiden hoitamisen mahdollistamiseksi. 
Lienee parempi kuitenkin, että nämä potilaat ovat oma kohorttinsa akuuttikuntoutusosastolla kuin 
päivystysosastolla, esh-osastolla tai peräti päivystyksen valvomossa. TAI: 
vuodeosastotyöryhmässä pohdittaneen, olisiko järkevä vaihtoehto, että potilaita, jotka eivät kuulu 
varsinaisesti nopeaan osastoprosessiiin tai akuuttikuntoutusosastolle, olisi mielekkäämpää hoitaa 
”virtuaaliosastolla”, ja hoidettaisiin konsentroidusti oman lääkärin(yle) toimesta geriatrin 
konsultaatiotuella.   
Vaikka osaston toiminta moniammatillisesta näkökulmasta on viikkopainotteinen, lienee 
melkoisella varmuudella välttämättöntä siis hyödyntää osastoa varsinkin viikonloppuisin esh-
näkökulmasta klinikkavalmiiden potilaiden väliaikaisena hoitopaikkana,   Osaston profiilin takia on 
sairaanhoitajien tarve vähäisempi kuin esh-vuodeosastoilla, esim. siten toteutettuna, että joka 
vuorossa olisi vähintään yksi sairaanhoitaja muun perushenkilökunnan koostuessa suuremmassa 
määrin esimerkiksi lähihoitajista kuin esh-osastoilla. 
Vaasan kaupungin suunnitelmassa VSHP-Geriatrisen kuntoutuksen järjestäminen ja Vaasan 
kaupunginsairaalan kehittäminen kuntoutusosastoksi (NHG) on Vaasan ja Laihian osalta määritelty 
paikkatarpeeksi 29 paikkaa. Jos koko sairaanhoitopiiri Pietarsaarta lukuun ottamatta huomioitaisiin, 
olisi paikkatarve raportin perusteella 57.  
Akuuttihoidon kesto olisi hyvä saada yhteisesti määriteltyä, ja samoin pystyttävä luomaan selvä 
sapluuna sille, miten minkään vaikuttavan hoidon ulkopuolella tai erittäin rajallisesti kuntoutettavat 
(potilaat) hoidetaan. Akuuttikuntoutusosaston toimintaidea ja tehokkuus kärsivät saman tien, mikäli 
karusti ilmaistuna potilaita hautautuu sinne.  Suunnitelmasta ei käy selville suunniteltujen osastojen 
profiili ja hoitoajat, kun potilaita, ja missä ylipäätänsä jatkossa hoidetaan kaiken kuntoutuksen 
auttamattomissa olevia potilaita?  

 
Viikolla 13 toteutetun kyselyn parametrit: 
 
Akuutti geriatria ja kuntoutus –vuodeosaston profiili verrattuna muihin vuodeosastoihin  
 
                       Ak.geriatria ja kuntoutus       Päivystysosasto            ESH-vuodeosasto 
 
Hoitoaika:                              5-7 vrk                          2 vrk                       Ei aikarajaa 
 
Hoito vaativaa                         -                                      +                          + 
 
DG epäselvä/vaatii 
lisätutkimuksia                      -                                        +                         (+) 
 
DG selvillä ja 
hoito ei vaativaa                    +                                       -                           -           
 
Kuntoutuksen tarve              +                                      (+)                        (+)           
 
Ak. neurolog. sairaus ja       (-)                                     (+)                         +  
hoidon jälkeen kuntoutus 
 



 

 

Operaatio ja 
sen jälkeen kuntoutus          -                                         -                           + 
 
Kuntoutuksenkaan jälkeen  -                                         -                            - 
ei voi palata kotiin 
/tuettuun asumiseen  

                                        
Iso kysymys herää: missä näitä viimeisen kapittelin potilaita hoidetaan jatkossa? 
 
Kaiken kaikkiaan 5 bruttohoitopäivän jaksolla keskimäärin viiden potilaan vuorokausivauhdilla olisi 
oikea paikkakoko siis 25 potilaspaikkaa, nettohoitopäivät huomioiden olisi keskimääräinen 
kuormitus tällöin 20, ja laskennallinen hoitajatarve 20,9. 

 

2.1.7 Resurssien mitoitukset 
Kuten NHG:n taustamateriaalista ilmenee, saapuu PTH-potilaita päivystykseen arkiaamuisin 

huomattavasti vähemmän kuin viikonloppuisin. Tälle on selkeä selitys, koska akuuttiaikoja 

tarjotaan terveysasemilla arkipäivinä kaikissa kunnissa. Ideaalitilanteessa pth-potilaiden 

”sisääntulokuvaajan” tulisi olla mahdollisimman suora ja matala aina iltapäivään saakka eikä 

senkään jälkeen kohota piikiksi, kuten harmaalla maalatussa 80% päivistä kuvaajassa ilmenee. 

Kun nykytilanteessa terveysasemilla jostain syystä onkin odottamattomasti vähemmän 

akuuttiaikoja kuin normaalisti, vyöryy potilaita yhteispäivystykseen jo heti aamupäivällä 

voimakkaasti yli resursoidun, joka heijastuu sitten myös iltaan. Tämä pitäisi tulevaisuudessa olla 

estettävissä. Asiaa auttaisi, mikäli ylipäätään kiireellisiä aikoja olisi annettavissa, sillä 

kroonisemmankin vaivan kanssa ajaudutaan lopulta päivystykseen, kun minnekään ei pääse 

(viikon kipeä selkä, nyt en enää jaksa). Viikonloppukysyntäkin vähenisi tällä tavoin.  (tästä pitää 

tehdä kartoitus, kuinka paljon tulevasta potilasmateriaalista ei ole välttämättömiä tarkemman kuvan 

saamiseksi). Mikäli pitää olla valmiutta yhtä-äkkisiin ”ylivuototilanteisiin”, on tämä resurssisyöppö. 

Tasaisilla potilasvirroilla voitaisiin päivävuorosta vähentää ainakin yksi hoitaja ja kokonainen 

lääkäripanos. Toisaalta päivystysalueen yhteinen akuuttilääkäri lisää lääkärimiehitystä, mutta 

päivystysosaston lääkäriresursoinnista voidaan vähentää puolet. 

 

Lääkärit aktiivipäiv. 
Nyt 

päivä 
2025 
päivä Nyt ilta 

2025 
ilta Nyt yö 

2025 
yö 

 

        Päivystys: 
       Esh 3 3 4 2 2 2 

 Pth 2,5 1,5 3,2 2 1 0 
 

        Akuuttilääkärit 0 1 0 1 0 1 
 

        Päivystysosasto 2 1,5 0 0,5 0 0 
 

        Akuuttikuntoutusosasto 0 2 0 0 0 0 
 

        Yhteensä 7,5 9 7,2 5,5 3 3 
 

        2016 yhteensä 18,2 lääkäriä per 8 tunnin vuorot 
    2025 yhteensä 17 lääkäriä per 8 tunnin vuorot, huomioitava että yksi osasto on tullut lisää 

 

Akuuttikuntoutusosasto 



 

 

Kaiken kaikkiaan 5 bruttohoitopäivän jaksolla keskimäärin viiden potilaan vuorokausivauhdilla olisi 
oikea paikkakoko siis 25 potilaspaikkaa, nettohoitopäivät huomioiden olisi keskimääräinen 
kuormitus tällöin 20, ja laskennallinen hoitajatarve 20,9. 
 

 
 

2.1.8 Resursointisuunnitelma 
Ylläolevaan viitaten vaikuttaa resursointisuunnitelmaan huomattavasti SOTE-tyyppinen ratkaisu, 
missä potilaita kustannustehokkaimmin hoidetaan. Näkemyksemme mukaan valtaosa pth-tason 
akutologiasta tulisi pystyä kattamaan päivystyksellisillä tai kiireellisillä päiväaikaisilla 
ajanvarauksilla, jolloin päivystyskäynnit vähenisivät merkittävästi ilta-, yö ja viikonloppuaikaan. 
Toimiakseen tämä edellyttäisi mahdollisuuden, että puhelinneuvonnasta kyetään ohjaamaan ja 
varaamaan potilaalle akuutti/kiireellinen aika seuraavalle arkipäivälle tai kiireellinen aika viikon 
sisään. Tullee halvemmaksi, että terveysasemilla satunnaisesti on hiven ylitarjontaa kuin että se 
olisi päivystyksessä. 
Lähiaikoina on aiheellista teettää selvitys, kuinka moni virka-ajan ulkopuolisista päivystyspotilaista 
ja myös virka-ajan ylivuotopotilaista a. Oikeasti tarvitsee <24h kuluessa hoidon taudin tai vamman 
pahenematta b. Voi odottaa seuraavaan päivään c. Kiireellinen ajanvarausaika riittäisi d. Ei 
tarvitsisia aikaa lainkaan. 
Kuten kohdasta 8 ilmenee, voitaisiin lääkäriresurssia käytännössä lisäämättä hoitaa yhtä osastoa 
enemmän. Tämä edellyttäisi akuuttilääkärijohtoista toimintaa kaikissa vuoroissa. 
Kahden lääkärin vähennys aiemmasta toimintalinjasta olisi vastaavasti kompensoitava 
halvempana virkalääkäriresurssina pth-päivävastaanottotoiminnoissa terveysasemilla. 
Hoitohenkilökunnan osalta resursointiin vaikuttaa myös toiminnan luonne jatkossa. 
Resursointisuunnitelmassa on vaihtoehdossa kaksi oletettu päivystyskysynnän vähenevän/olevan 
paremmin ennakoitavaa, jolloin hoitohenkilökuntaa voidaan tiivistää. Samoin oletetaan, että 
jatkohoitoon siirtyminen on jouhevaa ja valvontatarve päivystysosastolla vähenee (resurssitaulukko 
työpöydällä). 
Vaikka päivystystoimintaan kuuluu yllätyksellisyys ja kysynnän vaihtelu, on vaihtelu suurempaa 
esh-puolella ja paremmin ennakoitavissa pth-tasolla. Henkilökuntaresursointiin vaikuttaa se, että 
esh-puolella aina pitää olla valmius hoitaa isompiakin hätätilanteita, esim. suuronnettomuus, ja 
tästä valmiudesta on oltava valmis jonkin verran maksamaan.  
 
Päivystysosaston miehitys on nykymuodossaan oikea. Vaikka osa nyt hoidettavista potilaista 
paremmin kuuluisi akuuttikuntoutusosastolle, voidaan siellä hoitaa jatkossa nyt muille osastoille 
eksyneitä potilaita, jotka eivät ole saaneet paikkaa osaston ollessa täynnä. Tätä määrää on 
käytännössä mahdotonta arvioida jälkeenpäin, mutta ylempänä olevien selvitysten mukaan 
sisäänotettavien potilaiden määräksi voidaan hyvin arvioida 10 potilasta/vrk, ja kun valvontaa 
siirtyy päivystyksestä osastolle, lisää se kiertoa ja siten kaikkien ammattiryhmien työn määrää. 
 
Akuuttikuntoutusosaston henkilökuntamäärä on arvioitu kattavan keskim. Viiden potilaan 
päivttäisen sisäänoton. Osastolle muodostuu helposti tulppa, mikäli sinne ohjautuu enemmän kuin 
yksittäisiä “pitkän linjan potilaita”. 
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2.1.9 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
Tämän työryhmän osalta tilat ovat aika pitkälle todennäköisesti muuratut paitsi 
akuuttikuntoutusosasto. Ainoa muutos varsinaisessa päivystyksessä tulisi olemaan 
valvontapaikkojen vähentäminen nyt käytännössä jatkuvasti aivan liian ylikansoitetussa tilassa. 
Samoin ensihoidon tilannekeskus tulisi saada päivystyksen yhteyteen yhteistyön parantamiseksi ja 
synergiaetujen saamiseksi. Tämä vaatisi myös lämmitetyn tallitilan ambulanss(e)ille, ja tilan ollessa 
tarpeeksi suuri voitaisiin sitä käyttää suuronnettomuustilanteissa triage-paikkana. 
Akuuttikuntoutusosaston luonteva paikka olisi päivystyksen yhteydessä (tukeutuu päivystysaikana 
päivystykseen) sekä samalla luonteva yhteyskanava terveyskeskukseen, jota kautta saattaisi tulla 
joitain potilaita osastolle suoraan omalta lääkäriltä, jolloin voitaisiin välttää 
päivystyspoliklinikkakäynti. 
Psykiatrinen päivystys toimisi päivystyksen tiloissa ilman varsinaista lisäresurssitarvetta. Kun 
varsinainen psykiatrinen sairaala on samalla alueella, helpottaa tämä kaikkien osapuolten työtä 
eikä erillisiä kuljetuksia tarvittaisi. Psykiatrin konsultaation pohjalta olisi sitten tarvittaessa 
jatkohoitopaikka joko psykiatrisella osastolla tai somaattispainotteisemmilla päivystysosasto. 
Päivystyksessä on jo lasten vastaanottotilat. Päiväsaikaista toimintaa ajatellen olisi luontevaa, että 
lasten päivätoiminta olisi päivystyspoliklinikan välittömässä läheisyydessä, sillä kysyntä vaihtelee 
kovasti, ja askeleita ja aikaa säästettäisiin runsaasti (joko hoitajan viemässä potilasta päiväsaikaan 
tai lääkärin juoksemista). 

 

2.1.10 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
Akuuttikuntoutusosasto?? Yhden hengen huoneita? Infektiot/eristykset kaikki infektio-osastolla?? 
Onko parempi, että esim. ESBL-MRSA-ym. yhden hengen huoneissa kuntoutusosastolla vai 
infektio-osastolla (esim. haavanhoito ym?) Tämä vaatii pidemmälle vietyä pohdintaa ja 
kokonaisvaltaista ratkaisua. 

2.1.11 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

Toimiva akuuttien/kiireellisten ajanvarausten antaminen, joka säästää asiakkaan aikaa ja 
harhailemista ja vähentää ”valmiusresurssin” tarvetta. Walk-in tyyppisen päivystyksen 
ennakoitavuus olisi parempi ja odotusaikojen vaihtelu vähäisempää. Henkilökunnalla olisi 
enemmän aikaa perehtyä ja oppia uusia/vaativampia tehtäviä, kun aikaa ei kuluisi turhaan hoiva- ja 
valvontatehtäviin, kun läpivirtaus olisi hyvä, ja tehokas ydintehtäviin panostaminen parantaa 
potilasturvallisuutta. 
Päivystystoiminnan tulee olla tiimityötä, ja vakituisempi lääkärityövoima päivystysalueella on tässä 
merkittävässä roolissa eri prosesseja hiottaessa. Mitä vakioidummat toimintamallit on, sitä 
tehokkaampaa ja lopulta helpompaa on kaikille toiminta. Päivystysalueen prosessit on saatava 
luoda päivystyksen ehdoilla.  
Kun sairaalan sydän – päivystys – pumppaa valmiin potilaan ulos, siirtyy tämä joustavasti 
jatkohoitoon selkeään prosessiin, varsinkin kun kaikkialla on ajantasainen tieto, mikä on 
potilastilanne kussakin pisteessä, eikä puhelinmiekkailuja tarvittaisi.. Toisin sanoen muu toiminta 
olisi enemmässä määrin sovitettava päivystystoiminnan tarpeisiin eikä toisinpäin. 

Teknologiset ratkaisut 

Yllä olevan mukaisesti hyvä logistiikkaohjelma koko talon tasolla olisi huomattava 
resurssinsäästäjä. 
Olisi ehdottoman tärkeää, että kaikissa alueen toimipisteissä olisi sama potilastietojärjestelmä ja 
tiedot täten (kuten esim. lääkelistat) siirtyisivät reaaliajassa. Nyt haaskataan suunnattomasti ja 
riskialttiisti aikaa samojen asioiden uudelleenkirjaamiseen. 
Ensihoidon telelääketiede parantaa ensihoidon käytettävyyttä kohteessa. 
Erilaiset omaseurantajärjestelmät lisääntyvät, kuten jo esim. RR, verensokeri jne. 

Samoin bigdataa hyödyntävät omahoitoa tukevat verkkopalvelut. 

Labra-automaatit 



 

 

 

2.1.12 Tulosten yhteenveto 
 Tulevan toiminnan taloudellisen resursoinnin ja toimivuuden kannalta olisi tärkeä laaja SOTE-

tyyppinen ratkaisu; missä ja miten potilaita kustannustehokkaimmin hoidetaan. 

Näkemyksemme mukaan valtaosa pth-tason akutologiasta tulisi pystyä kattamaan 

päivystyksellisillä tai kiireellisillä päiväaikaisilla ajanvarauksilla, jolloin päivystyskäynnit 

vähenisivät merkittävästi ilta-, yö ja viikonloppuaikaan. Toimiakseen tämä edellyttäisi 

mahdollisuuden, että puhelinneuvonnasta kyetään ohjaamaan ja varaamaan potilaalle 

akuutti/kiireellinen aika seuraavalle arkipäivälle tai kiireellinen aika viikon sisään. Tullee 

halvemmaksi, että terveysasemilla satunnaisesti on hiven ylitarjontaa kuin että se olisi 

päivystyksessä. Päivystystoiminta on aina kalliimpaa kuin suunnitelmallinen päiväaikainen 

toiminta. Nykyisen päivystyksen tiloja voitaisiin ajatella käytettävän päiväsaikaan myös 

ajanvaraukselliseen toimintaan, mikäli kokonaisuus on hallittu. 

 Asiakkaita tulee jatkossa kyetä paremmin ohjaamaan asianmukaiseen hoitopaikkaan ja myös 

IT-pohjaisesti heidän itsensä selvittää, milloin on tarpeen hakeutua hoitoon. Tietotekniikka on 

asiakkaille ihan eri lailla arkipäivää 10 v kuluttua kuin tänä päivänä.  

 Ensihoito toimii tiiviissä yhteistyössä päivystyksen kanssa. Tilannekeskus ja kenttäjohtajat 

toimivat päivystyksen yhteydessä olevissa tiloissa, jolloin saadaan synergiaetua koulutuksessa, 

henkilöstön käytettävyydessä ja ensihoidon tietotaitoa voidaan hyödyntää paremmin 

kohteessa, kun konsultaatiokanava sairaalaan on selkeä ja vastuulääkäri kokenut lääkäri. 

Ensihoitoa voidaan hyödyntää myös varsinaisten hälytystehtävien ohella tarkistuskäynneillä, 

varsinkin perifeerisemmillä alueilla. Pikadiagnostiikka ja hyvät teleyhteydet tukevat tätä. Hyvä 

akuuttilääkäritilanne mahdollistaa lääkärin lähtemisen mukaan ajoittain vaativampiin 

hälytystehtäviin. 

 Varsinainen päivystys tulee olemaan hyvin johdettua, akuuttilääkärivetoista tiimityötä, jota 

kehitetään yhdessä omista lähtökohdista yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Ajan kuluessa 

siirrytään yhä enemmän kohti akuuttilääketieteellistä ajattelutapaa, jossa potilaita hoidetaan 

kokonaisvaltaisesti ilman tiukkoja raja-aitoja (eri erikoisalat/pth). Tämä vähentää päällekkäistä 

työtä, konsultaatioita ja läpimenoaikoja. Päivystyksen läpimenoaikojen tulee olla lyhyitä, kun 

sinne tulee vain oikeasti akuutin hoidon tarpeessa olevia potilaita, jotka joko kotiutuvat annetun 

hoidon jälkeen tai siirtyvät jatkohoitoon eri prosesseihin. 

 Psykiatrinen päivystys toimii muun päivystyksen tavoin päivystyspoliklinikalla 

psykiatrikonsulttipohjaisesti.. 

 Päiväaikainen päivystystoiminta pienemmillä erikoisaloilla lienee mielekästä säilyttää omilla 

poliklinikoilla (tai vastaanottokeskuksessa) vaihtelevan ja usein pienehkön kysynnän takia. 

 Potilaan osallistumista aktiivisesti omaan hoitoonsa tuetaan, mm. fysioterapeuttisin keinoin 

päivystyksessä. 

 Päivystysalueella toimiva päivystysosasto on nopean osaston prosessi, joka ottaa vastaan 

potilaita vain päivystyksestä, myös valvontapotilaita, jolloin päivystyksessä ei käytetä 

resursseja päivystyksen näkökulmasta valmiiden potilaiden valvontaan ja hoivaan. 

Päivystysosastolla hoidetaan potilaita, joiden diagnoosin varmistaminen, valvonta ja hoito 

oletetusti saatu valmiiksi < 48 tunnissa, ja potilas kotiutuu entiseen asumismuotoonsa. 

Kirurgiset päivystyspotilaat hoidetaan kuitenkin pääsääntöisesti kirurgisesti orientoituneilla 

osastoilla. 

 Tehostetun valvonnan läheisyys on tärkeää, koska valtaosa potilaista tulee sinne päivystyksen 

kautta, ja tätä valvontaa vaativille potilaille on jatkossa vain yksi osoite, mikä helpottaa kaikkien 

orientoitumista ja työtä. 



 

 

 Akuutti kuntoutusprosessi edellyttää omaa osastoa. Akuuttisairaalan hoitopäivä on liian kallis 

vanhusten kriisien hoitoon, joissa toipumisaika on pidempi. Tämä edellyttää järjestelyä, jossa 

kuntoutus on erillisessä keveämmin varustetussa yksikössä. Asiakaskunnan koostuessa 

pääosin ikääntyneestä väestöstä on toiminnan oltava geriatrijohtoista. Geriatrista osaamista ja 

akuuttia sairaalahoitoa on tarjottava päivystävien yksiköiden yhteydessä, koska toiminta 

edellyttää ympärivuorokautista lääkäripäivystystä, laboratorio- ,kuvantamis- ja 

konsultaatiomahdollisuuksia. 

  Akuuttikuntoutusosaston ajatukseen kuuluu akuutin kriisin hoidon lisäksi geriatrivetoinen 

kokonaisvaltainen tilanteen arviointi ja kuntoutus/hoitosuunnitelman teko, ja tarvittaessa 

sosiaalinen kartoitus ja arviointi mahdollisesta (lisä)avun tarpeesta, jotta olisi hyvät edellytykset 

entiseen asumismuotoon palaamisesta. Tämä edellyttää sosiaalityöntekijän ja 

kotiutushoitajatyyppisen toiminna hyvää saatavuutta. 

 Optimaalisesti sosiaalityöntekijä ja kotiutushoitaja olisivat käytettävissä myös muualla 

päivystysalueella, jotta kotiutuksen check-listaa voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää jo 

päivystystapahtuman alusta lähtien. 

 

2.2 Teho ja valvontahoito-työryhmä 
 

2.2.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 

Tiimikohtaiset tavoitteet 

 
Teho- ja valvontahoitotyöryhmän tavoitteena on ollut VKS 2025 –projektissa koota   sairaalan teho-, 
sydänvalvonta- ja stroke-hoito yhden ”Hot hospital”- organisaation alaisuuteen yleisten tehostetun 
valvontahoidon periaatteiden mukaisesti.   
”Hot hospital”  –käsite tarkoittaa akuutin tehostetun valvontahoidon keskittämistä sairaalassa samalle 
alueelle, jolloin tarkoitus on saada synergiaetuja sekä potilashoidon laadun että resurssien käytön , varsinkin 
henkilöstöresurssin, näkökulmasta. 
Lähtökohtana on valvontatyön perusperiaatteiden samankaltaisuus: ajatus potilaan saamasta hyödystä ja 
elintoimintojen valvonnasta. 
 
YLEISET  ”HOT HOSPITAL” -TOIMINTAMALLIN PERIAATTEET JA TOIMINNAN TAVOITTEET: 
 
 
● Oikeudenmukainen hoitoresurssien jako hoidon tason (”Level of care” I-III) mukaan 

Eri valvontahoitoprosessit erottuvat toisistaan todellisuudessa sekä  resurssien jaossa ja että 
vastaavasti annettu valvontahoito eroaa tasoltaan myös tavallisesta vuodeosastohoidosta 
 

● Potilaspaikkojen joustava käyttö kuormitustilanteen mukaan 
Periaatteessa vähentää kokonaispaikkatarvetta ja sallii periaatteen ”Potilasta ei siirretä, vaan hoitaja 
tai muu resurssi siirtyy” MAHDOLLISUUKSIEN rajoissa. Tähän liittyy  tehovalvontaprosessin 
toiminta tehohoidon ja sydänvalvonnan varapaikkana kuormituksen vaihdellessa.  
 

● Hoitohenkilökunnan laaja osaaminen ja yhtenäinen työnjohto 
 Kriittinen voimavara on VKS:n valvontatyön henkilökunta ja sen kokonaismäärä. 

Selkeä ja vaikea tavoite on, miten työvoimaresurssia voidaan käyttää joustavasti eri tarkoituksiin. 
Edellytykset: 1. osaaminen 2. työnjohtojärjestelyt. 
 

● Potilasvalinnan ja resurssien käytän seuranta, jotta ne kohdennetaan oikein ja käytetään   
   tehokkaasti 

Tehohoidon osalta toimii kansallinen laatukonsortio. Miten sitä voidaan soveltaa kaikkeen 
tehostettuun valvontaan, niin että tiedettäisiin keitä hoidetaan, tulokset ja mitä erilainen hoito 
todellisuudessa maksaa? 

 
VALVONTAHOIDON YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET: 



 

 

 
- Valvonnan tarpeen tulee perustua todettuun tilapäiseen elintoimintahäiriöön tai ainakin sen uhkaan, 

mitä vuodeosastotasolla tai vastaavalla ei kyetä toteuttamaan. 

- Valvontahoidon tarvetta harkitessa on myös arvioitava potilaan siitä saamaa hyötyä. 

- Valvontahoidon resurssit pitää kyetä kohdistamaan oikein, niin että ne vastaavat potilaan sairauden 

vaikeusastetta ja sen vaatimaa hoidon intensiteettiä.  

- Tehohoidon tulee erottua valvontahoidosta sairauden vaikeusasteen ja hoidon intensiteetin mittarien 

perusteella. 

o Sairauden vaikeusaste on arvioitavissa kansainvälisillä standardoituilla mittareilla (esim. 

APACHE & SAPS-pistee t& SOFA-elintoimintahäiriöt) 

o Hoidon intensiteetti voidaan mitata TISS-pisteillä (standardoitut hoitotoimenpiteet) 

- Hoitajaresurssien oikea kohdentaminen eritasoiseen valvontahoitoon edellyttää yhtenäisen 

työnjohdon käyttöä. 

- Toiminta voi olla joustavaa, jos käytettävissä on useisiin eri tarkoituksiin sopivia potilaspaikkoja  

- Koska ajoittain potilashoidon tarve voi ylittää tarjonnan, potilasvalinnassa voidaan joutua 

priorisointitilanteisiin, josta päättävät valvontahoidon lääkärit johtavan lääkärin hyväksymänä. 

Tilanteisiin, jossa kaikki käytettävissä olevat valvontapaikat ovat käytössä, pitää laatia 

toimintasuunnitelma. 

- Koska valvontahoidon resurssit ovat aina rajalliset, on oltava mahdollisuus tarjota muuta hoitoa 

o potilaille, joiden riski saada elintoimintahäiriöitä on vähäinen. 

o toivottomasti sairaille potilaille. 

o jos hoidon aikana potilaan tilanne muuttuu, valvontahoidosta tulee voida luopua. 

o potilaille, jotka ovat muuten työläitä hoitaa, mutta joilla ei ole akuutteja elintoimintahäiriöitä. 

 

2.2.2 Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 
 
Tiiminvetäjä: Simo-Pekka Koivisto 
  ( talousnäkökulma ja tulosten yhteenveto) 
Tiiminvetäjä: Saija Seppelin 
 
Jäsen 1: Leena Huhti 
Jäsen 2: Raku Hautamäki 
Jäsen 3: Inger Lähdesmäki 
Jäsen 4: Hilkka Saarenmäki 
Jäsen 5: Johanna Hakomäki/ Catarina Alanko 
 

2.2.3 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

 Tehohoito 

o Kansallisen laatukonsortion tietojen mukaan hoidon taso vastaa hyvää kansallista tasoa 

o laitekanta ajanmukainen ja riittävä 

o virka-aikainen lääkärimiehitys on riittävä 

o hoitohenkilökunta on osaavaa ja motivoitunutta 

 Sydänvalvonnan toiminta 

 Yhteistyö sydänaseman kanssa 

 STEMI-potilaiden jatkohoito CCU:ssa toimii osana hoitoketjukokonaisuutta 

 Potilasvalintakriteerit 

o potilasvalinta tehohoitoon tarveharkinnaista eikä sitä käytetä muuhun hoitoon 

MET-toiminta ja siihen liittyvät toiminnot 

o toiminta on aloitettu 1.4.2011 ja muodostunut vakiintuneeksi osaksi sairaalan prosesseja 

Akuutit dialyysit  tehohoidon  toteuttamana 



 

 

2.2.4 Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 
 

1. Henkilökunnan, tilojen ja välineiden käyttö ei ole tällä hetkellä optimaalista: 
 

• Tilat ovat fyysisesti erillään: nyt toimivat yksiköt tarvitsevat oman täyden   henkilökunnan, 
lääkäripäivystysjärjestelyt, varustelun ja tukipalvelut (välinehuolto, sihteerit jne) 
• Hoitohenkilöstön tarve ja sen käyttö päätetään erillisissä työnjohto-organisaatioissa ja joustavuus 
perustuu ”epävirallisiin” käytäntöihin (hyvään tahtoon/talonpoikaisjärkeen) eikä vastaa muuttuvaa 
potilastilannetta, potilaiden sairauden vaikeusastetta tai sen vaatimaa hoidon tasoa. 

 Käytännössä myös fyysinen etäisyys  ja hoitohenkilökunnan erilainen osaaminen estävät 
henkilökunnan joustavan käytön.  

• Sijaistaminen (poissaolot, sairastamiset) hankalaa erillisten organisaatioiden  ja niissä 
noudatettujen erilaisten työtapojen vuoksi 
• Monitorointi, kirjaaminen, lääkehoito ja muut työtavat ovat eriytyneet erillisissä organisaatioissa 
• Erilaiset hoitovälineet ja niiden erilliset hankintaprosessit samaan käyttötarkoitukseen 

 
2. Vuodeosastojen kyky valvoa  eräiden potilaiden vointia on rajallinen: 

 
• Postoperatiivinen heräämövalvonta ei ole ajallisesti koko ajan kattavaa, vaan potilaat siirtyvät 
päivystysaikana nopeutetusti vuodeosastoille. 
• Valvontahoitoon on käytetty  kardiologisten potilaiden resursseja CCU:ssa ja osittain varsinaisia 
tehohoitopaikkoja. 
• Osastolla toteutettu valvontahoito ei tasoltaan todennäköisesti eroa tasoltaan juurikaan muusta 
tavallisesta osastohoidosta (erityisesti ajatellen neurologista ja postoperatiivista valvontahoitoa) 

 
3. Nykyisen CCU:n lääkärityövoimaresurssi on päivystysaikana usein riittämätön kaikkien siellä 

hoidettujen potilaiden sairauden vaikeusasteeseen ja hoidon intensiteettiin nähden: 
 

 Valvontahoidosta päivystysaikana vastaava lääkäri voi olla fyysisesti kaukana päivystysalueella, 
käytännössä vaikea poistua sieltä tai seurata potilaiden vointia ja usein erikoistuvassa vaiheessa 

 
4. Valvontahoidon potilasvalinnasta lääkärien ja hoitohenkilökunnan välillä vallitsee erilaisia mielipiteitä 

ja traditioita, koska eräiden potilaiden muita hoitovaihtoehtoja ei ole tai ei ole selvitetty: 
 

• Potilaiden siirtämisessä vuodeosastolle jatkohoitoon on ajoittain suuria ongelmia. Siksi 
hoitojaksot pitkittyvät valvontaosastoilla ja henkilöresurssi kuluu siirron järjestämiseen. Erityisesti 
tehohoitopotilaan siirtämisessä medisiiniselle vuodeosastolle jatkohoitoon on  ongelmia 

 kun elämän loppuvaiheen hoidossa potilaan oireita on haluttu lievittää esim. CPAP-hoidolla tai 
lääkeinfuusioilla, joiden toteuttamiseksi potilas joudutaan siirtämään tehostettuun valvontaan , 
vaikka potilas ei valvontahoidon yleisten periaatteiden mukaisesta tehostetusta hoidosta 
hyötyisi. 

• Ei-päivystävien alojen hoitovastuut on päivystysaikaan yleisluonteisesti siirretty sisätaudeille ja 
tarvittaessa akuuttivalvontahoito toteutetaan CCU:ssa kardiologisten potilaiden hoitopaikoilla.  
• Epäselviä hoitovastuita/tehtävänjakoja osalla potilaista (esim. akuutin non-invasiivisen ventilaation 
toteutus/invasiivinen kanylointi/sedaation toteutus) 
• Valvontahoitoa tarvitsevia kirurgisia potilaita on seurattu vuodeosastoresursseilla tai CCU:ssa. 
Virallisesti potilaat sinne valitaan sisätautilääkärin arvion perusteella. Potilashallinnollisesti  erikoisala 
on vaihtunut (esim. postoperatiivinen hengitysvajaus-->vajaatoiminta/pneumonia) ja yhteys 
alkuperäiseen erikoisalaan ”katkennut”. 
• Varsinaisia tehopotilaita ja edelleen tehovalvontatasoista hoitoa tarvinneita potilaita on siirtynyt 
resurssipulatilanteissa CCU-valvontaan, hoitovastuu ja hoidon jatkuvuus on ”katkennut” ja 
päinvastoin (potilas siirtynyt CCU:sta tehohoitoon). 
•  joskus hoitopaikkaa on tilapäisesti ”lainattu” ja potilas siirtynyt tehon/CCU:n henkilökuntatilanteen 
mukaan ( eli potilasta siirretään eikä henkilöstöä), paljon turhaa työtä 
• Erilaisista mielipiteistä johtuen potilaan tehohoidosta on saatettu luopua, mutta silti potilas siirtynyt 
vuodeosastolta takaisin valvontaan CCU-potilaaksi, joka asettaa kyseenalaiseksi aiemmat 
päätöksen hoidon tasosta ja sen intensiteetistä; hoidon kustannukset ja vastaava laskutus menneet 
samalta 4611-budjettimomentilta.  
• Hoidon jatkuvuus ei ole toteutunut tai teettänyt paljon ”turhaa” työtä, kun erikoisala, hoitava lääkäri, 
sairaskertomustiedot, kirjaaminen ja hoitotavat muuttuvat potilaan siirtyessä eri valvontayksiköiden 
välillä. 



 

 

• Potilaiden sijoittelu ajoittain  epätarkoituksenmukaista, kun vuodeosastot pyrkivät pitämään niille 
tarjotut potilaat mahdollisimman kauan valvontayksiköissä, siirrot ajoitetaan mielellään 
epätarkoituksenmukaisesti iltapäivälle ja mieluummin ottamaan uusia potilaista suoraan esim. 
päivystysalueelta. Siirto-ongelmien vuoksi hoitojaksot pitkittyvät epätarkoituksenmukaisesti. 
Erityisesti tehohoitopotilaan jatkoohoitoon sisätautien vuodeosastolle on ongelmallista 
• CCU:n resursseilla tehty  aiemmin akuutin valvontahoidon lisäksi elektiivistä toimintaa 
(kardioversiot). 

 
5. Tehohoidon ja eri valvontahoidon toiminta- ja talousluvista ei saada helposti tietoa: 

 
• Niin kauan kuin kaikki valvontahoidon kulut maksetaan samalta budjettiluvulta, ei ole mitään 
todellista tietoa toiminnan kustannusvaikutuksista ja sen jakautumisesta esim. tehohoidon ja muun 
valvontahoidon välillä 
• Ilman kunnollisia toiminta- ja taloustietoja ei myöskään voi olla mitään todellista budjettivastuuta 
• Voidaan myös kyseenalaistaa, eroavatko eri prosesseissa annettu hoito todellisuudessa toisistaan 
ja onko sairaalassa todellisuudessa esim. erillistä tehohoitoa vai yleistä valvontahoitoa? 
• Myös ns. ”futile treatmentin” (=epätarkoituksenmukainen hoitopaikka) arviointi (nykyistä tehohoitoa 
lukuunottamatta) on vaikeaa eli valvontapaikkojen käyttö vuodeosastohoitoon, mitä tapahtuu 
nykyisessä järjestelyssä.  Olennaisia tietoja kokonaiskustannusten sijaan olisivat henkilökunnan 
käyttö eri hoitoprosesseihin vuorottain, lääke-, materiaali-, laboratorio-, rtg – ja verituotemenojen 
kohdentuminen yksikön sisällä 
• Muun kuin tehohoidon osalta nykyiset toimintalukumittarit eivät kykene antamaan tarpeeksi 
yksityiskohtaisia tietoja prosessien toiminnasta, kun mitataan vain hoitopäiviä ja hoitojaksoja (esim. 
lyhyet hoitojaksot/tapahtumat); tehohoidon osalta mitataan jo nyt tarkkaa hoitoaikaa Laatukonsortio-
toimintana eikä vain hoitopäiviä. 

  
6. Pienet erilliset valvontahoito-organisaatiot eivät kykene ylläpitämään riittävää  henkilöstömäärää ja 

osaamista  vaihtuvissa kuormitustilanteissa ja poissaolojen aikana, mikä vaarantaa kriittisesti 
sairaiden potilaiden hoitomahdollisuudet tulevaisuudessa: 

 
• Tehohoidon osaston ulkopuolisten tehtävien toteuttaminen (MET, elvytys, trauma jne) eivät ole 
mahdollisia, jos yksikkö ja sen henkilökuntapohja ovat pieni 
• Akuuttidialyysien osaamistason ylläpito voi osoittautua mahdottomaksi, jos sen suorittava 
henkilökuntapohja kapea 
• Vaihtelevissa kuormitustilanteissa rajallinen henkilöstöresurssi rajoittaa eniten mahdollisuuksia 
selvitä  tehohoidon ja muun valvontahoidon ylikysyntätilanteista. 
• Erilliset hallinnot ja useat esimiehet vievät käytettävää hoitajatyövoimaa pois ydintehtävistä 

 
 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

- Viitataan kohtaan 4 

2.2.5 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 

• Tehohoito ja tehovalvonta 

• Sydänvalvonnan kardiologiset potilaat 
o STEMI-prosessi 
o Muu akuutti sydänprosessi 

• Sydänvalvonnassa hoidetut  muut valvontapotilaat 

2.2.6 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 TEHOHOITOPROSESSI (aiempi tehohoito-osasto) 
  Kriittisesti sairaimmat potilaat (kuolleisuusriski >30%) 
 

 SYDÄNVALVONTAPROSESSI (aiempi CCU) 



 

 

Kardiologiset potilaat (STEMI, NSTEMI, ACS jne) 
 

 TEHOVALVONTAPROSESSI (aiempi CCU/teho) 
  ”Ei-kardiologiset” sisätauti/kirurgiset potilaat 
  Teho- ja kardiologisen prosessin varapaikkoja 
 

 MUU VALVONTAHOITO –PROSESSI (aiemmin muualla hoidetut) 
  Akuutti neurologia (aiemmin stroke-yksikkö osastolla E5) 

  Päivystyksellinen postoperatiivinen hoito (aiemmin osastoilla/heräämössä) 
 

 AKUUTTIHOITOPALVELUT -PROSESSI 
  MET- , elvytys-, angio- ja traumahälytystehtävät, out reach -toiminta 
  Akuutti dialyysipalvelu 
  Tehohoidon jälkipoliklinikka 
 
MUUTOKSET TOIMINNOISSA: 

 Hot hospital –organisaatio keskittää  nämä akuutin valvontahoidon prosessit yhdeksi 
toiminnalliseksi kokonaisuudeksi 

 lähtökohtana on akuutin valvontatyön perusperiaatteiden samankaltaisuus: ajatus akuutisti 
sairaan potilaan siitä saamasta hyödystä ja siihen liittyvä keskeisten elintoimintojen monitorointi  

 hoidon keskittämisestä samalle alueelle toivotaan synergiaetuja sekä potilashoidon laadun että 
resurssien, etenkin henkilöstöresurssien käytön, suhteen. 

 Hot hospital on osa ”Akuuttia prosessia”; Elektiivisten hoitojen tai toimenpiteiden seuranta 
järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja edullisemmin esim. hoitokeskuksessa ja heräämöissä. 

 tehohoidolle taataan riittävä hoidon taso ja intensiteetti siihen valikoitujen potilaiden hoidon 
takaamiseksi sekä hoitopaikkoja vastaamaan kansainvälisiä suosituksia 

 kardiologia säilyy omana prosessina, sille taataan sen tarvitsemat resurssit ja itsenäinen, melko 
yksiselitteinen potilasvalinta 

 tehovalvonta, jota on annettu aiemmin teholla tai sydänvalvonnassa, muodostaa erillisen 
prosessin, joka lähestyy tehohoitoa.  

 tehovalvontaprosessi toimii myös varapaikkana, kun teho- ja sydänvalvonnan potilaiden määrä 
vaihtelee. 

 tehovalvonta luo sairaalaan myös uuden erilailla resurssoiden hoitotason. Kirurgiset potilaat 
saavat vastaavaan hoitotason  kuin nyt sisätaudeilla on sydänvalvonnassa 

 erillisen stroke-yksikön ylläpito epämielekästä,  se siirretään osaksi Hot hospitalia. Tarveharkinta 
kuitenkin säilyy, ja vain akuuteimmat ja eniten valvontahoidosta hyötyvät siirtyvät sinne, kun 
muut potilaat hoidetaan osastolla/päivystysosastolla/hoitokeskuksessa neurologin hyväksymän 
potilasvalinnan mukaan. 

 Valvontahoitokapasiteetti päivystyskirurgisille potilaille, kun heräämö kiinni. Kaikki potilaat eivät 
tätä tarvitse ja resurssipulatilanteessa valvontaan otetut potilaat voidaan siirtää joustavasti 
vuodeosastolle. Päivystysleikkausryhmä vapautuu nopeammin postoperatiivisesta vaiheesta. 

 Akuuttihoitopalvelut: nämä toteutettu tehon resursseilla ja tulevaisuudessa ylläpito helpompaa 
Hot hospital-organisaation henkilöstöpohjalla.  Jos jäädään pieniin yksiköihin, kaikki nämä ovat 
uhattuina eikä ammattitaitoinen henkilökunta riitä ylläpitämään näitä toimintoja 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.7 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

• Osaava, riittävä, sitoutunut, joustava ja kaksikielinen henkilökunta 
• Tehohoito/ tehovalvonta on evidenssiin perustuva, päivitetyt hoito-ohjeet 
• Hyvä perushoito ja varhain aloitettu kuntoutus 
• Hyvä yhteistyö eri ammattiryhmien ja yksiköiden välillä 
• Riittävät konsultaatio ja tukipalvelut kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoon 
• Hoidon jatkuvuus, toimivat jatkohoitomahdollisuudet 



 

 

• Potilaan ja omaisten hyvä kohtaaminen ja informointi 
• Toimivat tilat ja laitteet, yhden hengen huoneet 

Työryhmässä on myös eriävä näkökulma painottaen enemmän toiminnallisuutta 
kuin huonekokoa 

• Vastuu potilaan hoidosta on myös erikoisalan lääkärillä 

Kriittiset menestystekijät 

 
Kriittiset menestystekijät vaikuttavat suoraan potilaan selviämiseen kriittisestä sairaudesta, 
pitkäaikaisennusteeseen sekä elämänlaatuun sairaalahoidon  jälkeen. 
 

1. Potilasvalinta 
 

• Potilasvalinta on yhtenäinen  eikä se saa vaihdella eri ajankohtina (virka- tai 
päivystysaika) tai päivystävästä lääkäristä riippuen. 
Potilasvalintaa kuvataan tarkemmin tulosten yhteenvedossa 

• Potilasvalinnan tulee perustua aina tarveharkintaan eikä pelkkä diagnoosi koskaan 
automaattisesti oikeuta potilaspaikkaan 

• Potilaan tarvitseman hoidon intensiteetti tulee määrittää oikein myös tehostetun 
valvonnan sisällä (teho/tehovalvonta/sydänvalvonta/stroke/muu valvonta) 
 

2. Ydinprosessien toimivuus 
 

• Kriittisesti sairas potilas tai uhkaava elintoimintohäiriö tulee tunnistaa 
päivystysalueella tai vuodeosastolla viiveettä ja potilas  siirtää asianmukaiseen 
tehostettuun valvontaan jatkohoitoon 

• Tehostetun valvonnan sisällä potilaan hoidon tarvetta, hoitovastuuta ja hoidon tasoa 
arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan 

• Yhteistyön päivystysalueen, toimenpideyksiköiden ja vuodeosastojen kanssa tulee 
toimia saumattomasti 
 

3. Jatkohoitojärjestelyt vuodeosastoilla 
 

• Vuodeosastohoidon on pystyttävä jatkamaan teholla tai tehostetussa valvonnassa 
aloitettua hoitoa,  kuntoutusta ja havaita viiveettä potilaan tilan mahdollinen 
heikentyminen säännöllisillä ja tarkoituksenmukaisesti sovelletuilla  
peruselintoimintojen mittauksilla (lämpö, pulssi, verenpaine, hengitys, tajunta, 
virtsaneritys jne)  sekä tarvittaessa esim. pyytää  MET-ryhmä arvioimaan tilannetta. 
Vuodeosasto hoitaa potilaan perus- ja/tai pitkäaikaissairaudet ja turvaa hyvän 
perushoidon ml. riittävän ravitsemuksen. 

 
 Asiakasnäkökulma 

 
SUUNNITELMAN MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET NYKYTILAAN POTILASNÄKÖKULMASTA: 
 

1. Hoidon taso nousee: potilasturvallisuus paranee (huom.  erityisesti päivystysaikana) 
Kiistatta eräiden potilaiden hoidon taso nousisi (esim. päivystyskirurgia/stroke); eräiden 
ryhmien voisi myös tarkoituksenmukaisesti laskea (tehostetun valvonnan ulkopuolelle 
jäävät potilaat) 
”Hot hospital” –alueella potilaan voinnin muutos huomattaisiin ehkä aiemmin ja apu olisi 
helposti saatavilla. Samoin päivystävien lääkärien toimenkuvan muutos voisi edistää 
muiden kuin nykyisten  tehopotilaiden hoitoa. 

2. Potilasvalinta yhdenmukaistuu ja materiaali selkiytyy: 
Eri potilasryhmät pyritään hoitamaan omissa prosesseissaan (esim. sydänvalvonta). 
Nykyinen sattumanvaraisuus ja epäloogisuus häviää eri valvontamuotojen ja eri 
erikoisalojen välillä. 



 

 

3. Konkreettinen etu on turhan työn ”leanaus”: tehon ja CCU:n erillinen toiminta vie 
mielekkyyden aiemmalta hallinnolliselta yhdistämiseltä. Potilaiden siirtely osastojen välillä 
vähenee.  Konkreettisesti 40 osastojen välistä siirtoa muuttuvat osaston sisäisiksi. 

4. Valvontateknologia voidaan parantaa.  Tehohoidossa käytettyjä 
potilasvalvontateknologiaratkaisuja ehdotaan sovellettavaksi kaikkeen valvontahoitoon.  
Tämä olennaisesti  parantaa myös päivystävien lääkäreiden mahdollisuutta seurata 
kaikkien tehostetun valvonnan potilaiden tilaa. 

 
• Henkilökunta 
 

- Riittävät virat, toimet, sijaiset ja  varahenkilöstö  
- Riittävä lääkäriresurssi ympäri vuorokauden 
- Riittävä sairaanhoitajaresurssi ympäri vuorokauden 
- Henkilöstön joustava käyttö potilaiden hoidon intensiteetin mukaan organisaation 
(teho-,  valvonta- ja sydänvalvontaprosessi) sisällä 
- Riittävät palvelut muilta erikoisaloilta 
- Optimaalinen hoitoisuus. 

• Riittävästi materiaalia, laitteita ym.  

- Huollon riittävä osaaminen 
 
• Hoidon saatavuus – yksilöllinen hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan 
 
- Potilaalle voidaan tarjota tehohoitoa/tehovalvontaa viiveettä ympäri vuorokauden 
- Kriittisen sairauden tunnistaminen viiveettä. 
- Tehohoito- tai valvontapaikan järjestyminen viiveettä. 
- Kirurgisen ym. konsultaation saaminen heti 
- Hoidon jatkuvuus voidaan taata osastosiirroissa. 
- Toimiva yhteistyö muiden yksiköiden ja erikoisalojen kanssa ympäri vuorokauden. 
- Priorisointiasema radiologisten tutkimusten, laboratoriotutkimusten, KNF-tutkimusten jne. 

kohdalla – tutkimusten ajallinen ja laadullinen saatavuus 
 
• Laatu 
 
- Potilasturvallinen toiminta esim. HaiPro-ilmoitukset käsitellään ja johtavat tarpeen    

mukaan toimenpiteisiin. 
- Ei potilasvahinkoja, niin vähän potilasvalituksia kuin mahdollista. 
- Potilaalla on mahdollisuus antaa palautetta elektronisesti, suullisesti,  

jälkipolikäynnillä ym.  
- Yhteistyö Suomen tehohoidon laatukonsortion  kanssa mahdollistaa kansallisia vertailuja.

  
- Sairaalainfektioiden ennaltaehkäisy 
- Tarkoituksenmukainen kirjaaminen  
 
Työryhmässä käytiin tähän liittyen keskustelua kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämisestä,  jonka 
pohjana olisi olemassaolevien monitorien ja hoitolaitteiden liittäminen nykyiseen sairaalassa 
käytössä olevaan tehohoidon tietojärjestelmään.  Tietojärjestelmään tallentuisi kaikki tehostetun 
valvontahoidon aikana kerätty valvontatieto,  sinne kirjattaisiin  kaikki hoitotoimenpiteet ja 
toteutunut lääkehoito.  Potilaiden valvontatiedot olisivat tällöin myös tarkasteltavissa teknisesti 
myös kuin vain potilaspaikalla. 
Työryhmän muut kuin tehon edustajat  esittävät varauksia tietojärjestelmän käytön suhteen, koska 
heillä ei ollut tämänhetkistä omaa tietoa sen soveltuvuudesta sydänvalvontaan ja sen käytön 
pelättiin vaarantavan tiedon siirtoa yhteistyöpartnerien kanssa. 

 
 



 

 

 Henkilöstö ja osaamisnäkökulma  

 
 
MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET NYKYTILAAN HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMASTA: 
 
1. HOITAJAT: 

 
 työskentely erilaisissa prosesseissa (vrt. ennen eri osastoilla) 

o työryhmä näki tämän ehdollisesti mahdollisena 
 työnjohdolliset järjestelyt  

o tulisi järjestää  yleisten valvontahoidon toimintaperiaatteiden mukaan 
 yhtenäiset käytännöt ja osaaminen: laaja koulutustarve ja perehdyttäminen 

o työryhmä oli  yksimielinen koulutustarpeesta, jota muutokset edellyttävät, 
mutta yhtenäisistä käytännöistä oltiin vain osittain yhtämieltä 

 
 

2. LÄÄKÄRIT: 
 

• eri alojen läheisempi yhteistyö 
 

• tehohoitolääkärien/anestesiapäivystäjän suurempi vastuu kokonaisuudesta 
 
 

• Osaaminen 
 

• Riittävä koulutustaso (Suomessa ei vieläkään ole sairaanhoitajien 
tehohoidon erikoistumiskoulutusta) 

• Pitkä perehdytys 
• Jatkuva koulutuksen tarve 
• Tehohoito, tehovalvonta ja CCU samassa yksikössä antaa 

mahdollisuuden laajempaan osaamiseen 
 

 Henkilökunnan työhyvinvointi, työmäärä ja työturvallisuus 
 

• Henkilökunnan joustava käyttö yksikön sisällä 
• Riittävä osaava henkilöstö myös ruuhkahuippujen hoitamiseksi, osaava 

pooli 
• Tykytoiminta ym. 
• Rekrytointi, aktiivinen esim. sijaisten rekrytointi 
• Opiskelijoiden harjoittelupaikka  

● Hyvä johtaminen  

●  Tutkimus ja kehittäminen  

 - tehtävien hoitamiseen tulee olla riittävästi aikaa 
● Prosessi ja rakenteet 
 

● Tehohoito, tehovalvonta ja CCU samassa yksikössä 

● Hoidon jatkuvuuden takaaminen 

● Tehohoidon ulkopuoliset toiminnot: MET ja elvytystoiminta, trauma-hälytys, 

Stemi-angio 



 

 

● Yhteistyö osastojen kanssa 

 - Kriittisen sairauden tunnistaminen 

 - Potilaan siirtäminen jatkohoitoon teholta viiveettä 

 - Osastolla mahdollisuus siirtää klinikkavalmiit potilaat pois sairaalasta 

● Talousnäkökulma 
 
MITEN KRIITTISET  MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVAT 
KUSTANNUSTEHOKKUUTEEN TEHOSTETUSSA VALVONNASSA JA 
TEHOHOIDOSSA: 
 
1. Oikea potilasvalinta 

Hoidon taso (“Level-of-care”) ja hoitoprosessi mitoitetaan vastaamaan sen hetkisen 
sairauden vaikeusastetta ja ennustetta, niin että potilas sijoittuu oikeatasoiseen 
prosessiin ja saa tarvitsemansa hoidon heti ja riittävästi resurssoituna. 
Vuodeosastotasoista ja elektiivistä hoitoa ei kannata toteuttaa tehostetun valvonnan 
yksiköissä.  Potilaan elämän loppuvaiheen hoito toteutetaan muualla kuin tehostetussa 
valvonnassa,  koska painopiste on oireiden helpottamisessa eikä elintoimintojen 
valvonnassa. 
Potilasvalinnan pitää aina perustua tarveharkintaan, joka perustuu todettuun 
valvontahoidon tarpeeseen (elintoimintahäiriöön) ja siitä oletettavasti saatavaan 
hyötyyn.  Pelkkä diagnoosi ei saa koskaan ratkaista valvontahoidon tarvetta. 
Tavallisesti akuuttihoitoon perehtyneillä lääkäreillä on parempi kokemus 
potilasvalinnasta kuin  muilla erilaista työtä tekevillä lääkäreillä, minkä vuoksi heidän 
suurempi kokemuksensa  tulisi vaikuttaa potilasvalintaan. 
 

2. Toimivat prosessit ja hoitovastuut 
Tehohoidossa prosessin toimivuutta voidaan tarkastella objektiivisesti vertaisarvioinnin 
avulla kuolleisuuslukuina ja hoitoaikoina, hoidon intensiteettin mittareilla (TISS-
pisteytys) ja henkilökunnan käyttönä (hoitaja/potilasvrk).  Samat periaatteet ovat 
sovellettavissa myös muuhun valvontahoitoon osittain.  
Hoitovastuut eri prosesseissa tulee olla hyvin määriteltyjä, vaikka lääketieteellinen hoito 
on monialaista perussairauden  diagnostiikan ja hoitolinjojen suhteen. Ilman selvää 
kokonaisvastuuta, prosessit muuttuvat tehottomaksi laadun ja varsinkin talouden 
näkökulmasta, kun kenellekään ei ole keinoja vaikuttaa niihin. 
 

3. Toimiva jatkohoito tai vaihtoehtoiset hoitopaikat 
Kun valvontahoidon syyn poistuttua jatkohoidon pitää järjestyä viivytyksettä, koska 
hoidon pitkittyminen sitoo valvontahoidon resusseja tarpeettomasti, lisää suoraan 
sairaalan kustannuksia ja vaadittavaa valvontapaikka- ja hoitajalukua. 
Toimivassa jatkohoidossa on myös kiinnitettävä huomiota jatkuvuuteen, jotta 
tehostetusta hoidosta saavutetut tulokset säilytettäisiin lopputuloksessa eivätkä ne 
menisi hukkaan. Keskeistä on eri alojen tiivis yhteistyö tehostetussa valvonnassa,  
jolloin kukin erikoisala on tietoinen valvontahoidossa olevien potilaidensa tilanteesta. 
Mikäli sairaalassa ei ole toimivia ratkaisuja eräille potilasryhmille, kuten potilaille, jotka 
ovat raskashoitoisia tai muuten työläitä hoitaa ilman elintoimintahäiriöitä, luodaan tarve 
käyttää valvontahoidon henkilöresursseja vuodeosastohoidon toteuttamiseen. Samoin 
mitätöidään mahdollisessa potilasvalinnassa tehdyt aiemmat päätökset, kun muuta 
hoitopaikka näille potilasryhmille ei ole osoittaa. 
 

HOT HOSPITAL-MALLIN TALOUSNÄKÖKULMA: 



 

 

 
1. SUORAT SÄÄSTÖT 

 
• YHTEISET TILAT, VÄLINEISTÖ JA SEN HANKINTA, TIETOJÄRJESTELMÄ 
• YHTEISET SIHTEERIT, VÄLINEHUOLTAJAT JNE TUKIHENKILÖT 
• ELEKTIIVINEN JA AKUUTTI HOITO JÄRJESTETÄÄN ERIKSEEN 
• UUDET HOITOPAIKKAJÄRJESTELYT VÄHENTÄVÄT MUISTA 

YKSIKÖISTÄ TYÖTÄ 
(Stroke-hoito ja neurologia, leikkaussalin heräämö ja välitön 
postoperatiivinen valvonta vuodeosastoilla, tehovalvonta ja nykyinen 
CCU) 

 
2. EPÄSUORAT SÄÄSTÖT 

  
• TURHA TYÖ (”Lean”) VÄHENEE ERI YKSIKÖIDEN VÄLILLÄ (SIIRROT JA 

HALLINNOLLINEN TYÖ) 
• JOUSTAVUUS ERILAISISSA HOIDON KYSYNTÄTILANTEISSA PARANEE 
• SIJAISTAMINEN JA POISSAOLOJEN JÄRJESTÄMINEN 
• RIITTÄVÄ TYÖVOIMAPOHJA  YLLÄPITÄÄ MET, DIALYYSI 

(”Akuuttihoitopalvelut”) 
• TARVE OSTAA ULKOPUOLISIA PALVELUITA VÄHENEE 

KUORMITUSHUIPPUJEN AIKANA 
• TOIMINTALUKUJEN JA KUSTANNUSTEN SEURANTA PROSESSEITTAIN 

 
MITEN NÄMÄ TALOUSVAIKUTUKSET OVAT SAAVUTETTAVISSA: 

 

 osa suorista säästöistä toteutuu itsestään ilman suuria organisatorisia muutoksia 
jatkamalla remontoimalla nykyinen teho-osasto ja sydänvalvonta vierekkäin 

o tilat, laitteet jne 
o yhteinen tukipalvelujen henkilökunta 

 lisäsäästöä tulee niistä yksiköistä, joista potilaita siirtyy: osa stroke-potilaista ja 
leikkaussalin heräämön vähentynyt aukioloaika, jos näiden siirtojen reunaehdot 
toteutuvat 

 todennäköisesti siirtyvä potilasmäärä ei suuresti heijastu yksittäisten sairaalan 
osastojen miehitykseen, koska suunnitellut potilasmäärät ovat rajalliset, mutta 
kokonaisuuden kannalta niillä on merkitystä (esim. ajatellen päivystystiimin tehokasta 
käyttöä heräämön ollessa kiinni) 

 suuri kustannusvaikutus on, jos tehostetusta valvonnasta ei oteta resursseja 
elektiiviseen toimintaan, koska silloin siirretään vain hoitoa toiselta osastolta toiselle 
vielä kalliimmalle osastolle  ja  jonne tarvitaan sitä varten myös omat järjestelyt 
(vastaanotto ym. tilat). 

o  Erityisesti tämä koskee sydänvalvontaprosessin käyttämistä elektiivisten 
kardiologisten  potilaiden valvontaan ja kotiuttamiseen.   
Vaihtoehtona on elektiivisen hoidon kokoaminen hoitokeskustyyppisesti (esim. 
OYS:n kardiologian osaston toimintamalli) 

 Potilasvalinnassa säilytetään yleensäkin aiempi tarveharkinta, ja siinä painoa annetaan 
eniten akuuttihoidosta kokemusta saaneiden lääkärien kannanottoa, jolloin 
potilasvalinta kohdistuisi oikein ja resurssien käyttö olisi järkevää 

 keskeisin epäsuora kustannusvaikutus saadaan, mikäli kyetään Hot hospital  -mallin 
mukaisesti vaikuttamaan työvoiman tarpeeseen, koska se on tärkein hoidon resurssi ja 
vastaavasti suurin kustannuserä.  Nykytilanne vaatii periaatteeessa kaksinkertaisen 
miehityksen, koska ainut tapa joustaa kuormitustilanteessa on osastosiirto, johon 



 

 

menee paljon ”turhaa” työtä hoitajilta ja lääkäreiltä ja joka myös huonontaa 
potilashoidon laatua ja sitä kautta vaikuttaa lopputulokseenkin. 

 Hot hospital – mallin talousvaikutukset voivat toteutua täysimääräisesti vain, jos osa 
työvoimasta pystyisi toimimaan eri prosesseissa, tilat, toimintatavat, laitteet olisivat 
samankaltaiset ja työnjohto-organisaatio järjestyksessä. Silloin saataisiin uudenlaista 
joustoa, mutta resurssit voitaisiin kuitenkin kohdistaa oikein eri potilaille 

o Erityisesti akuuttidialyysi- ja MET-toiminta (”Akuuttihoitopalvelut”) voivat olla 
vaikeasti ylläpidettäviä jatkamalla pienellä henkilökuntapohjalla erillisissä 
yksiköissä 

 Eri prosessien toimintalukujen seuranta on sekä taloudellisesti että laadun kannalta 
välttämätön osa toimintaa ja se on järjestettävissä hyödyntämällä kokemuksia, joita on 
saatu osallistumalla  Kansallisen tehohoidon laatutietokannan toimintaan ja 
hyödyntämällä aikaisemmin vain tehohoidossa käytettyä  tietojärjestelmää kaikessa 
tehostetussa valvonnassa. 

 

2.2.8 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

 Yksiköllä rajapinnat useimpiin sairaalan tuottamiin tukipalveluihin. 

 Varaston täyttöpalvelu 

 Oma osastonsihteeri 

 Osaston farmaseutti 

 Osaston IT-henkilö 

Rajapinnat kuntoutukseen 

 Kuntouttava työote koko hoitojakson aikana 

 Fysioterapian organisointi uudessa yksikössä 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

 Rajapinta sydänasemaan, leikkaussaliin, päivystykseen ja kaikkiin 

sairaalan vuodeosastoihin. 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

 Yksiköllä tärkeä yhteistyö PTH ja ajoittain sosiaalitoimeen 

2.2.9 Resursointitarpeet 
 

Eri erikoisalojen potilaiden teho- ja tehovalvontahoidon tarve tulee seuraavien 
vuosikymmenien aikana lisääntymään 20-25%  
Stemi-potilaiden päivystys vaatii sydänvalvonnan kykyä toimia potilaiden 
jatkohoitopaikkana. 
Toiminta vaatii ammattitaitoisen ja motivoituneen hoitohenkilökunnan. Henkilökunnan tulee 
tulevaisuudessa pystyä toimimaan yksikön kaikissa kohorteissa.  
Yksikössä toimii yksi osastonhoitaja ja kaksi apulaisosastonhoitajaa. Kardiologi vastaa 
sydänvalvonnasta, anestesialääkäri vastaa tehohoidosta ja tehostetusta valvonnasta. 
Lisäksi kaikkien erikoisalojen lääkärit vastaavat omien erikoisalojensa potilaiden hoidosta 
sekä jatkohoidon järjestämisestä. 

 
 

2.2.10 Resurssien mitoitukset 
 



 

 

NHG:n mitoitus: 
 
Teho-CCU mitoitusmalli 
 
Laskelma   TEHO CCU Valvonta Yhteensä 
Paikkamäärä:   6 5 5  16 
Hoitajavakanssit    4,9 1,6 1,6  2,8 
paikkaa kohden: 
       
Poissaolojen ja MED-työn   15 % 15 % 15 %  15 % 
osuus työajasta  
      
Hoitajien työpanokset  25,0 6,8 6,8  38,6 
Osuus työpanoksesta  37 % 43 % 43 %  39 % 
 aamuvuorossa    
Osuus työpanoksesta   32 % 29 % 29 %  31 % 
iltavuorossa    
Osuus työpanoksesta   32 % 29 % 29 %  31 % 
yövuorossa 
 
Työpanokset aamuvuorossa 6,6 2,1 2,1  10,7 
Työpanokset iltavuorossa  5,6 1,4 1,4  8,4 
Työpanokset yövuorossa  5,6 1,4 1,4  8,4 
 
Yhteisten hoitajien osuus   20 % 15 % 15 %  18 % 
(hoitajia voidaan  
käyttää ristiin yksiköiden 
 välillä) 
 
Dedikoidut hoitajat  14,4 4,4 4,4  18,7 
Aamuvuoro   5,1 1,6 1,6  8,2 
Iltavuoro   4,6 1,4 1,4  7,4 
Yövuoro    4,6 1,4 1,4  7,4 
Yhteiset hoitajat    3,5 0,5 0,5  4,5 
(pyöristys ½) 
Aamuvuoro   1,5 0,5 0,5  2,5 
Iltavuoro   1,0 0,0 0,0  1,0 
Yövuoro    1,0 0,0 0,0  1,0 
 
"Tavoiteltava mitoitus  1,00 0,40 0,40 
(hoitajaa / potilas): 
 
Vuorot jolloin mitoitus alittui  #DIV/0! #DIV/0! karkea arvio 
(hoitajia oli vähemmän 
 kuin tarpeeksi) 
 
 
Vuorot jolloin mitoitus ylittyi   #DIV/0!  #DIV/0! Karkea arvio  
(hoitajia oli enemmän kuin tarpeeksi) 
Kuinka monessa vuorossa   10 % 10 % 
siedetään se, että mitoitus  
ei toteudu? 
 
Onko riittävästi henkilöstöä? #DIV/0! #DIV/0! Kyllä #DIV/0!  
 
Hoitajavakanssit yhteensä 29,4 8,0 8,0  45,4 
 
Vastaava hoitaja      4,2 
 
 
Teho-hoidon hoitaja-potilas suhde on 1:1  
Sydänvalvonnassa 1:3 ja  



 

 

Tehovalvonnassa 1:2 
 

2.2.11 Resursointisuunnitelma 
 
Ylilääkäri sama resursointi kuin tällä hetkellä  1,0 
Apulaisylillääkäri      1,0 
Kardiologi      1,0 
Apulaislääkäri      1,0 
Osastonhoitaja      1,0 
Apulaisosastonhoitaja     2,0 
Osastonsihteeri      2,0 
Sairaanhoitaja      50,0 
Lähihoitaja      2,0 
Välinehuoltaja      1,0 
   
Lisähenkilökuntatarve (sh):   
Clinisoft       0,75-1 
sairaslomat      3,0 
vuosilomat syyskuu - toukokuu    3,0 
Erikoistehtävät: työlistat, jälkipkl ym.   0,5 
Kolulutus sisäinen ja ulkoinen    0,5 
Ylimääräiset vapaapäivät 9 v. 2015   
   
   
Kuntoutuksen osaamiskeskuksen kautta: 
   
Fysioterapeutti      1,0 
Osastofarmaseutti     1,0 
   
Puhdistuspalveluiden kautta:  
  
Laitoshuoltaja      4,0 
 

2.2.12 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
 

Toiminnallinen kokonaisuus: Tehohoito, CCU ja tehovalvonta  ja muut valvontatilat 
sijoitettu niin, että ne mahdollistavat joustavan tilojen ja henkilökunnan käytön. 
Erityisesti kiinnitettävä huomiota hyvään näkyvyyteen, joka helpottaa potilaiden valvontaa. 
Potilashuoneet: 16 yhden hengen huonetta, joissa on WC, suihku, deko, pieni jääkaappi 
sekä suihkumahdollisuus vuodepotilaille potilaan vuoteen vieressä. Hemodialyysi 
mahdollisuus joka huoneessa. 
Hyvä näkyvyys muihin huoneisiin (yläosa seinistä lasia ja mahdollista peittää), ikkunoita 
(luonnonvaloa), liukuovet.  
 

Työryhmän vetäjä esittää varauksia tilatarpeissa esitetylle mallille pelkistä 1-hengen 
huoneista, koska siihen liittyy huomattavia vaikutuksia käytännön työn 
järjestämiseen ja henkilökuntaresurssin käyttöön. 

 
Yksiköt välittömässä läheisyydessä: 

 Päivystys 

 Leikkaussali 

 Sydänasema 

 Rtg (erityishuomio: tietokonetomografiatutkimukset) 

Yksikön läheisyys kohtalainen: 
 



 

 

 Vuodeosastot 

 Päivystysapteekki 

2.2.13 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
 
Eristyshuone   2-3 
Ilmaeristyshuone   1 
valvontapisteet   2-3 
Lääkehuone ja nesteet  1-2 keskeisellä paikalla, seinän yläosa lasia 
Huuhteluhuone likainen  1 läpiantomahdollisuus puhtaalle puolelle 
Huuhteluhuone puhdas  1 
Laitteiden huoltohuone  1 laitevaraston lähellä 
Laitevarasto   1 tilava 
Materiaalivarasto   1 isompi kuin tällä hetkellä teholla 
Apuvälinevarasto   1 tilava 
Liinavaatevarasto   1 
Laboratoriohuone   1 putkiposti 
Siivoushuone 
Jätehuone 
Potilaskeittiö 
Odotustilat omaisia varten 1  sihteerin työhuoneen läheisyydessä, sihteeri ottaa omaisia ensin 

vastaan 
Omaisten lepohuone  1  yöpymismahdollisuus, WC ja suihku 
Jäähyväishuone   1  ei lähellä omaisten lepo- ja odotustiloja 
Henkilökunnan kahvihuone 1  omat kaapit henkilökunnalle 
 
Henkilökunnan työhuoneet: 
osastonsihteerien työhuone 1 
lääkärin kanslia   2  voi olla monta työpistettä samassa huoneessa  
Osastonhoitajan  ja   1 tai 2  
aoh:n työhuone  
ATK-huone   1  Clinisoft ja työpisteet listankirjoitusta ja muita      
        erikoistehtäviä varten 
 
Koulutus/kokoushuone  1  Huone, joka voidaan jakaa pienempiin osiin esim.  
      keskustelu omaisten kanssa, keskustelu omaisten kanssa,  
     ja tarv. muuttaa isommaksi koulutushuoneeksi. 
 
 

2.2.14 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 
 

Muutosjohtamisen suunnitelma 
 
TÄSSÄ TILANTEESSA: 
 

 Henkilökunnan kiertäminen, toisten toimintaan tutustuminen. 

 Osallistuminen toisten koulutuksiin ja toisten osaamisen hyödyntäminen. 

Yhteisiä koulutuksia ja osastotunteja. 

 Toimintatapojen yhtenäistäminen: lääkeinfuusioiden yhtenäistäminen. Jatkossa 

yhtenäinen lääkehoitosuunnitelma. 

 Yhteiset hankinnat. 

 Potilasprosessien uudelleenorganisointi: potilasvalinnan tarkentaminen. 

 
UUSIEN TILOJEN VALMISTUESSA: 



 

 

 

 Hot hospital–malliin siirtyminen, joka mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön 

Teknologiset ratkaisut 

 

POTILASVALVONTAJÄRJESTELMÄT JA NIIHIN  LIITTYVÄT HOITOVÄLINEET: 
 

 tulevaisuudessa pyritään uudishankinnoissa yhtenäiseen laitekantaan 
valvontalaitteiden ja hoitolaitteiden osalta 

 Mahdollisimman nopeasti pyritään verkottamaan jo olemassa olevat 
valvontamonitorit ja hoitolaitteet  
 

1. Verkotetut monitorit mahdollistavat Hot hospital -alueen kaikkien 
potilaiden tarkastelun osaston sisällä keskusmonitoreilta 

2. Verkotetut monitorit mahdollistavat heti tai myöhemmin etäkatselun 
esim. mobiilitekniikalla muualta sairaalasta tai sairaalan ulkopuolelta 
(takapäivystäjät) tai jopa etäkonsultaatiot 

3. Verkotetut monitorit voidaan liittää osaksi olemassa olevaa tehon 
tietojärjestelmää 
 

 Stroke-toimintaa varten verkkovälitteinen telestroke-kuvantaminen ja 
mahdollisuudet sovelletusti jatkuvaan EEG-monitorointiin myös virka-ajan 
ulkopuolella. 

 
MUUT YHTENÄISET TIETOJÄRJESTELMÄT: 
 

1. Potilastietotietojärjestelmä 
 

Työryhmän tehon jäsenet esittävät edellä kuvatun verkottamisen lisäksi kaikkien 

valvontamonitorien ja hoitovälineiden yhdistämistä tehon tietojärjestelmään, joka 

mahdollistaa valvonta- ja lääkitystietojen ajantasaisen tarkastelun koko ajan yksikön 

sisällä ja myös muualta sairaalassa ja jopa sairaalan ulkopuolelta (esim. takapäivystäjät). 

Järjestely tuottaa paitsi potilashoitoon tarvittavaa tietoa, niin myös samalla tukee 

työnjohtamista ja mahdollistaa tarkan toimintatiedon keräämisen. Nykyään toimiva 

tietojärjestelmä kattaa nykyisen teho-osaston potilaat, ja päivystävät lääkärit hyödyntävät 

sitä leikkaussalista käsin päivystysaikana. Vastaavasti sairaalan yleinen ESKO-

potilastietojärjestelmä ei palvele akuuttia prosessia eikä sitä sellaiseksi ole edes 

suunniteltukaan.  Paperikirjaaminen valvontahoidossa ei palvele nykyaikaista 

potilashoitoa, vie hoitajien aikaa ja tulee joka tapauksessa häviämään käytöstä. 

Vastaavaa potilastietojärjestelmä on jo käytössä Meilahden sairaalan sydänvalvonta- ja 

stroke-hoidossa. 

 

2. Logistiikkajärjestelmä - yhtenäinen sairaalassa? 

 
 

HOITOTILAT 
 

 Puuttuva alipaineistettu ilmaeristyshoitotila toteutetaan 

 Dialyysimahdollisuuden järjestäminen laajasti 
 



 

 

 
 
RADIOLOGISET TUTKIMUKSET 
 

 Tiedonsiirtomahdollisuus kaikista hoitopaikoista sairaalan PACS-arkistoon 

 Radiologinen kuvankatseluasema tutkimusten katselua varten erikseen nykyisistä PC-
asemista 

 
TIETOTEKNIIKKA HALLINNOLLISENA APUVÄLINEENÄ: 
 

 Tietojärjestelmää voitaisiin hyödyntää myös hallinnollisesti: 
o Osaston ajantasainen potilastilanteen seuraaminen työnjohdossa  
o Tilastotiedon keruu tarkoista hoitoajoista, eri potilasryhmien luokittelu ja 

hoitomenetelmien tarkastelu 
o Projektinumerointi tai erilliset tilausnumerot tms eri prosessien kustannusten 

seurannassa (esim. rtg-tutkimukset, laboratoriotutkimukset jne) 
o Älylääkekaappien avulla kohdennetaan lääkehoidon kustannukset 

potilaskohtaisesti 
 

2.2.15 Tulosten yhteenveto  
 

1. TAUSTA: 
 

Teho- ja valvontahoitoa käsitelleen työryhmän taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat olleet: 

o Ajankohtainen VKS 2025 -suunnitteluprojekti, jonka tavoite on ”pienentää 

kokonaiskustannuksia… laadukkaalla ja vaikuttavalla hoidolla.” 

o Aiempi VSHP:n päätös, jolla aiemmin itsenäiset teho-osasto ja 

sydänvalvontaosasto (CCU) on liitetty hallinnollisesti yhdeksi yksiköksi 

o Pitkään suunniteltu sydänvalvonnan siirto entiselle paikalleen teho-osaston 

viereen 

o Rinnakkaisen sydänaseman suunnitteluryhmän suunnitelma liittää 

sydänvalvonta sen toiminnalliseksi osaksi 

 

 

2. PERIAATTEELLISET KYSYMYKSET: 

 

Tehostetun valvontahoidon yleisistä toimintaperiaatteista todettiin: 

o Valvonnan tarpeen tulisi olla tarveharkinnaista ja perustua todettuun 

elintoimintahäiriöön, eikä sitä vuodeosastotasolla tai vastaavalla kyetä 

toteuttamaan 

o Tarveharkintaan liittyy myös arvio potilaan siitä saamasta hyödystä 

o Resurssit tulisi kohdentaa vastaamaan potilaan sairauden vaikeusastetta ja sen 

vaatimaa hoidon intensiteettiä.  Tehohoidon tulee erottua muusta 

valvontahoidosta selkeästi suuremmalla resursoinnillaan. 

o Koska valvontahoidon tarve voi ylittää tarjonnan, potilasvalinnassa voidaan 

joutua priorisointitilanteisiin. 

o rajallisten resurssien vuoksi tarvitaan vaihtoehtoisia järjestelyjä potilaille, joille ei 

ole todettavaa tehostetun valvonnan tarvetta, toivottomasti sairaille potilaille ja 

muuten työläille potilaille, joilla ei ole akuutteja elintoimintahäiriöitä 

 

 

Yleiset toimintaperiaatteet, jotka koskivat periaatteellisia kysymyksiä koskien 



 

 

o Hoitajaresurssien kohdentamista eritasoiseen hoitoon yhtenäisen työnjohdon 

käytöllä 

o Joustavasta potilaspaikkojen käytöstä eri tarkoituksiin  

todettiin keskeisiksi käytännön työn organisointiin vaikuttaviksi periaatteiksi. 

 

3.  ERILAISET TEHO- JA VALVONTAHOIDON TUOTANTOTARPEET VKS:SSÄ: 

  

Työryhmä käsitteli seuraavien toimintojen kokonaisuutta tulevaisuudessa: 

 

 Tehohoito ja sen oheistoiminta (MET ja akuutti dialyysihoito jne; 

”akuuttihoitopalvelut”) 

 Sydänvalvonta (CCU) 

 Tehostettuvalvonta 

 Muu erityinen valvontahoito (kirurginen, sisätautien, neurologinen l. stroke unit) 

 

Työryhmä ei käsitellyt sydänaseman toimintaa , mutta osa työryhmän jäsenistä osallistui 

sydänasematyöryhmän työskentelyyn.  

o Työryhmän vetäjä ei katsonut aiheen kuuluvan ”Akuuttiin prosessiin”, koska näin oli 

päätetty työryhmän puolesta konseptisuunnittelun tasolla ylemmällä tasolla 

o Akuutin ja komplisoituneen kardiologian katsottiin kuuluvan kyllä työryhmän työhön 

 

4. KESKEISET PROJEKTIN TAVOITTEET: 

 

Näkökantoja, joita työryhmässä esitettiin ratkaisuina ja ongelmina suunniteltaessa 

toimimista yhtenä organisaationa, jossa on eri tehostetun valvonnan toimintoja tai 

prosesseja 

 

1. Oikeudenmukainen hoitoresurssien jako hoidon tason (Level of care I-III) mukaan 

o Tehohoito, tehovalvontahoito, sydänvalvonta, stroke ja muu valvontahoito 

poikkeavat toisistaan ja hoidon tason määrää hoitaja-potilassuhde, joka voi 

olla 1:1-3 tason mukaan 

 

2. Potilaspaikkojen joustava käyttö 

o Sydänvalvonnan näkemys oli erillisen, yhtenäisen sydänvalvonnan 

rakenteellisen ratkaisun kannalla 

o Työryhmässä todettiin, että kaikkia tehostetun valvonnan paikkoja ei voi 

käyttää käytännössä erilaisten potilaiden hoitoon. Sijoittelu vaikuttaa myös 

varsinaisen hoitoon ja hoitotyöhön, mutta joustavuus olisi eduksi ja 

vähentäisi myös käytännön työtä ja tarvittavaa potilaspaikkamäärää 

o Periaatteessa työryhmä oli ”samoilla linjoilla” paikkojen joustavuudesta 

 

 

3. Hoitohenkilökunnan laaja osaaminen ja yhtenäinen työnjohto 

o Osaamisen arvioitiin aikaa myöten vääjäämättä laajenevan, kun 

henkilökunta alkaisi kiertää mahdollisuuksien ja työkokemuksen mukaan eri 

prosesseissa 

o Yhtenäinen työnjohto olisi tehohoidon kannalta ehdoton tae hoitoresurssien 

oikean jaon kannalta eri prosesseihin ja muuttuvissa tilanteissa 



 

 

 

4. Potilasvalinnan ja resurssien käytön seuranta, jotta ne kohdennetaan oikein 

ja käytetään tehokkaasti 

o Resurssien käytön seuranta ja yleensä toiminnan seuranta hyväksyttiin sekä 

sen puute todettiin ongelmaksi nykytilanteessa 

o Tehohoitopotilaiden seurantaa Kansallisessa tietokannassa haluttiin jatkaa 

o Ratkaisuiksi ehdotettiin tietojärjestelmän hyväksikäyttöä kaiken toiminnan 

seurannassa, työvoiman rekisteröintiä työvuoroittain ja materiaalikulujen 

erillistä seurantaa. Tietojärjestelmästä kliinisessä työssä oltiin erimielisiä 

o Muiden avointen kysymysten vuoksi tämä asia jäi varsin vähälle huomiolle, 

vaikka se on aiemmin todetusti yksi vallitsevista epäkohdista, ja tehohoidon 

osalta resurssien käytöstä oli todellista tietoa ennen budjettien yhdistämistä 

 

”HOT HOSPITAL”:  TEHO- JA TEHOVALVONNAN ORGANISAATIOMALLI 

 

1. LÄHTÖKOHDAT: 

 

 Akuutteihin sairauksiin liittyvien tehohoidon ja tehostetun valvonnan kokoaminen 

sairaalassa samaan paikkaan 

 Synergiaetujen hakeminen tilojen, välineiden ja henkilökunnan käytössä 

 Synergiaetujen hakeminen potilashoidon kannalta parantamalla hoidon 

saatavuutta, poistamalla viiveitä, tiedonkulun esteitä ja parantamalla hoidon 

laatua eri erikoisalojen lääkärien ja hoitajien paremmalla yhteistyöllä 

 Suorat (resurssien keskittäminen) ja epäsuorat kustannussäästöt (hoidon 

tulokset, toiminnan sulavoittaminen, vuodeosastohoidon ja elektiivisen 

toiminnan siirto muualle akuutista prosessista) 

 Tulevaisuudessa turvata sairaalan akuuttihoidon riittävä henkilökuntaresurssi 

 

2. PROSESSIORGANISAATIOMALLI JA HOITOVASTUU: 

 

Hoito jaetaan erillisten yksiköiden sijasta prosesseihin (vastuulääkäri): 

 

1. Tehohoitoprosessi (tehohoitolääkäri/päiv.anestesialääkäri) 

2. Sydänvalvontaprosessi (kardiologi/päiv. sisätautilääkäri) 

3. Tehovalvontaprosessi (teholääkäri/päiv. anestesialääkäri) 

4. Muu valvontahoito- prosessi (tausta-alan lääkäri/alan päiv. lääkäri) 

5. Akuuttihoitopalvelut-prosessi (tehohoitolääkäri/päiv. anestesialääkäri) 

 MET-, elvytys-, angio- ja traumahälytystehtävät sekä ns. out 

reach -toiminta 

 Akuutti dialyysipalvelu 

 Tehohoidon jälkipoliklinikka 

 

 

 

3. POTILASVALINTA: 

 



 

 

 Teho- ja tehovalvonnan sekä muun valvonnan potilasvalinta keskitetty 

tehohoidosta vastaavalle lääkärille. 

 Sydänvalvontaan potilaat valitsee kardiologi tai päivystysaikana 

sisätautilääkäri.  Sydänprosessi kuuluu akuutin kardiologian tai vastaavan 

käyttöön, kun taas muut sisätautipotilaat tarjotaan muihin prosesseihin ja 

niiden potilasvalintamenettelyyn. 

 Stroke-potilaiden potilasvalinta menee keskitetyn potilasvalinnan mukaan, 

mutta käytännössä tarkoitus on siirtää kaikkien ennusteellisten 

aivohalvauspotilaiden liuotushoito vuodeosastolta tehostettuun valvontaan. 

Tämä otetaan huomioon mitoitettaessa prosesseja. 

 

Työryhmässä oli periaatteellinen yksimielisyys potilasvalintamenettelystä tärkeimmissä 

potilasryhmissä. 

Erimielisyys koski mahdollisuuksia rajoittaa potilas valvontahoidon ulkopuolelle, jos 

vaihtoehtoista hoitopaikkaa ei ollut järjestettävissä medisiinisellä toimialueella. 

 

4. HOITOTYÖN ORGANISAATIO: 

 

Hot hospital–mallin lähtökohtana on henkilökunnan joustava käyttö potilastilanteen 

mukaan.  Sen edellytys on riittävä ja osaava henkilöstö sekä tätä tukevat 

työnjohtoratkaisut. Periaatteessa on kaksi ratkaisumallia: 

1. Henkilökunta on koko yksikön yhteinen ja vastaavasti työnjohto yksiköllä 

yhteinen 

 Työryhmän tehojäsenten näkökulma perustuu henkilöstöresurssin 

keskeiseen merkitykseen erottamassa hoidon tasoa eri prosesseissa 

(muu valvontahoito vs tehohoito) 

 Suunniteltujen prosessien erillisten työnjohtojen katsottiin johtavan 

helposti toimintojen eriytymiseen ennalleen vallitsevaan nykytilaan, 

jolloin suunniteltu joustavuus ja synergia menetetään eikä uudella 

organisaatiolla  olisi esitettyjä etuja aiempaan toimintamalliin 

2. Henkilökunta on jaettu eri prosessien mukaan, ja niillä voisi olla oma itsenäinen 

työnjohto. 

 henkilöstön jousto tässä mallissa perustuisi arvioon oman prosessin tai 

yksikön tilanteesta ja harkinnanvaraisesta avusta muille prosesseille 

omien tehtävien antaessa myötä kuin varsinaiseen siirtymiseen töihin 

toiseen prosessiin. 

 

Työryhmän loppuraportissa esitetty toimintamalli perustuu ensimmäisen ratkaisumallin 

pohjalle. 

 

 

5. ARVIOIDUT POTILASMÄÄRÄT JA KAPASITEETTITARVE 

 

Työryhmä ja NHG-konsultit ovat käsitelleet tarvittavien resurssien mitoitusta työpajassa, 

jonka tulokset esitetään yksityiskohtaisesti luvussa 8 .  Mallin toimivuutta voidaan arvioida 

seuraavista lähtökohdista: 

 

 



 

 

1. Tehohoitoprosessi: 

Tilastomateriaalin perustuva arvio on kapasiteettitarpeesta on 1200 hoitopäivää 

ja 400 hoitojaksoa. 

 Työryhmän tehopuolen arvio on 5-6 potilaspaikkaa/vrk 

 

2. Sydänvalvontaprosessi: 

Nykyiset viralliset toimintaluvut ovat 1079 hoitopäivää ja 840 hoitojaksoa 

 Työryhmä toteaa eri potilasryhmien erottelun olevan erittäin vaikeaa 

lukuun ottamatta 179 STEMI-infarktipotilasta 

 Työryhmän tehopuolen arvio on, että akuutteja kardiologisia potilaita 

varten tarvittaisiin keskimäärin 2-3 potilaspaikkaa/vrk 

 

3. Tehovalvontaprosessi: 

Luotettavaa tietoa ei ole saatavilla, koska potilasryhmä koostuu nyt 

sydänvalvonnassa, teholla ja vuodeosastoilla hoidetuista potilaista. 

 Työryhmän tehopuolen arvio on keskimäärin 2-3 potilaspaikkaa/vrk, 

joista suurin osa tulisi nykyisen CCU:n sisätautitehovalvontapotilaista 

ja tehon entisistä potilaista 

 

4. Muu valvontahoito -prosessi: 

Luotettavaa tietoa ei ole saatavilla, koska potilasryhmä hoidettu stroke-

yksikössä, postoperatiivisessa heräämössä ja leikkaussalissa sekä 

vuodeosastoilla 

 Neurologin arvio tarpeesta on keskimäärin 1 potilaspaikka/vrk tai 50 

hoitojaksoa ja 250 hoitopäivää 

 Työryhmän tehopuolen arvio muista ryhmistä on 1-2 potilaspaikka/vrk 

 Yhteensä keskimäärin 2-3 potilaspaikkaa/vrk 

 

Työryhmä ei voi esittää yksiselitteistä tai luotettavaa laskelmaa tarvittavasta kapasiteetista. 

Edellä esitetyt luvut eivät kuvaa sitä , kuinka monta potilaspaikkaa on rakennettava ja 

varusteltava yhteensä toimintaa varten( kuten NHG:n malli), vaan arviota mikä voisi olla eri 

prosesseissa keskimäärin hoidettavana olevien potilaiden määrä. 

Lisäksi laskelma riippuu suoraan, toteutuvatko sen edellyttämät reunaehdot eräiden 

potilasryhmien kohdalla. 

 

6.  MUIDEN YKSIKÖIDEN TOIMINNASSA VAADITTAVAT MUUTOKSET 
 
1. Nykyisen stroke-yksikön muut hoitopäivät toteutetaan neurologian 

vuodeosastolla ja päivystysosastolla sekä infuusiohoitojen osalta 
hoitokeskuksessa 
 

2. Heräämö toimii edelleen virka-aikana, mutta viikonloppuisin sitä ei enää 
miehitetä. Osa potilaista siirtyy edelleen pienten toimenpiteiden jälkeen suoraan 
osastolle, osa muu valvontahoito–prosessiin. Leikkaussaliryhmää ei sidota 
postoperatiiviseen valvontaan. Valvontaresurssi on yksikön 
kokonaispotilastilanteesta riippuvaa.  Resurssien ollessa sidottuja, voidaan 
nämä potilaat siirtää osastolle entisen käytännön mukaan. 

 



 

 

3. Elektiivisten komplisoitumattomien kardiologisten toimenpiteiden jälkivalvontaa 
ei järjestetä sydänvalvontaprosessissa, vaan se siirtyy esim. hoitokeskukseen tai 
sydänasemalle 

 
4. Eräiden potilasryhmien hoitoa varten muualla kuin tehostetun valvonnan 

paikoilla tarvitaan ennalta sovittuja suunniteltuja järjestelyjä lähinnä 
medisiinisellä toimialueella: 

 työläät potilaat, joilla ei ole akuutteja elintoimintahäiriöitä 

 toivottomasti sairaat potilaat, jotka eivät siitä hyödy 

 potilaat, joilla ei ole muuten valvontahoidon tarvetta. 
 
 

7. HENKILÖKUNTAMITOITUS 
 
Työryhmä on käynyt läpi NHG-konsulttien kanssa työvoimalaskelmia, tehnyt niihin 
korjauksia ja niitä voidaan käyttää jatkosuunnittelun pohjana 
 

8. TILAT JA TEKNOLOGISET RATKAISUT 
 
Työryhmässä todettiin, että jo nyt on määritelty tuleva toimintatila korjattavaksi 
aikaisemmin käytössäolleisiin tiloihin ja se sanelee reunaehdot. Lisäksi alustava 
suunnitteluprosessi on jo käynnissä, minkä vuoksi aihetta työryhmässä ei käsitelty 
perusteellisesti. 
Tarvittavista tiloista esitettiin aiemmat tilaluettelot. 
 
Työryhmässä esitettiin laajaa tietotekniikan soveltamista koko yksikön alueelle 
potilasvalvonnassa, kirjaamisessa, työnjohdon ja toiminnan seurannassa.  
Työryhmän tehohoidon edustajat näkivät tämän loogisena jatkumona nykyisin 
teholla käytetyn tietojärjestelmän laajentamiseksi. 

 
9. LOPPULAUSE 

 
Todetaan, että Vaasan keskussairaalassa on nyt toimivat sydänvalvonta- ja 
tehohoitoyksiköt. 
Suunniteltaessa tulevaa toimintaa, on syytä muistaa niiden toimineen jo aiemmin sekä 
yhtenä osastona että kahtena erillisenä vierekkäisenä osastona.  
Työryhmän tulosten yhteenveto -luvun kirjoittajana totean, että uusi toimintamalli pitäisi 
kyetä rakentamaan näistä poikkeavasti eikä vain palaamalla entiseen, kun 
toimintaympäristö on muuttumassa. 
 
Simo-Pekka Koivisto, 30.4.2015 
 

 
 
 
 

2.3 Toimenpideyksiköt ja perioperatiivinen hoito 
 

2.3.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 
Tavoitteet: 

 Taata potilaan leikkaukseen pääsy <3kk (jolloin leikkausvalmistelut voidaan aloittaa heti pkl 

käynnin yhteydessä) 

 Potilaan oman vaikutusmahdollisuuden lisääminen toimenpideaikaan 



 

 

 Selkeät ketjut, joissa mahdollisimman vähän rajapintoja  

 Mielellään niin että useampi toimenpide tai vaiva saadaan hoidettua samalla hoitojaksolla 

turhien tutkimusten, valmistelujen ja hoitopäivien välttämiseksi 

 Vuodeosastojen käytön vähentäminen; päiväkirurgia ensisijainen hoitomuoto; >70 % 

elektiivisestä kirurgiasta päiväkirurgiaa, muu elektiivinen leikkaustoiminta (osastohoitoa 

vaativat) ns. nopean toipumisen ohjelmalla (Fast Track) =lyhkin lisääminen 

 Leikkaussalien käyttöasteen nostaminen yli 70 % Kesle ja 67- 70 % päiki/ tiimien 

käyttöasteen lisääminen 

 Päivystyspotilaiden hoitoketjun tehostaminen, työnjaon ja menettelyjen selkiyttäminen 

 Yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen Päiväkirurgian ja Keslen välillä. 

 Saumaton yhteistyö sidosryhmien kanssa  

 Leikkaustoiminnan johtamisen selkiyttäminen  

 Operatiivisen alueen tuottavuuden lisääminen Suomen parhaiden joukkoon 

Ryhmän reunaehtoja toiminnan järjestämiselle: 

 Leikkausmäärien ei odoteta kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa, tavoitteena on siis 

tuottaa sama leikkausmäärä pienemmillä resursseilla 

 Käytössä jo nyt uusia tiloja päiväkirurgialla, keskusheräämössä 

 Silmäleikkaustoiminta pkl:n yhteydessä toimiva 

 Kesle vaatii tilojen päivittämistä  

 Tarvitaan uusia tiloja; skopiatoimintaan (onko kuitenkin toimenpidetoimintaa??),  optimi olisi 

jos myös välinehuolto, teho, valvonta ja synnytys olisivat samassa kerroksessa keslen 

kanssa 

Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 

Tiimivetäjä Mikael Victorzon, vastuualue ”pehmeät” toimenpiteet 

Tiimivetäjä Terhi Venäläinen, vastuualue päiki, gynekologia 

Jäsen Minna Nurmikoski, vastuualue leiko, iso leikkaussali 

Jäsen Erno Lehtonen-Smeds, vastuualue ”kovat” toimenpiteet, myös traumat 

Jäsen Christian Fremling, vastuualue KNK, leukakir, silmät… 

Jäsen Tuomas Nyrhilä, vastuualue anekonsultaatiot, -tmpt. 

 

Jokainen ryhmän jäsen vastaa viestinnästä omalla vastuualueellaan. Tiedotusta eri yksiköihin ja eri 

työntekijäryhmille kommentoitavaksi jaetaan myös nykytilanteen kuvauksen valmistuttua ja uuden 

mallin eri kehitysvaiheissa. 



 

 

2.3.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

 Leikkauspotilaan prosessi on suhteellisen hyvin mietitty. Kirurgiassa on hahmotettavissa 

neljä erilaista leikkausprosessia; silmäkirurginen prosessi, elektiivinen osastokirurginen 

prosessi, päivystyskirurginen prosessi ja päiväkirurginen prosessi.  

 Leikkausosastolla ja preop.pkl:lla henkilökunnan osaaminen on korkeatasoista. Myös 

henkilökunnan määrä ja saatavuus ovat hyvällä mallilla. Elektiivisten leikkausten aamun 

aloitukset sujuvat suunnitelman mukaan 

 Päiväkirurgia; suhteellisen selkeät leikkaussapluunat eri erikoisaloilla, henkilökunnan 

liikuteltavuus ketterää, koko leikkausprosessi saman hallinnon alla (nähdään koko prosessi, 

johon voi vaikuttaa), korkea asiakastyytyväisyys, uudet tilat suunniteltu juuri päiväkirurgian 

tarpeita vastaaviksi. Päikiprosessi ei kaipaa oleellisia muutoksia, pärjää 

tuottavuusvertailussa hyvin.  

 Silmäkirurgia on päiväkirurgiaan keskittyvää toimintaa, vain murto-osalla 

vuodeosastohoidon tarvetta. Silmätoimenpiteet leanattu hyvin toimivaksi. Ei vaadi 

muutoksia. 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

 Sairaalan tuottavuus THL:n raportin mukaan maan heikointa 

 Operatiivisen tulosalueen tuottavuus alle maan keskiarvon 95/100 

 Yhteys perusterveydenhuoltoon ontuu 

 Prosesseissa päällekkäisiä / samankaltaisia toimintoja pre- op pkl ja kir. pkl:n kanssa, 

heräämö / valvonta, rajapinnat leikkausyksiköt/ osastot 

 Potilaiden hoitoon pääsy ”jonotuksen” mukaan 

 Potilaat eivät juurikaan pysty vaikuttamaan toimenpideaikaansa 

 Päiväkirurgian henkilökunnan osaamisessa kehitettävää 

 Leikkausosaston tuottavuus heikkoa ja toiminta ”kankeaa”, OBS! Esim.yöaikainen toiminta/ 

versus resurssit, paikalla 1 team (3 hoitajaa) sekä kaksi heräämöhoitajaa. Tuottavuus/ 

turvallisuus? Onko liikaa henkilökuntaa/kohdennettu oikein? 

 Keskusheräämön koko vrk:n resurssien käyttö, onko optimaalista? 

 Päivystyspotilaiden leikkaukseen pääsy viivästyy ajoittain 

 Leikkausosastolla anestesiatöiden (ulkotyöt) lisääntyminen aiheuttaa joskus ongelmia 

anestesiahoitajien työvuorojärjestelyjen suhteen eli anestesiapisteitä on salien lisäksi 

hetkellisesti paljon.  

 Yhteistyö ison leikkaussalin ja päiväkirurgian välillä voisi olla joustavampaa 

 Välinehuolto hajallaan, ei tietoa millainen malli tuottavin?? 



 

 

 Anestesiakaavakkeet edelleen paperiversiona. Anestesiakaavake pitäisi digitalisoida mikä 

mahdollistaisi paperittomuuden myös leikkausosastoilla. Tämä säästäisi paljon aikaa ja 

työtä. Pyrkimys on jo kauan ollut “paperiton sairaala”! 

 Ongelmana sanelujen hidas purku. Epikriisin pitäisi seurata potilasta jatkohoitopaikkaan 

välittömästi ja ilman poikkeuksia. Ratkaisuna voisi olla puhetunnistus koko sairaalassa, 

mikä vähentäisi riippuvuutta konekirjoittajien määrästä (puhetunnistus toimii jo ja hyvin 

rtg.os:lla) 

 Leikkaustoiminnan johtaminen osittain kehittymätöntä.  Hoitajapuolella käytetään 

kohtuuttoman paljon resursseja ja lääkäripuolen johtamisen käytännöt kirjavat ja 

moniammatillinen johtaminen on osittain kehittymätöntä.  

 Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden lomajaksot olisi syytä synkronisoida paremmin, ettei 

jommankumman  ryhmän  tarttis pyörittää peukaloita. 

 Vertailtavuus ja vyörytettyjen kustannusten käytön seuranta hankalaa 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

Tulevaisuudessa päiväkirurgian lisääntyminen >70 % elektiivisestä kirurgiasta mikä tarkoittaa noin 

9000 sairaalan leikkauspotilaasta noin 1000 silmäkirurgista potilasta, 2000 päivystyspotilasta, 1800 

elektiivistä osastokirurgista potilasta ja 4200 päiväkirurgista potilasta vuodessa. 

Leikkausmäärien kehittyminen ohessa: 

 



 

 

Osastokirurgia, päivystyskirurgia ja päiväkirurgia LEIKKAUKSET 1996- 2014 

  

 

2.3.3 Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 
 

Kirurgiassa on hahmotettavissa neljä erilaista leikkausprosessin alaprosessia; silmäkirurginen 

prosessi, elektiivinen osastokirurginen prosessi, päivystyskirurginen prosessi ja päiväkirurginen 

prosessi ja toimenpidekohtaiset eri potilasryhmät. Prosessit on suhteellisen hyvin kuvattu QPRS- 



 

 

järjestelmällä. Alueella 11 erikoisalaa ja lukematon määrä erilaisia toimenpidetyyppejä. Ei ole 

tarkoituksen mukaista kuvata jokainen toimenpidetyyppi erikseen??? Riittänee alaprosessien 

kuvaus ja niissä esiintyvien poikkeamien kuvaus. Jo nyt hyvin pitkälle eri toimenpidetyypit ohjaavat 

leikkausprosessia, esim. kesle proteesikirurgia, isot mahat, kilpirauhaskirurgia jne. Päiväkirurgia 

sappi, tyrä, rinta, olkapää, Greenlaser, pieni knk kirurgia jne. 

Mittarina yllä minituille ovat kaikki mainitut (jonot, läpimenoajat, uusintakäyntien määrät, 

hoidettujen potilaiden määrä, lisäksi hoitojaksojen pituus ja määrät, kustannus/työpanos jne. 

Toimenpidetoiminnassa suhteellisen hyvin prosessimittareita käytettävänä, laatudatan saamiseen 

tulisi panostaa esim. potilas palaa leikkauksen jälkeen sairaalaan; syy => mahdolliset muutokset 

käytännöissä. 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

Vaativan leikkauksen tarvitsevat, joiden volyymi on pieni (<10 vuosi) kannattaa keskittää 

yliopistosairaaloihin. Gastrokirurgiassa näin on tehty ruokatorvi- sekä haiman pään kirurgian 

osalta. Hyvä tiimityöskentely ja potilasturvallisuus vaativat riittävän suurta volyymia, jotta 

osaaminen pysyy ja kehittyy.  

 

 

KEINOJA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI 

 

 Potilaan prosessien selkiyttäminen ja yksinkertaistaminen. Tavoitteena on jonojen 

poistaminen lähes kokonaan ja preop toiminnan osittainen uudelleen järjestäminen. 

Tavoitteena olisi potilaiden toimenpideajan anto jo pkl käynnillä, niin että myös 

leikkausvalmistelut voitasiin aloittaa jo saman käynnin yhteydessä.  Ne, jotka (hyvän ) 

lähetteen perusteella voidaan laittaa suoraan leikkausjonoon tulevat leikoon/ päikiin ja 

leikkaava kirurgi käy katsomassa leikkauspäivänä ennen leikkauksen alkua. Pre-

operatiivinen anestesiavalmistelu tapahtuu leikkausyksikköjen yhteydessä. Päällekkäisten 

toimintojen karsiminen kir. pkl ja pre-op pkl. Pilotointi ortopedialla alkaa toukokuun alussa. 

(Tutustuminen Joensuun malliin). Resursseiden tehokas käyttö edellyttää mahdollisimman 

puhtaita potilasprosesseja. Tavoitellaan myös joustavuutta siten, että väärään 

“tuotantolinjaan” eksyneet voidaan palauttaa oikealle linjalle mahdollisimman helposti. 

Raakile hahmotelma prosessista. 



 

 

 

 

 Päiväkirurgilla paljon uusia hoitajia, osaamisen lisääminen. 

 Toiminta keskusleikkaussalissa sekä päivystys- että elektiivisessä leikkaustoiminnassa 

vaatii tehostamista ja toimintojen limittämistä. Keslessä rinnakkaisen toiminnan lisääminen, 

erityisesti salin, instrumenttien ja potilaan valmisteluissa. Joustavuus työtehtävissä 

(instrumentti/anestesia/ heräämösairaanhoitaja) = liikuteltavat resurssit (vaatii nykyistä 

laajempaa osaamista), työntekijäryhmien välisten raja-aitojen purkua. Samanaikaisesti 

osaamisen säilyttäminen/lisääminen. Esim heräämöhoitaja voi osallistua 

leikkausvalmisteluissa (jos ei ole ehdottomasti kiinni heräämössä), tavaroita ja potilasta voi 

hakea samanaikaisesti, (ei peräkanaa niin kuin nyt), jne. Tavoitteena lyhyemmät vaihtoajat 

koko leikkausosastolla (esimerkki Sali 4). Ruoka- ja muut tauot olisi pidettävä joustavasti (ei 

16 hklöä samanaikaisesti (perjantaisin) ruokasalissa...). Salien käyttöaste pyritään 

maksimoimaan suhteessa henkilökkunnan määrään (ongelmana perjantaipäivät, usein 

hyvin vähän leikkauksia henkilökunnan määrään nähden). Päivystysleikkausten 

aikataulutuksen koordinointi (kiireellisyys, salitus) 

 Toimintamalli OIS-ilmoituksista: tarkkuus ja kattavuus (dg, toimenpide, tiedot tarvittavista tai 

tilatuista lisätutkimuksista, erikoistarvikkeiden tarve) ja kommunikaatio (OIS- ilmoituksen 

lisäksi soitto ane-lääkärille, leikkaussaliin aina!). 

 Postoperatiivisesti tavoitteena hoitojaksojen lyhentäminen. Postop. varhainen kotiutus, 

KSH/kotipalvelu tarvittaessa tukena. Aktivoiva hoito (mobilisointi, omatoimisuuteen 



 

 

kannustaminen). Fast track periaatteet vahvistetaan. Osa toipumisesta voi tapahtua 

turvallisesti kotonakin. Kotihoitoa voidaan tukea esim. puhelimitse neuvomalla asiallisesti 

(kuten päikipotilaille jo tehdään). Turhia laboratoriokokeita otetaan paljon, rutiininomaiset 

lab. kokeet kielletään ja harkitaan tapauskohtaisesti vain, jos niillä on vaikutusta hoitoon 

(esim. kir os, pvk, crp, k, na, krea joka päivä (???). Kiinnitetään enemmän huomiota 

kliinisiin mittareihin (esim. vatsan palpaatio, auskultaatio, pulssi, paine, hengitysfrekvenssi, 

saturaatio, lämpö leikatuilla potilailla) ja korostetaan niiden tärkeyttä sekä 

hoitohenkilökunnalle että lääkäreille. Pitäisi hoitaa potilasta eikä lap top, lab. arvoja ja rtg 

kuvia! Fast track vahvistaminen vaatisi kuntoutustoiminnan tehostamista tarvittaessa 

jatkohoitopaikassa ja/tai kotona. Sairaalassa hoitoaika pitää pyrkiä arvioimaan etukäteen ja 

kertoa potilaalle tarkkaan (aivopesu). Osastoille laaditaan selkeät kotiutuskriteerit 

potilasryhmille erikseen. Vältetään turhia jälkikontrolleja (paljon voi hoitaa myös 

puhelimitse) ja mietitään myös tarkemmin mitä voi hoitaa pth:ssa. Pyritään minimoimaan 

uusintakäyntejä saman taudin takia, joskin tehokas fast track voi jkv lisätä 

uusintapäivystyspkl käyntejä. 

 Sote/ rajapinta perusterveydenhuollon kanssa selvitettävä; mitä potilaan asioista voitaisiin 

tehdä jo perusterveydenhuollossa, (tutkimukset?, esitietokaavake ?, strukturoitu lähete ?) 

 Selkeät ketjut (silmäkirurgia, päiväkirurgia, osastokirurgia ja päivystyskirurgia) ja ketjuista 

tulisi ensin ”leanataan” pääketjut (ns. bulkki), joka ohjaa toimintaa ja sen jälkeen niihin 

poikkeamat, ei vain yksittäisiä yksikköjä. 

 Ketjut ohjaavat myös hallintoa. Hallinnollisesti; silmäkirurgia kuuluisi edelleen knk- ja 

hammas-suu pkl:n yhteisalueeseen, osastokirurgian ja päivystyskirurgian ketjut 

muodostaisivat yhden hallinnollisen kokonaisuuden. Osastokirurgisen pre- operatiivisen 

toiminnan yhdistäminen osastokirurgian ja päivystyskirurgian yhteyteen. Päiväkirurgia 

muodostaa yhden kokonaisuuden.   Moniammatillisen hallintomallin rakentaminen (kirurgi, 

anestesiologi, osastonhoitaja), hoitopuolen hallinnon karsiminen 4- 5: een 

osastonhoitajaan. Operatiivisen toiminnan johtoryhmän muodostaminen keslen ja 

päiväkirurgian vastuuhenkilöistä sekä ylihoitajasta ja tulosaluejohtajasta, yhteispalaverit 

vähintään 4x vuodessa mm. pöytäjaon tarkastamiseksi. Koordinoivan osastonhoitaja / 

ylihoitaja; tarvitaanko molemmat??? Mielummin ylihoitaja, varsinkin jos on jatkossa 

suunniteltu 2 ylihoitajaa ”vanhalle” operatiiviselle alueelle. Työnjaon, vastuiden ja 

toimenkuvien auki kirjoittaminen kaikille hallinnon työntekijöille. 

 Mahdollisimman optimaaliset yksikköjen koot; ei liian haavoittuvaisia (pieni yksikkö) ja 

ketteryys muutoksissa (ei liian isoja kokonaisuuksia). Ko. hallintomallilla kaksi noin 4000 

potilaan voluumin leikkausyksikköä. 

 Ketjut ohjaavat myös henkilökunnan sijoittelua, ketjussa tarkastellaan yksittäisen 

työntekijän työpanosta. Henkilökunta ”liikkuu” potilaan ketjun mukana. 



 

 

 Induktiotoiminta hoidetaan osana heräämötoimintoja (samat tilat ja henkilöstö) 

 Yöaikaisen leikkaustoiminnan ”miehityksen” arvioiminen??? tuottavuus/ turvallisuus 

(paikalla team, 3 hoitajaa sekä kaksi heräämöhoitajaa). 23 h toiminnan uudelleenarviointi.  

 Keskusheräämön resurssien optimointi, rajapinta valvontaosaston kanssa 

 Ruuhkahuippujen hallinta; mallin kehittäminen yhteistyössä keslen ja päikin kanssa (mistä 

työstä luovutaan ruuhkaisina aikoina; potilaan priorisointi ykköseksi) 

 Moni- osaamisen lisääminen henkilökunnan liikuteltavuuden takaamiseksi 

-joustavuus työtehtävissä (instrumentti/anestesia/heräämösairaanhoitaja) = liikuteltavat 

resurssit (vaatii nykyistä laajempaa osaamista), työntekijäryhmien välisten raja-aitojen 

purku, henkilökunta liikkuu potilaan prosessin mukana, samanaikaisesti osaamisen 

säilyttäminen/lisääminen (konsensuksen hakeminen) 

 Pre- ja postoperatiivisesti minimoidaan turhat ”varmuuden vuoksi” tutkimukset 

 Postop. varhainen kotiutus, KSH/kotipalvelu tarvittaessa tukena 

-aktivoiva hoito (mobilisointi, omatoimisuuteen kannustaminen) 

 Leikkauspäivänä potilaan tulo sairaalaan samasta ovesta, josta eri leikkausprosessit 

käynnistyvät 

 Vaativan leikkauksen tarvitsevat potilaat, joiden volyymi on pieni (<10 vuosi) kannattaa 

keskittää yliopistosairaaloihin. Eri erikoisalat käyvät läpi oman materiaalinsa?? 

 Varasto ja apteekkilogistiikan rakentaminen 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Uusien/ asiakasprosessien kuvaaminen 
 

 

ELEKTIIVINEN TOIMENPIDEPROSESSI. KAIKKI TULEVAT SAMASTA OVESTA. EI LEIKKAUSJONOJA 

(KORKEINTAAN 6 VKOA, AJAT ANNETAAN HETI) 

 

 

 

 

 

 

 

KIR.PKL 
LÄHETTEIDEN LUKU (<3VK) 
TARVITTAVAT 
TUTKIMUKSET (<3KK)  
KÄYNTI (TAI EI?), 
HOITOPÄÄTÖS 
HOIDONVARAUS 
ALUSTAVAT 
HOITOVALMISTELUT 

SELVÄT HOITOINDIKAATIOT, 
HOITOKETJUT SELVÄT! 
(JOS PÄÄTÖKSENTEKIJÄ JA 
LEIKKAAJA ERI HENKILÖ). 
TOIMENPITEENTEKIJÄ TAPAA 
POTILAAN OP PV:NÄ LEIKOSSA 
ENNEN LEIKKAUSTA (JOS EI 
OLE AIKAISEMMIN TAVANNUT) 
 



 

 

 

                              

  LEIKO (JA PÄIKI) 
ANEST. KONS. ETUKÄTEEN 
TARVITTAESSA PUHLIMITSE HAASTATTELUT 
ERIKSEEN KÄYNNILLE VAIN TARVITTAESSA 
SUURIN OSA SUORAAN LEIKOON LEIKKAUSPV:NÄ 
LEIKKAUKSEEN VALMISTELU 

PÄIKI-
PROSES

SI 

PÄIKI-
HERÄÄMÖ 

KOTIIN 

LEIKKAUS-
SALIPROSESSI 
 
 

OSASTOPROSESSI 
NOPEAN TOIPUMISEN 
OHJEMAN 
VAHVISTAMINEN,VARHAINEN 
KUNTOUTUS 
LYHKI 

JATKOKUNTOUT
UKSEEN 

JÄLKIKONT
ROLLIN 
TARVE JA 
MISSÄ? 
PTH:SSA? 
ESH:SSA? 



 

 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

- Skopiapotilaat, (riippuen tilasta!). Elektiiviset ERCP tutkimukset päikinä 

- Silmäkirurgiset potilaat 

- Elektiiviset osastoleikkauspotilaat 

- Elektiiviset päikipotilaat 

- Päivystysleikkausprosessi 

 

Esimerkki leikkausyksikön prosessikuvauksesta: 

 

 

Tämä kuvaus on suhteellisen ajan tasalla. Leikkausprosessit meillä selkeät, ongelmat 

tällä hetkellä enemmän sitä mitä tapahtuu ennen ja jälkeen. 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

Poikkeuksia esiintyy varsinkin päivystyspotilaissa ja päivystysaikana. Kriittisesti sairaat 

potilaat, joiden leikkauksissa tai toimenpiteissä ilmenee jotain yllättävää. Leikkaussalin 

ja angion henkilökunnan, tehon/tehovalvonnan henkilökunnan pitää olla varautuneita 

poikkeuksiin. 

Rajapinnat: Päivystyspkl----leikkaussali----teho/tehovalvonta----angiografia----

skopiayksikkö tai muu vastaava toimenpide yksikkö josta voi löytyä leikkausta tai muuta 

toimenpidettä vaativa potilas esim. AMI jonkun muun toimenpiteen yhteydessä 

Ilmoittautu

minen

Vaatteiden 

vaihto

Lääkärin 

tapaaminen

Salin 

ulkopuoliset 

valmistelut

Valmistelut 

salissa

Leikkaus

Jälkitoimet

salissa

Toipuminen

1. herää-

mössä

Toipuminen

2. herää-

mössä

Kotiutumine

n

Yöpyminen 

valvonnass

a

Siirto 

vuodeosast

olle

Siirto 

leikkausyksi

kköön

Päiväkirurginen potilas

Elektiivinen ei-päikipotilas

Päivystysleikkauspotilas

lyhki

Salien virka-

ajan

käyttöaste 

65 %  70 

%

1330 leikk. / 2440 salituntia

1880 leikk./ 2690 salituntia  

1800 leikk. / 3600 salituntia 

- Oletukset:

- 770 silmäleikkausta siirtyy polille, samoin 100 

muuta leikkausta

- Vuodeosastokirurgiasta 500 muuttuu päikiksi

- Ostoleikkauksista 100 tehdään omana tuotantona 

(elektiivinen ei-päiki)

Valvonnassa yöpyvät yöllä ja 

viikonloppuna leikatut sekä 

seuraavana aamuna kotiutettavat



 

 

2.3.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijä 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

Katso edellä. Erikoislääkärien ammattiylpeys edellyttää tietojen pysyminen ajan tasalla (=jatkuvaa 

jatkokoulutusta). Talous- ja tuottavuusaspektit selvemmäksi koko henkilökunnalle. Yhteisvastuun 

korostaminen. Oikea hoito oikeaan aikaan!  Turhien leikkauksien välttäminen! Asiallinen, nopea ja 

ystävällinen kohtelu kautta linjan. 

Työnantajan tulisi resurssoida jatkokoulutusta tehokkaammin, myös hoitajien (vrt. 

Simulaatiokeskuksen perustaminen?). 

Kriittiset menestystekijät 

Henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys. 

Jonojen minimoiminen ja tavoitteena niiden poisto kokonaan. 

Hyvä hoitoon pääsy tulee mielestäni korostumaan tulevaisuudessa. Samalla potilaiden 

laatutietoisuus on kasvussa. Rankingjärjestelmät tulevaisuudessa? Potilaille hyvä ja 

todenmukainen informaatio siitä mitä tehdään ja mitkä ovat riskit meillä vs. muualla. Esim. CABG 

leikkauksista on vahva näyttö hyvällä tiedonkeruulla, että meillä on potilaille hyvä hoito ja meillä on 

pienemmät riskit menehtyä leikkauksessa kuin mitä yleiset riskipisteet antavat olettaa. 

Tämä ei ole kannanotto konsulttien avulla pyörivän CABG toiminnan puolesta, vaan esimerkki siitä 

että infoa on jo olemassa mutta me emme hyödynnä sitä koska PR toiminta on meille vierasta eikä 

välttämättä kuulu pohjoismaiseen käsitykseen lääkärin eettisesti oikeasta toiminnasta. 

PR toiminta voidaan lisätä heti kun päästään päämääriin ja pärjätään myös muilla mittareilla 

parhaiten Suomessa 

2.3.6 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

Suurin osa leikkauspotilaista vaatii tukipalveluita vähintään kuntoutuksen puolesta. 

Tuleva diagnostiikkakeskus on avainasemassa. Palvelee kaikkia kliinisiä aloja! Viiveet tässä 

toiminnassa pidentää sairaalassa hoitojaksoja. Tavoitteena mahdollisimman nopea ja joustava 

toiminta (mikä tietysti edellyttää riittävä (ja pätevä!) miehitys etenkin rtg.palveluissa). 

Rajapinnat kuntoutukseen 

Vanhusten tukipalvelut ja kotihoidon tuki (sos.toimet ja pth) kannattaisi vahvistaa huomattavasti (vrt 

Ruotsin hemsjukvården). Tavoite: sana ”klinikkavalmiit” poistetaan pysyvästi käytöstä 

tarpeettomana! 



 

 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

Harvinaiset taudit ja toimenpiteet keskitetään. Yhteistyötä länsirannikon ERVA- alueella 

vahvistetaan, myös tutkimustoiminnan osalta (Vrt Länsirannikon syövänhoitokeskus, Turku CRC, 

jne) 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

Kaikki mitä voidaan selvitetään jo pth:ssa. Preoperatiiviset tutkimukset? 

Hyvän lähetteen kriteerit? 

 

2.3.7 Resursointitarpeet 
 

- Pysyy oleellisesti ennallaan, katso alla. 

2.3.8 Resurssien mitoitukset 
 

 Kuinka monta työntekijää tarvitaan vähemmän (tai enemmän)? Noin 5 hoitajaa vähemmän, 

jos leikkaustarpeen ei oleteta kasvavan tulevaisuudessa. Lisäksi sydäntoimintaan 

sitoutettu viiden sairaanhoitajan työpanos, valmistauduttava sydäntoiminnan jatkumiseen 

tai loppumiseen. 

  Miten työntekijöiden vakanssit sijoittuvat toiminnallisessa kokonaisuudessa 

virkanimekkeittäin? 



 

 

  Potilasvirrat ja henkilöstömäärä arvio; 

 

 

 

 Kuinka suuri osa työntekijöistä on yhteisessä käytössä kokonaisuuden kaikille yksiköille? 

Henkilökuntaa liikutellaan pääasiassa potilaan prosessin eri vaiheiden välillä; yhteisvastuu, 

kokonaisuuden näkeminen, resurssisäästö 

 Toiminta kaikissa ketjuissa/ yksiköissä (kesle, päiki ja silmä) tietyn sapluunan mukaan ja 

yksikköjen välinen liikuttelu  tietyin pelisäännöin  

- Työnkierto- taso (0.5-1v kerrallaan) 

- Päivittäisessä toiminnan henkilökunnan joustava liikuttelu esim. sairauspoissaolojen 

paikkaamiseksi. 

- Lisäksi myös esim. päivystysleikkausten tekeminen myös päiväkirurgialla ruuhkahuippuina, 

kuten myös keskusleikkausosaston apu päiväkirurgille heillä ”hiljaisempina päivinä”.4. 



 

 

- Sairaalassa olemassa resurssipankki minkä tarkoituksena on rakentaa ”pooli” myös 

leikkaustoimintaan. 

 

2.3.9 Resursointisuunnitelma 
- Katso edellä 

2.3.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
- Joustavuuden ja mahd tehokkaan käytön kannalta olisi tietysti suotavaa että 

leikkausosastot, teho-osasto, synnytysosasto ja välinehuolto sijaitsivat lähekkäin 

samalla tasolla. Tällainen tilaratkaisu parantaisi ainakin toiminnan tehokkuutta ja 

tuottavuutta. 

- Optimaalinen käyttöaste on tavoite, jonka saavuttaminen vaatii jatkuvaa seurantaa, 

henkilökunnan motivointia ja hyvää johtamista. 

- Kysyntäpiikkeihin pitää pystyä vastaamaan henkilökunnan joustavalla siirtämisellä. 

- Lähdemme siitä että toiminnan volyymi pysyy ennallaan mikä tarkoittaa sitä että 

palvelutarjonta käytännössä vähenee kysynnän lisääntyessä (korkeamman tason 

tavoite n. 8 % palvelukysynnän lasku). 

 

2.3.11 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
 

- Moniresistenttien bakteerikantojen yleistyessä on suunta tulevaisuudessa 

todennäköisesti yhä enemmän kohti yhden hengen potilashuoneita vuodeosastoilla. 

Kaksi erillistä leikkausyksikköä hyvä asia, jos epidemia iskee. 

- Oma skopiayksikkö! Kirurgian pkl:lla riittää yksi toimenpidehuone 

- Skopiayksikkö vanhan päikin tiloihin. Vaatii remonttia. Tilojenriittävyys. 

Anestesialääkäreiden päivystyshuoneen siirtyminen muualle: Ison leikkaussalin 

remontin yhteydessä voisi ajatella lisätilaa skopiayksikön välinehuoltoon (pesukoneet, 

kuivauskaapit) keslen puolelta. Keslen salien määrä jatkossa (käytännössä 5-6 salia 

käytössä/pv elektiivinen toiminta+ päivystyssalit yht.= 7- 8 salia). 

- Käytön arviointia volyymin mukaan 

- Vastaanottotilat tulisi suunnitella siten että yksi hoitaja voisi palvella 2-4 vastaanottoa. 

- Kansliatiloja lähes kaikissa sairaaloissa liian vähän mikä vaikeuttaa tutkimus- ja 

kehittämistyötä. 



 

 

2.3.12 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

-     Asiakkaiden näkökulmalta joustavuus lisääntyy ja hoitoonpääsy helpottuu 

 -     Tuottavuuden nousu 

- Kkir pkl – leiko – päiki prosessin pilotointi alkaa toukokuussa. Motivoidaan ja 

perustellaan muutostarpeet. Porkkanaa (?) ja keppiä sopivassa suhteessa 

- Enemmän joustavuutta, henkilökunnan liikkuvuus. Selkeämpää johtamista (kaikille 

selväksi kuka on prosessien omistajat!) 

- Osaamsta ei ole koskaan liikaa, sitä pitää jatkuvasti ylläpitää ja kehittää. 

- Viime kädessä sairaalan johto tekee päätökset muutoksista ja niiden viestinnästä 

 

Teknologiset ratkaisut 

-  Mobiilimonitorointilaitteiden kehitys, merkitys ja käyttöönotto tulevaisuudessa? 

-YHTEINEN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ!!!  Mieluiten koko maahan mutta     

vähintäänkin koko oman sairaanhoitopiirin alueelle! 

- Puhetunnistus koko talon käyttöön 

- Ajanvarausmuistutus tekstiviestinä 

- Robotiikka? 

 
 
 
 

2.4 Sydänasema 
 

2.4.1 Tiimikohtaiset tavoitteet 
- Tavoitteena on sydänpotilaiden laadukas ja vaikuttava hoito myös tulevaisuudessa 

- Sydänpotilaiden hoitoprosessin kehittäminen kokonaisuutena, tarpeettomien rajapintojen 

madaltaminen/häivyttäminen 

- Toimialueen keskiössä on sydänasema, hoitoprosessin muita keskeisiä toimijoita ovat CCU, 

sydänvuodeosasto ja kardiologian poliklinikka 

- Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat ensihoito, päivystyspoliklinikka, teho, päivystysosasto, 

KLF, sydänkirurgia, EPSHP:n ensihoito ja päivystävät yksiköt 

- Vaasan keskussairaala on päivystävä sairaala, toiminnot rakentuvat päivystyksen ympärille, 

sydänpotilaat ovat suurin yksittäinen potilasryhmä päivystyksessä, 24/7 

sydäninfarktipäivystys on vakiinnutettava pysyväksi toiminnaksi 

- Sydänpotilaiden hoidon organisointi osaamiskeskustyyppisesti 

- Hoitoprosessin sujuvoittaminen, tarpeettomien jonotusaikojen minimoiminen 

- Akuuttihoitoprosessin ja elektiivisen hoitoprosessin tasapainoinen yhteensovittaminen 

sydänpotilaiden hoidossa 

- Sydänpotilaiden keskeisimpien hoitoprosessien kuvaaminen 

- Riittävien resurssien turvaaminen ja niiden tarkoituksenmukainen käyttö 



 

 

- Organisaatio ja tilat tulee suunnitella niin, että ne tukevat hoitoprosesseja myös 

tulevaisuudessa, jos/kun hoitotarpeet ja –käytännöt muuttuvat 

- Tilasuunnittelussa otettava huomioon eriytisesti akuuttiprosessin tarpeet, sijainti kuuman 

sairaalan yhteydessä 

Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 

 
Vastuuhenkilöt: 
 Mari-Anne Vaittinen, yl, sydänasema 
 Gunilla Carlson, oh, sydänasema 
Jäsenet: 
 Leena Huhti, ayl, sydänvalvonta 
 Mathias Höglund, oyl, sydänvuodeosasto, rytmikardiologia 
 Pia Solvin, aoh, sydänasema 
 Barbro Wester, sh, kardiologian poliklinikka 
Asiantuntijana kuullaan Kari Korpilahti, yl 
 
Kukin tiiminjäsen tuo oman yksikkönsä ja osaamisalueensa näkemyksiä esiin tiimin työssä 
ja myös tiedottaa tiimin tavoitteista ja suunnittelun etenemisestä oman yksikkönsä 
henkilöstölle. 
 

2.4.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

Akuuttihoitoprosessit toimivat parhaiten.  
- Sydäninfarktipotilaiden päivystysprosessi (= STEMI-päivystys) on erittäin hyvin toimiva. 

Potilaan kulku prosessissa on selkeä suoraan ensihoidosta sydänasemalle ja CCU:n kautta 

jatkoseurantaan 

- Kiireellisten (UAP/NSTEMI, tahdistin) potilaiden hoitoprosessi toimii kohtalaisen hyvin,  

jonkin verran viiveitä aiheuttaa sydänaseman kuormitus, potilaat joutuvat odottamaan 

osastolla tutkimusta ja hoitoa 

Polikliinisen potilaan prosessi sydänasemalla toimii hyvin 
- Potilas tulee kotoa aamulla sydänasemalle, potilaat on hyvin valmisteltu, ei siirtoviiveitä, 

lääkärin/hoitajan työpanosta käytetään joustavasti, kotiutus iltapäivällä 

Sydänaseman henkilöstö on osaavaa. Hoitajien rotaatio eri tehtävissä toimii. 
 
Personalens flexibilitet är stor. Trots att jourgruppen är liten och sjukfrånvaron under senaste år 
varit stor, så har det aldrig varit något större problem att få jourgruppen intakt. 
 
Tack vare att vi har “flera ben att stå på” ex. angiopkl, PM-pkl, poliklinisk verksamhet kan man 
omorganisera verksamheten vid oplanerad frånvaro (vid sjukfrånvaro eller vid vård av sjukt 
barn). 

 
 
 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

- Elektiiviset potilaat joutuvat väistymään akuuttien tieltä, kiireellisimmät potilaat on 

priorisoitava 



 

 

o Päivän toimenpidelistaa joudutaan järjestelemään uudelleen, tutkimuksia siirtyy 

seuraavaan päivään tai myöhempään ajankohtaan, potilaat joutuvat odottamaan 

osastolla tutkimusta, vuodeosasto ruuhkautuu 

- Osaavia sijaisia on vaikeaa jopa mahdotonta saada. Eftersom inskolningstiden är lång för 

både läkare och skötare, speciellt när det gäller att kunna vara en länk i jourteamet, så krävs 

det inte mycket för att tryggandet av verksamheten ska bli sårbar. 

- Potilassiirrot aiheuttavat ajoittain viiveitä, etenkin siirrot sydänvalvontaan, joka on fyysisesti 

kaukana 

- Tilanpuute on ongelma 

Toiminnan pullonkauloja 
 

- Potilaat joutuvat jonottamaan poliklinikalle, koska lääkärimiehityksen ollessa vajaa 

ensimmäisenä joustaa poli, sydänaseman toiminta on priorisoitava 

- Patienter som ligger inne på en avdelning, främst CCU eller Hjärtavdelningen och som 

behöver Hjärtstationens tjänster innan de kan hemförlovas, måste ibland vänta flera 

dagar. 

- Elektiiviset potilaat joutuvat jonottamaan sydänasemalle, koska kiireelliset potilaat on 

priorisoitava 

- Sydänosastolla on rajallinen määrä paikkoja varattavissa toimenpiteeseen tuleville 

potilaille 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen  

- Sepelvaltimoangiografia ja PCI määrät ovat jatkuvasti kasvaneet, vuonna 2012 

angiografioiden määrä oli 1012 ja PCI määrä 340, vastaavat luvut vuonna 2014 olivat 

1352 ja 636 

- Päivystystoimenpiteiden määrä on jonkin verran kasvanut viime vuodesta, jolloin STEMI-

päivystys aloitettiin, päivystysaikaisia tutkimuksia ja toimenpiteitä oli v. 2013 190 ja v. 

2014 245 

- Kaiken kaikkiaan päivystys- ja kiireellisten toimenpiteiden määrä on kasvussa ja on lähes 

50% tehdyistä toimenpiteistä 

- Tahdistimien ensiasennusten määrä on melko tasainen, mutta tahdistingeneraattorin 

vaihdot ovat lisääntyneet 

- Rytmihäiriöiden elektrofysiologiset tutkimukset ja ablaatiohoidot on aloitettu vasta pari 

vuotta sitten,  toimenpiteiden määrä on pysynyt melko vakaana, mutta toisaalta resurssia 

toimenpidemäärien lisäämiseen ei ole ollut (varattu 1salipv/vk) 

- Kardiologiselle poliklinikalle tulleiden lähetteiden määrä on lisääntynyt jatkuvasti, 

vuodesta 2013 vuoteen 2014 lähetteiden määrä lisääntyi yli 20%.  Poliklinikkakäyntien 

määrää ei pystytty vastaavasti lisäämään, mikä aiheuttaa tarvetta lisätyön tekemiseen ns. 

jononpurku pkl 

- Hoitopäivien määrä sydänosastolla on jonkin verran vähentynyt vuodesta 2013 vuoteen 

2014, mutta tähän vaikuttaa vuodepaikkojen väheneminen uuden sydänosaston 

avaamisen yhteydessä 2/2014. Hoitojaksojen määrä on siitä huolimatta pysynyt 

ennallaan 

- Kaiken kaikkiaan väestön ikääntyessä on odotettavissa hoidontarpeen lisääntymistä.  

- Ikääntymisen myötä potilailla on enemmän liitännäissairauksia, mikä lisää leikkausriskiä 

ja päädytään hoitamaan yhä vaikeampia potilaita perkutaanisilla toimenpiteillä eli 

vaativien PCI toimenpiteiden tarve tulee lisääntymään; myös perkutaaniset 

läppätoimenpiteet yliestyvät 



 

 

- Oletettavaa on, että rytmihäiriöpotilaiden osalta erityisesti eteisvärinän ablaatiohoidon 

kysyntä tulee lisääntymään; tähän asti flimmeriablaatiot tehty ostopalveluna muissa 

sairaaloissa, mutta suuri osa niistä olisi mahdollista tehdä omassa sairaalassa mikäli 

saliaikaa ja henkilöresursseja olisi riittävästi käytettävissä 

 
 
 
 
 
 

År      2012 2013 2014  
 
Koronarangiografier    1012 1252 1352  
     
Ballongutvidgningar      340   501   636  
     
Pacemakeringrepp:     
nyinsättningar        180   140   156  
batteribyten         28     22     37  
     
El.fys.tutkimus         73   134     98  
     
Ablationer (inklusive RDN)       50     95     81  
     
STEMI.verksamheten     
Totalt antal utryckningar jourtid:     190   245  
STEMI:n jourtid   138  
STEMI:n totalt (kontorstid+jourtid)                179  
     
Polikliniska patienter på Hjärtstation      240  
(verksamheten inleddes 20.1.2014)     
     
Poliklinikverksamhet på med.pkl:     
Läkare     
Kardiologiska pkl    3591 4173 3812  
varav köavkortning/jononpurku       350  
varav rytmkard.pkl        361  
     
Pacemaker-pkl (läkare + skötare, Hjärtstation)   1206  
varav skötarmottagning (Hjärtstation)      195  
     
Skötare pkl-besök:     
Angiopkl (Hjärtstationens skötare)    544   521   650  
Kardioversionsskötare      119   117   121  
Hjärtskötare       543   580   439  
Hjärtsviktskötare       276   276   234  
varav besök till läkare            8  
     
Cardioversioner          123   105   104  
(på CCU, i framtid annanstans) 
     



 

 

Hjärtövervakningen-CCU     
Vårdperioder     1032 1134   840  
Vårddagar     1190 1192 1079  
0-dagar        399   422   253  
     
Hjärtavdelningen     
vårdperioder    2573   2761    2745 
vårddagar            11315   10899    9398 

Antalet vårdplatser minskats på Hjärtavdelningen i febr. 2014 

 

2.4.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Yleisimmät ja keskeisimmät potilasryhmät 
 ST-nousuinfarkti (STEMI) 

 Kiireellinen angiografia/PCI  (UAP/NSTEMI) 

 Elektiivinen angiografia/PCI 

o Vaativa PCI:  left main, krooninen totaalitukos (CTO), sepelvaltimon poraus 

(Rotablator) 

o Sepelvaltimon sisäinen painemittaus (iFR,FFR), ultraääni (IVUS) tai  OCT-

kuvaus voi liittyä sekä elektiivisiin että akuutteihin toimenpiteisiin 

 Tahdistinpotilas 

o Elektiivinen/kiireellinen 

o Erityisen vaativia: rytmihäiriö- ja/tai vajaatoimintatahdistin 

 Elektrofysiologinen tutkimus/ablaatio 

 
Tavoitteet 

 Tavoitteena saada tarvittavat toimenpiteet tehtyä yhdellä käynnillä, edellytyksenä on 

riittävä seniorituki kokemattomammille toimenpiteen tekijöille, mikä myös mahdollistaa 

jatkuvan oppimisen ja kehittymisen itsenäiseksi operatööriksi 

Erityiset tarpeet 
 Vaativammissa toimenpiteissä tarvitaan erityisosaamista ja kokemusta, isompi tiimi; 

vähintään kaksi kardiologia 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

- Läppäkatetrisaatio (OPK/VPK) 

- Sydänlihasbiopsia 

- Munuaisvaltimon denervaatio (RDN) 

 

Elektiiviset kardioversiot? Missä tehdään jatkossa? 
- n. 100 potilasta / vuosi 

- kunde utföras i Hjärtavdelningens åtgärdsrum 

- personalresursering? Skolning! 

2.4.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 
Päivystysangiografia/PCI (STEMI)  



 

 

 
- Potilas suoraan ambulanssista päivystyspolin ohi sydänasemalle, toimenpiteen jälkeen 

jatkohoitoon CCU:lle ja edelleen sydänosastolle tai Seinäjoen keskussairaalaan 

- Tavoitteena viiveiden minimoiminen kaikissa vaiheissa ja infarktisuonen avaaminen 

mahdollisimman nopeasti  hoitosuositusten mukaisessa ajassa 

- Prosessia on jatkuvasti kehitetty sujuvammaksi, tiedonkulku eri yksiköiden välillä 

avainasemassa, huonokuntoisista potilaista yhteys MET-tiimiin jo ennen potilaan 

saapumista 

- Toiminnan laatua seurataan mm. seuraamalla viiveitä, toimenpiteen onnistumista sekä 

potilaiden kuolleisuutta. Seinäjoen keskussairaalan kanssa seurantapalaveri 1-2 kertaa 

vuodessa 

 

 
Kiireellinen angiografia/PCI (NSTEMI/UAP) 
 



 

 

 
 

- Potilaat tulevat päivystyksestä tai muista sairaaloista CCU:n, sydänosaston tai 

päivystysosaston kautta sydänasemalle tutkimukseen ja toimenpiteeseen 

- Potilaiden kiireellisyys vaihtelee, osa hoidettava vuorokauden sisällä osalle tavoitteena 

hoito saman hoitojakson aikana 

- Tavoitteena on minimoida osastopäivien määrä ennen toimenpidettä 

- Sydänaseman toimenpidelistaan olisi voitava jättää sen verran väljyyttä, että kiireelliset 

toimenpiteet saadaan tehtyä ilman että joudutaan siirtämään elektiivisiä tutkimuksia, 

ongelmana kuitenkin kiireellisten potilaiden määrän suuri vaihtelu ja ennakoimattomuus 

 
 
Elektiivinen angiografia/PCI  
 



 

 

 
 

- Kö-skötaren gör första förberedelser; planerar tidpunkt för undersökning,  medicinpauser, 

vätskning mm. samt gör det första urvalet av polikliniska patienter 

- Käynti hoitajan vastaanotolla angiopoliklinikalla ennen toimenpidettä, koska osa tulee 

suoraan lähetteen perusteella tai pkl käynnistä voi olla jo aikaa.  Varmistetaan 

angiokelpoisuus (ennakko lab. kokeet ym),  potilas saa  myös informaation 

toimenpiteestä etukäteen 

- PCI toimenpide tehdään useimmiten samalla käynnillä heti angiografian jälkeen,  mikä on 

potilasystävällistä ja säästää resursseja 

- vaikeammissa tapauksissa hoitopäätös tehdään PCI-/sydänkirurgisessa meetingissä, ja 

PCI  toimenpide toisella käynnillä elektiivisesti 

- Tällä hetkellä sydänasemalla 2 valvontapaikkaa, muut elektiiviset potilaat tulevat 

sydänosastolle 

 
Elektiivinen ja kiireellinen tahdistinmenlaitto/-vaihto 
 



 

 

 
 
 

- Flertalet PM-insättningar är brådskande 

- Antalet insättningar av specialpacemakrar har märkbart ökat 

Dessa kräver oftast lång angiolab.tid. 

- Om Hjärtstationen inte har kapacitet att utföra dessa direkt belastas avdelningarna under 

väntetiden eftersom patienten inte kan hemförlovas innan han/hon fått en pacemaker.  

- Man har konstaterat att infektionsrisken ökar om patienten måste vänta på sjukhuset. En 

pacemakerinfektion är resurskrävande och påverkar patientens livskvalitet. 

 
Elektrofysiologinen tutkimus/ ablaatio 
 

 



 

 

- Valtaosa potilaista on elektiivisiä; pieni osa kiireellisiä saman hoitojakson aikana tehtäviä 

- Elektiiviset potilaat seurannassa yhden yön sairaalassa toimenpiteen jälkeen, tällä 

hetkellä sydänosastolla, jatkossa mahdollisesti sydänaseman valvontapaikoilla?? 

 
Polikliinisen potilaan prosessi 
 

 
 
 
 
 
Tiloista ja resursseista  

- Tällä hetkellä sydänasemalla on valvontapaikka kahdelle potilaalle, potilaat tulevat 

suoraan sydänasemalle ja kotiutuvat iltapäivällä 

- yksi hoitaja pystyisi valvomaan useampaakin potilasta, valvova hoitaja voi myös 

valmistella potilaat tutkimukseen mikä lyhentää angiosalin vaihtoaikaa samoin se ettei 

jouduta odottelemaan potilaskuljetusta; prosessi tehostuu 

- Tavoitteena on jatkossa, että valvontapaikkoja voitaisiin lisätä niin, että elektiiviset 

potilaat tulevat suoraan kotoa sydänasemalle ja tahdistinvaihto-, angiografia- ja  pienen 

riskin PCI potilaat voisivat kotiutua suoraan sydänasemalta samana päivänä 

- Tämä edellyttää kuitenkin, että potilaita voitaisiin seurata sydänasemalla vielä klo 16 

jälkeen 

- Yön yli seurantaa vaativien (muu PCI/ tahdistin) potilaiden osalta seuranta voisi tapahtua 

yhteistyössä CCU:n kanssa, jos se sijaitsisi sydänaseman välittömässä läheisyydessä; 

23h heräämöä voisi mahdollisesti myös hyödyntää osaston sijaan, mutta osa potilaista 

vaatii kuitenkin vielä lääkärin arvion seuraavana päivänä esim. tahdistimen mittauksen tai 

punktiopaikan kontrollin 

 
 
Jatkoseuranta ja rajapinnat perusterveydenhuoltoon 



 

 

- Sydäninfarktipotilaista (STEMI, NSTEMI) valtaosa tulee kerran kontrolliin kardiologiselle 

poliklinikalle, jossa he tapaavat sydänhoitajan ja lääkärin; sen jälkeen kontrollit siirtyvät 

avohoitoon 

- Sydänleikatut potilaat käyvät pääsääntöisesti kerran jälkikontrollissa poliklinikalla 

(sydänhoitaja+fysioterapeutti+lääkäri) 

- Tahdistinpotilaiden seuranta tahdistinpoliklinikalle, ensimmäinen kontrolli yleensä n. 3kk 

kuluttua implantaatiosta ja sen jälkeen 1-2 vuoden välein; vajaatoiminta- ja 

rytmihäiriötahdistinpotilaista melkein kaikki ovat etäseurannassa, osa käy PM-pkl:lla 

kerran vuodessa, osa vain tarvittaessa 

- Sydänaseman polikliinisille potilaille sairaanhoitaja soittaa tarvittaessa tutkimusta 

seuraavana päivänä; kaikille ei enää soiteta, jos ei ole ollut ongelmia 

- Elektiivisen PCI: n jälkeen ei rutiinisti kontrollia erikoissairaanhoidossa vaan seuranta 

siirtyy terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon 

- Pitkäaikaisseurannassa kardiologiselle poliklinikalla käy potilaita, joilla on leikkaamaton 

läppävika ja arvioidaan operaatiotarvetta, sydämen vajaatoimintaa tai kardiomyopatiaa 

sekä synnynnäisiä sydänvikoja, seurantaa vaativia rytmihäiriöitä, sydämensiirron jälkitila 

ym. 

 

2.4.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

 
Potilaiden pääsy hoitoon oikea-aikaisesti 

- STEMI-potilaat 24/7 mahdollisimman nopeasti 

- Kiireelliset potilaat seuraavana arkipäivänä, kuitenkin esim. pitkien juhlapyhien aikana 

päivystystiimin tulisi hoitaa, jotta pysytään hoitosuositusten tavoiteajoissa 

- Odotusaika osastolla minimoitava, ei tuota lisäarvoa potilaalle, päinvastoin vaarantaa 

potilasturvallisuutta; infektioriski lisääntyy, sairaus voi pahentua odotusaikana 

- Elektiivisten potilaiden tulee päästä tutkimuksiin ja hoitoon kohtuullisen ajan kuluessa, 

tällä hetkellä jonotusajat ovat aivan liian pitkät: angiografia ad 4-5kk, kard pkl:lla 

vaikeuksia pysyä hoitotakuun rajoissa 

- hoitoa odottavien potilaiden yhteydenotot ja kiirehtimispyynnöt kuormittavat 

sydänaseman ja poliklinikan henkilökuntaa tarpeettomasti, äänekkäimmät ei välttämättä 

sairaimmat voivat saada etua 

 

Potilasturvallisuus ja potilaan kokema laatu 
- Osastojaksojen lyhentäminen vähentää sairaala-infektion riskiä 

- Pitkät etäisyydet ja hisseillä kuljettaminen ovat turvallisuusriski  

- Polikliinisessa prosesissa potilasta valvoo sydänaseman hoitaja, joka myös 

tutkimuksen/toimenpiteen jälkeen voi vielä selvittää potilaalle tehdyt toimenpiteet ja antaa 

jatkohoito-ohjeet; myös kardiologi on lähellä ja helposti konsultoitavissa, jos jotain 

poikkeavaa seurannassa tai potilaalla vielä kysymyksiä; potilas ei joudu käymään samoja 

asioita läpi useiden eri hoitajien ja lääkärien kanssa 

- Jonossa olevien potilaiden sairaus voi pahentua odotusaikana, mikä voi johtaa myös 

ylimääräisiin päivystyskäynteihin ja osastojaksoihin ja osa joudutaan hoitamaan akuutisti, 

jolloin komplikaatioriskit suuremmat 

 



 

 

Kriittiset menestystekijät 

 
De senaste vårdrekommendationerna följs. 
Kontinuerligt förbättrande och utveckling av patientprocesserna. 
Vården ska vara lätt tillgänglig och finnas nära för patienten under dygnets alla timmar.  
Kötiden hålls på rimlig nivå. 
De tekniska förutsättningarna måste vara goda och utrymmena ändamålsenliga. 
Patienten måste kunna få service på sitt eget modersmål. 
Att kunna trygga tillgången på personal samt kunna upprätthålla professionellt kunnande för att 
trygga patientsäkerheten. 
Tillräckligt stor personal för att trygga att ett jourteam är tillgängligt 24/7 
Tillräckligt stor patientvolym krävs för att upprätthålla kvaliteten på vården. 
En personal som förbinder sig är nödvändig. 
Fortsatt gott samarbete med EPSHP för att STEMI-verksamheten ska ha ett tillräckligt stort 
befolkningsunderlag. 

 

2.4.6 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

Laboratorio 
- STEMI potilaiden näytteenotto hälyytyksenä sydänasemalla toimii hyvin 

- Kiireellisten potilaiden näytteet otettu päivystyksessä/osastolla 

- Elektiivisillä potilailla näytteenotto etukäteen 

Röntgen/KLF 
- Thorax rtg kuvien lausunnot viipyvät ja tulevat nähtäväksi jälkikäteen potilaan jo 

kotiuduttua, mikä aiheuttaa lisätyötä/muutoksia hoitosuunnitelmaan, jos poikkeavia 

löydöksiä 

- Läppäleikkauspotilaiden CT kuvaukset saatu kohtuullisessa ajassa 

- Sydämen magneettikuvauksen tarve melko harvoin 

- Rasituskoe ja sydänperfuusiotutkimusjonot kohtuulliset tällä hetkellä 

Välinehuolto 
- Ei ole ilmennyt ongelmia, tarve vähäinen, lähinnä tahdistinasennuksien välineet sekä 

TEE anturit 

- Käytetään pääosin kertakäyttövälineitä, varastotilan puute on ongelma 

Siivous 
- Fungerar fint under kontorstid. Flexibla sjukhusbiträden. 

- Päiväsaikaan toimii hyvin 

- Päivystysaikana useita eri yksikköjä, epäselvää mihin numeroon soittaa 

Potilaskuljetus 
- Jos ei toimi aiheuttaa viiveitä ja angiosalin vaihtoaika pitenee 

 

Rajapinnat kuntoutukseen 

Sydänhoitajan rooli keskeinen  
- Tapaa infarktipotilaat ja sydänleikkauspotilaat osastolla ja jälkikontrollissa, jolloin arvio 

kuntoutustarpeesta 

- Järjestää luentoja eri potilasryhmille 

Fysioterapia 
- Kuntoutus aloitetaan sydänosastolla, osan fysioterapeutti tapaa vielä jälkikontrollissa, osa 

siirtyy suoraan tk:een jatkohoitoon 

Mitä asiakasprosessit vaativat kuntoutukselta? 



 

 

 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

Ensihoito ja päivystys 

- Akuuttien potilaiden kohdalla yhteistyö tärkeä, yhteydenpito VIRVE-puhelimen kautta 

CCU/TEHO 
- Riski uudessa TEHO/CCU:ssa ettei kaikille sydänpotilaille saada paikkaa riittävän 

nopeasti, jos ei ole sydänpotilaille omia paikkoja 

- MET- tiimin kanssa yhteistyö sujunut hyvin 

Vuodeosasto 
- Sydänosastolla rajallinen määrä paikkoja käytettävissä, myös päivystysosastolle 

ohjattu kiireellisiä potilaita 

 

2.4.7 Resursointitarpeet 
 
Personalreurser i nuläge – 2/2015: 
 

Yksikkö / Ammattiryhmä / Virkanimeke 
Vakituiset 
ja sijaiset  

Vakituiset  Sijaiset  

1 Lääkärit 7,2 7,2 0 

Apulaisylilaakari 3 3 0 

Erikoislaakari 2 2 0 

Ylilääkärit 2,2 2,2 0 

 

1 1 0 

       (försvinner sommaren 2015) 0,5 0,5 0 

 

0,4 0,4 0 

 

0,3 0,3 0 

    2 Muu lääkäri 

Tämän lisäksi 1 erikoistuva lääkäri    
(sisätautiklinikan virka) 

     1,0      1,0                 0 

 
3 Hoitajat 

 
12,75 

 
10,53 

 
2 

Laboratoriohoitaja 2 2 0 

Röntgenhoitaja 2,75 2,75 0 

Sairaanhoitaja 8 5,78 2 

4 Sihteerit 2 2 0 

Osastonsihteeri 2 2 0 

5 Muu henkilöstö 1 1 0 

Osastonhoitaja 1 1 0 

2103 SYDANASEMA Total 23,95 21,73 2,0 

 

 
Angående fördelning av resurserna ovan, se förklaring nedan 

 
 
 
 

Läkarresursernas fördelning per enhet: 



 

 

 
     Hjärtstation Med.pkl TEHO/CCU Hjärt-CT 
    
Överläkare 100%   100%      -         -       - 
Överläkare 50%     50%      -  (denna vakans upphör 
8/2015) 
Överläkare 40%     40%      -         -      - 
Överläkare 30%     15%     15%                   -      - 
         
 
Bitrrädande överläkare 100%   70%     30%         -                - 
Biträdande överläkare 100%   60%     40%         -      - 
Biträdande överläkare 100%     -      -     100%     - 
 
Specialläkare  100%      -     80%         -     20% 
Specialläkare  100%    60%     40%         -       - 
 
Specialiserande läkare 100%   60%     40%         -       - 
      455%    245%    100%    20% 
 
Arbetsinsatser per enhet             4,55    2,45       1,0    0,20 
=8,2 
(läkare) 
 

 
Kommentteja lääkäriresursseista: 
 

- Ylilääkärin 50% vakanssi tullee lakkaamaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi 

- Sydänaseman ylilääkärin työpanoksesta voi laskea korkeintaan 50% kliiniseen työhön, 

tämäkin on pois sydänasemalta 

- Tällä hetkellä sydänasemalla työskentelee osaava erikoistuva lääkäri (ilman 

sydänaseman virkapohjaa), hän siirtyy tekemään yliopistopalvelua syksyllä; tilalle 

saataneen kardiologiaan erikoistumisen alkuvaiheessa oleva sairaalalääkäri,  mutta 

ainakin tilapäisesti lääkäriresurssi vähenee merkittävästi 

- Erikoislääkärien ikäjakaumasta johtuen kaikilla on 38 pv (= 7,5 vk) lomaoikeus vuodessa, 

minkä seurauksena laskennallisesti yksi lääkäri on koko ajan lomalla 

- Erikoislääkärit ovat n. 10 pv/ vuosi koulutuksessa, mikä tekee lääkärien osalta yhteensä 

n. 14 poissaoloviikkoa 

- Apulaisylilääkäreille on varattu mahdollisuuksien mukaan 0.5pv/vk hallinnollisiin tehtäviin, 

mikä ei nykyisellään täysin riitä esim. pkl lähetteiden käsittelyyn; poliklinikkatyötä tulisi 

kehittää esim. siten, että osa lähetteistä voitaisiin hoitaa paperikonsultaatioina ja 

hoitoketjujen päivittäminen olisi myös tärkeää; nykyiset resurssit eivät ole siihen riittäneet 

- Yhden angiosalin täysipäiväinen toiminta vaatii käytännössä ainakin kahden lääkärin 

työpanoksen, jotta potilasvaihdot sujuvat viivytyksettä ja saadaan saliaika hyödynnettyä 

mahdollisimman tehokkaasti; näin turvataan myös riittävä seniorituki kokemattomammille 

lääkäreille. Tämä koskee sekä angiografia/PCI toimenpiteitä että tahdistin- ja 

elektrofysiologista toimintaa 

- Den vakans och insats som en specialiserande läkare nu gjort tillfälligt på Hjärtstation 
borde instiftas permanent för att trygga kunnandet och den framtida rekryteringen. 
 



 

 

- Nykytilanteessa on teoriassa 4.5 kardiologin työpanos käytettävissä kahdessa 
angiosalissa. Kuitenkin kuten jo edellä todettiin ylilääkärien osalta hallinnolliset tehtävät ja 
tuleva eläkkeelle siirtyminen vievät yhden lääkärin työpanoksen. Lisäksi kard. 
erikoistuvan lääkärin vakanssi on vain tilapäisjärjestelyin käytössä ja lomat ja koulutukset 
vievät enemmän kuin yhden lääkärin panoksen.  

 

- Kardiologian poliklinikalla on vuosittain noin 4000 lääkärikäyntiä, mikä vaatisi ainakin 

kaksi lääkäriä täysipäiväisesti poliklinikalle. Sen lisäksi tahdistinpoliklinikalla on lääkäri 

kahtena päivänä viikossa ja muina päivänä tarvittaessa konsultoivissa kiireellisissä 

asioissa. Nykyinen laskennallinen 2.45 lääkäriä pkl toimintaan on jo sinänsä aivan 

minimimiehitys, mutta käytännössä angiosalien toiminta joudutaan priorisoimaan ja sen 

vuoksi poliklinikka on jatkuvasti alimiehitetty, mikä aiheuttaa aivan liian pitkät jonotusajat 

(3–6kk) kardiologiselle poliklinikalle ja jatkuvaa lisätyön tarvetta 

 

- Näin ollen sydänasemalla on nykyisilläkin lääkärien virkapohjilla ainakin 2 lääkärin vajaus 

ja ilman kardiologiaan erikoistuvaa lääkäriä vieläkin enemmän 

 

- Yllä mainittujen lisäksi sydänvuodeosastolla toimii kardiologi osastonylilääkärin virassa 

(sisätautiylilääkärin alaisuudessa) sekä kaksi sisätautien erikoistuvaa lääkäriä 

 

- STEMI-päivystykseen osallistuu nykyisellään kolme kokoaikaista kardiologia sekä 40% ja 

50% viroissa olevat ylilääkärit sekä ns. etupäivystäjänä yksi invasiivisessa koulutuksessa 

oleva kardiologi. Ulkopuolisia konsultteja on käytetty pääosin viikonloppuina ja 

juhlapyhinä (1-2 viikonloppua/kuukausi). Tästä huolimatta päivystysvuoroja tulee 

täysiaikaisessa virassa oleville 6-8/kuukausi, lomakautena jopa enemmän, eli 

päivystysrasitus on huomattava. 

 
Skötarresurser, fördelning: 
 
Angiolaboratorietid  kl. 8-16 (ti, ons, tors) 
         kl. 8-15:30 (må, fre) 
Arbetstid 7:38h per dag för heltidsarbete, 30h/vecka för partiell föräldrarledighet 
 
 
Angiolaboratorieverksamhet     3+3 = 6 skötare 
Koordinatorverksamhet (lab v.b., beställningar mm) 1skötare 
Pacemakerskötare      1 skötare 
Kö-skötare + pat.service (kansli, telefon)   1 skötare 
Angiopkl-skötare      0.5 skötare 
Resursskötare (övervakningsplatser)   1 skötare 
Kvalitetsarbete knuten till strålarbetet 
 
1 vakans ändrad till 75% 
1 skötare partiellt föräldrarledig (jobbar ca. 78%) 
 
Uttag av jourledighet om verksamheten tillåter 
 
Inga vikarier för semestrar – 468 dagar    = 93.6 veckor  
(men 8 veckor reducerad verksamhet) 

 
 



 

 

195 semesterdagar kvar efter sommarsemestrar  = 39 veckor 
(4 veckor/pers) Försöker i mån av möjlighet att koncentrera  
semesterveckorna läkare/skötare och ha reducerad verksamhet 
under vissa veckor (ex runt jul/nyår/sportlov/påsk) 

 
Lagstadgad skolning (strålskolning ½ dag/pers/år) = 7 dagar/år 
(ordnas med reducerad verksamhet) 

 
Övriga skolningsdagar:  3 dagar/pers    = 42 dagar/år  
(Borde vara fler dagar per person) 

 
Sjukfrånvaro 2014 (utan vikarie)    = 381 dagar 
(1 omplasering i slutet av 2014 p.g.a oförmåga  
att delta i angiolabbarbete och jouren) 

 
 Två av skötarvakanserna har inte slutgiltigt beviljats Hjärtstationen. Dessa går under 

benämningen ”STEMI-projekt” och de två sjukskötarna arbetar på vikariat. En 

sjukskötare sedan infarktjouren påbörjades (5.11.2012) och den andra sedan januari 

2013. 

 
 För att kompensera sjukfrånvaron, semesterfrånvaro och frånvaro vid möten och 

skolningar har det krävts stor flexibilitet speciellt bland de skötare som har egna 

specialområden. Angiolabb-verksamheten har prioriterats och inställningen är den att 

den invasiva verksamheten ogärna ska drabbas av manfallet. Kö-skötaren har gått in i 

angiolabben, arbetet i angiopolikliniken har omorganiserats så att en skötare kunnat 

frigöras (man har ex. ringt patienterna senare istället för ett pkl-besök), PM-pkl-

skötaren har omorganiserat sitt arbete och gått in i angiolabben, koordinatorn har ofta 

varit med i angiolab-verksamheten och avd.skötare har v.b skött telefonservice för 

patienter och anhöriga och vid behov skött angiopkl eller gått in i angiolab.  

 
 Samma grupp skötare sköter utöver den egna arbetstidsgränsen även STEMI-jouren. 

P.g.a långtidssjukskrivningar och kroniska sjukdomar och orsaken till dessa har 1-2 

skötare konstant varit befriad från jouren under kortare eller längre perioder. Detta 

innebär att de som deltar i jouren har helgjour var tredje eller fjärde veckoslut (=tre 

jourturer) och har dessutom 4-7 vardagsjjourturer. Totalt alltså 8-12 jourturer per 

månad/person. (personliga önskemål tas i beaktande). Hittills har detta ordnat sig på 

frivillig basis men en viss trötthet börjar anas. 

 
Framtidsutsikter: 
Nuvarande invasiv verksamhet fortsätter utan nedskärningar 
 
FA-ablationer (ablation av förmaksflimmer) som nu remitterats till Björneborg och Tammerfors 
börjar i framtiden utföras på VCS som ett komplement till de ablationer som redan görs. 
 
TAVI-verksamhet (aortaklaffåtgärd med kateterteknik) kommer i framtiden att vara en åtgärd 
som man allmänt utför inom den invasiva kardiologin också på centralsjukhus. Kateteråtgärder 
kommer allt mer att ersätta en del av klaffoperationerna. 

 
 
STEMI-verksamheten blir permanent 

- Personalresursering viktig!! Vakanserna för minst 2 skötare tillförs Hjärtstation 

permanent.   



 

 

(mera om reursering för STEMI nedan)  

Övervakningsrum, 6-8 platser för att kunna utvidga den polikliniska verksamheten och minska 

antalet vårddagar. (se nedan) 

 
Poliklinik/mottagningsutrymmen (kard.poliklinikerna) i anslutning till invasiv 
kardiologisk verksamhet: 
 

- Mentorskap för specialiserande läkare skulle fungera bättre ifall de två enheterna fanns 

nära varandra (=konsultationsmöjlighet gynnas) 

 

- Personalresursen kunde utnyttjas till en del gemensamt. Redan nu hålles en självständig 

skötarmottagning (angiopkl) och en delvis självständig skötarmottagning (PM-pkl) på 

med.pkl med Hjärtstationens personal. 

 

- Samarbetet mellan Hjärtstationens skötare och sekreterare och kard.pkl:s skötare viktig 

 

- Karidiologerna sköter om kard.pkl, post-op-pkl, rytmstörningspkl, PM-pkl och konsulteras 

av hjärtskötare, insuff.skötare, angiopkl-skötare 

 

- Skulle underlätta angiopoliklinikens och pacemakerpoliklinikens verksamhet om dessa 

mottagningsrum fanns i närheten av Hjärtstationen eftersom personalen är densamma. 

Även angiolabverksamheten kunde påskyndas då man ex. ibland kunde göra ECHO när 

patienten besöker angiopkl (dessa patienter på kommande till cor.angio) som annars ska 

göras på Hjärtstation strax före undersökningen => mindre fördröjning i angiolabben. PM-

testverksamhet bör finnas nära Hjärtstation och finns nu på två ställen (med.pkl och 

Hjärtstationen). Dels är det fråga om planerade PM-kontroller (på med.pkl 2-3 

dagar/vecka) och dels ”akuta” testningar och programmeringar ex. pre- och postoperativt, 

test/programmering av pacemaker dagen efter PM-insättning och andra nödvändiga 

tester. 

 
Kan konstateras att planeringen och resursering är mycket beroende av var 
Hjärtstationen rent ”fysiskt” placeras. 
 

- Närheten till akutintaget avgörande. Att föredra vore att kan kunde välja ifall man far in till 

akuten eller att man istället går direkt in till Hjärtstation från ambulans. 

 

- Närhet till CCU viktig dels för att största delen av våra jourpatienter flyttas över dit. 

Dessutom kommer en hel del av deras patienter brådskande till Hjärtstationen. Dessutom 

spelar närheten en avgörande betydelse om/då man ska utöka samarbet i 

personalgruppen så att det kunde finnas flera som deltar i STEMI-jouren. Poängteras 

dock att den invasiva kardiologins personal måste bestå av en kärngrupp, också på 

skötarhåll, så att kunskapsnivån kan bibehållas. 

 

- Avståndet till TEHO får inte vara för stort eftersom patienter som behöver intensivvård 

oftast är i väldigt dåligt skick. 

 

- Viktigt att det specialkunnande som krävs på Hjärtstationen utvidgas dvs. att fler skötare 

inskolas, för att kunna garantera tillhandahållande av dejourering 24/7. Tidigare 

erfarenheter visar dock att det är så gott som omöjligt att med kort varsel få vikarie från 



 

 

samarbetsavdelning ex. CCU. Större grundbemanning? Man måste också ta personalens 

ork i beaktande. Likaså måste den långa inskolningstiden beaktas. Det krävs ½-1 års 

inskolning innan en skötare är redo att delta i STEMI-jouren. Inskolning av några skötare 

på CCU och/eller Hjärtavdelningen? Inskolning av mera erfaren skötare ex. från CCU går 

snabbare än för en oerfarnare skötare. För kardiologernas del krävs det lång erfarenhet 

av invasiv kardiologi och självständig intervention innan de kan delta i dejoureringsringen. 

 

- I omedelbar anslutning till (eller i samma lokaliteter som) Hjärtstationen ska finnas en 

”övervakningsenhet” (valvomo) med 6-8 platser med avsikt att verka polikliniskt. Detta 

utrymme borde finnas också i omedlbar närhet till CCU eller Hjärtavdelningen p.g.a att 

patienterna borde kunna stanna där till ca. 20-tiden. Närheten till samarbetsavdelning 

kunde möjliggöra att personal på  den avdelningen kunde ta över övervakningen och 

hemförlovningen av denna patientgrupp. V.b. kunde patienterna stanna över natten (helst 

inte ens byta rum/säng) möjligt tack vare närheten till ex. CCU.  

Hjärtstationen har, sedan februari 2014, haft en liten poliklinisk verksamhet när 

resurserna tillåtit. Detta varit möjligt tack vare de två tillägsresurser (2 skötare) som 

Hjärtstationen har på ”projekt” (bundna till STEMI-verksamheten). Verksaheten har 

planerats de dagar då det finns personalresurs. Sammanlagt har vi haft 240 patienter på 

de två platserna under ca. 7 månader (paus under sommaren, jul/nyår och verksamheten 

började blygsamt i februari). Verksamheten har på många sätt ökat effektiviteten då 

strävan är att hemförlova patienterna direkt från Hjärtstationen. Det faktum att patienterna 

funnits nära verksamheten har också gjort förloppet effektivare; läkaren nära till 

hands/patienten nära så att läkaren lätt kunnat ex. skriva recept, se på punktionsstället 

etc. i princip när han/hon går förbi patienten. Vi har också märkt att den resurs som 

avsatts för dessa patienter kunde utnyttjas till fler polikliniska patienter. Skötaren har nu 

också förberett de patienter som kommit från avdelningarna (stuckit i.v-kanyl, satt 

hjärtelektroder mm) så att lab.tiden har kunnat effektiviseras. Vi har nu också ”trampat ut 

barnskorna” och känner att vi skaffat oss behövlig erfarenhet för att kunna utvidga 

verksamheten till att omfatta största delen av de elektiva patienterna (grov uppskattning 

ca. 700 patienter årligen??). Vi beräknar att ett övervakningsrum i direkt anslutning till 

Hjärtstationen borde ha 6-8 platser.   

Problemet med poliklinisk verksamhet är följande: det kommer alltid att finnas patienter 

som av olika orsaker inte kan hemförlovas samma dag. Men det finns också åtgärder 

som enligt dagens rutiner medfört övernattning men där man nu tack vare mera 

erfarenhet och modernare teknik kan börja planera för hemförlovning samma dag. Detta 

gäller bl.a okomlicerade ballongutvidgningar. 

En annan utmaning när det gäller poliklinisk verksamhet är att man helst skulle vilja 

utföra undersökningarna/åtgärderna direkt från morgonen eller på eftermiddagen för att 

patientens möjligheter att kunna hemförlovas samma dag ska vara realistiska. I nuläge 

stänger Hjärtstationen sin verksamhet kl. 16 och patienterna flyttas över till en 

bäddavdelning om han/hon inte kan skrivas ut ca. 15-tiden. Om planerna med ett 

övervakningsrum genomförs bör patienterna kunna stanna kvar till kl. 20. Om man 

konstaterar att patienten inte kan hemförlovas kl. 20 kunde patienten stanna kvar, helst i 

samma utrymme, om övervakningsrummet finns i omedlbar närhet till någon av 

samarbetsavdelningarna (CCU eller Hjärtavdelningen). Bör isåfall tas i beaktande i deras 

personalresursering. 

 



 

 

- Av tidigare erfarenhet (A0) kan konstateras att utskrivningsprocenten gynnas av att 

avdelningens ”kultur” är poliklinisk dvs. man riktar in sig på att patienten hemförlovas 

samma dag. 

 

Övriga kommentarer:  
 
- Patienttransporttiden, som förorsakar en hel del fördröjning i dagens läge, kunde minskas 

då största delen av de elektiva patienterna skulle tas direkt till Hjärtstationen och då 

samarbetsavdelningarna skulle finnas fysiskt nära Hjärtstationen. Detta skulle göra 

användningen av angiolabben mera effektivt. 

 

- Antalet pre-operativa vårddagar kan ytterligare till en del minskas genom att vi undviker 

att ta in patienterna till avdelning kvällen före undersökningen/åtgärden. Vissa patienter 

måste dock tas in dagen innan åtgärden ex. för intravenös vätskning. 

 

- Hjärtstationen har relativt flitigt utnyttjat patienthotellets tjänster åt de långväga 

patienterna. Anser att sjukhuset även i framtiden ska kunna erbjuda möjligheten till 

patienthotellverksamhet för att på det viset bidra till att förkorta vårdtiderna på 

bäddavdelningarna. 

 

- Närheten till CCU skulle också vara viktig med tanke på att kunna utvidga samarbetet 

mellan CCU och Hjärtstationen. Samarbetet är viktigt för att man på lång sikt ska kunna 

skola in fler skötare i kor.angioverksamheten så att man kan garantera 

dejoureringsberedskap 24/7 även i framtiden. Behovet av att ha en kärngrupp på 

Hjärtstationen kommer dock att kvarstå för att kunna garantera att kunskapen och 

intresset för utveckling hålls på dagens höga nivå. 

 

- Till en del kunde också samarbetet med röntgen utökas så att man kunde skola upp rtg-

skötare som ex. har vanan av att arbeta på rtg-angio (alaraajaangio). Dessa kunde 

exempelvis delta i infarktjouren efter viss tids inskolning.  

 

- Man har också (på konsultens initiativ) diskuterat möjligheten att jourteamet kunde utföra 

de halvakuta åtgärderna på patienter som ligger och väntar på avdelningen (alltså på 

jourtid). Detta som ett alternativ ifall inte kostnaderna för detta skulle överstiga kostnaden 

som uppstår då patienterna får extra vårddygn på bäddavdelningen. Detta är dock inte 

genomförbart med tanke på belastning på den lilla grupp skötare och läkare som 

jourgruppen består av. Tvärtom är det viktigt att de kriterier som gjorts upp för STEMI-

verksamheten följs om personalen ska orka. 

Flera angiolaboratorier  
 

- Behov av flera undersökningsrum (angiolab). Det finns många orsaker till att vi behöver 

flera angiolab.  

 

På Hjärtstationen utförs allt fler tidskrävande undersökningar och åtgärder ss. 

komplicerade ballongutvidgninar sk. CTO-PCI:n, elektrofysiologiska undersökningar 

och ablationer och man sätter in mer avancerade pacemakers som kräver flera 

timmars operationstid. Dessa tidskrävande åtgärder gör planeringen av den övriga 

verksamheten komplicerad. Dessutom är det troligt att man i framtiden utökar 

ablationerna till att också gälla flimmerablationer (tjänsten köps idag av TAYS eller 



 

 

Pori). Dessutom är det troligt att även TAVI-åtgärderna i framtiden kommer att 

utföras på centralsjukhus. 

 

Ovanstående undersökningar/åtgärder bidrar till att den elektiva kön växer. Genom 

att, åtminstone en stor del av tiden, kunna arbeta i tre lab kunde Hjärtstationen 

också garantera att serva bäddavdelningarna så att väntetiderna minimeras för 

patienter för vilka det gjorts kor.angiobeslut. 

 

Konstateras att man kunde spara resurser och arbetsinsatser på Hjärtavdelningen 

(och jouravdelningen) samt minska vårddagarnas antal genom att de halvakuta 

patienternas invasiva undersökningar/-åtgärder utförs snabbare. Det inträffar att 

patienter, där beslut om cor.angiografi, el.fys eller pacemakerinsättning gjorts och 

där dessa patienter inte kan hemförlovas före undersökningen/ingreppet utförs – 

ligger och väntar på Hjärtstationens tjänster flera dagar, i värsta fall en vecka. 

 

De röntgenapparater som används på Hjärtstationen ska årligen genomgå två 

servicetillfällen (per maskin). Servicen är omfattande 2½ dag/maskin/gång. Detta 

betyder att man har tillgång till endast en rtg-apparat under dessa två 

arbetsveckor/år. Då vi nu bedriver STEMI-verksamheten så är verksamheten sårbar 

under dessa veckor. Antalet elektiva undersökningar under dessa veckor mycket 

lågt (påverkar köerna negativt) eftersom man måste garantera att den akuta 

verksamheten tryggas. 

 

Det krävs ytterligare minst 3 skötare och 2 läkare för att hålla igång full verksamhet i 

tre labb. 

 

- Närheten mellan de olika samarbetsavdelningarna skulle också bidra till mera effektiv 

användning av den apparatur ss. ECHO-apparater, PM-testapparater mm., som 

anskaffas. 

 

- Konstateras att både kardiologernas och sjukskötarnas insats på kard.pkl bättre kunde 

tas till vara om de skulle kunna koncentrera sig på rätt arbetsuppgifter. Skötaren gör 

arbetsuppgifter som kunde överföras på sekreterare och läkarens arbete vid 

patientmottagningen kunde effektiveras om sjukskötaren kunde bistå där. 

 

- Viktigt att det finns en kardiolog på Hjärtavdelningen – annars föreligger risk att patienter 

ligger kvar på avd. längre än nödvändigt utan vårdbeslut. 

 
Yhteenveto: 
Sydänaseman toimenpidemäärät ovat  viime vuosien aikana lisääntyneet huomattavasti etenkin 
sepelvaltimoiden varjoainekuvausten ja pallolaajennusten osalta, joiden määrä on v. 2012-2014 
lisääntynyt yhteensä n. 600 toimenpiteellä. Suurin osa, arviolta n. kaksi kolmasosaa tästä 
lisäyksestä johtuu vuonna 2013 aloitetusta 24/7 sydäninfarktipäivystyksestä, jolloin myös Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin st-nousuinfarktipotilaat hoidetaan päivystysaikana Vaasassa. 
Kaikenkaikkiaan kiireellisten potilaiden määrä on lisääntynyt, koska nykyisten hoitosuositusten 
mukaan potilaat, joilla on äkillinen sepelvaltimotautikohtaus tulee hoitaa mahdollisimman pikaisesti 
viimeistään 2-3 vrk kuluessa. Toimenpiteiden määrä on lisääntynyt myös sen johdosta, että 
vuonna 2012 alettiin tehdä rytmihäiriöiden elektrofysiologisia tutkimuksia ja ablaatiohoitoja. 
 



 

 

Sydänasemalla tehdään myös aikaisempaa enemmän vaativia ja aikaavieviä toimenpiteitä kuten 
sepelvaltimoiden kroonisten tukosten pallolaajennuksia ns. CTO-PCI toimenpiteitä. 
Tahdistinasennuksissa erityisesti vaativampien rytmihäiriö- ja vajaatoimintatahdistimien 
asennukset ovat lisääntyneet ja toimenpideajat ovat sen myötä pidentyneet. 
 
Osittain kiireellisten ja aikaavievien toimenpiteiden lisääntymisestä johtuen elektiivisten 
jonopotilaiden odotusajat ovat venyneet liian pitkiksi jopa 4-5kk. Elektiivisten potilaiden tutkimuksia 
joudutaan myös melko usein  perumaan tai siirtämään, koska kiireellisten potilaiden määrää on 
vaikea ennakoida ja siinä on suurta vaihtelua. Samoista syistä johtuen sellaisetkin potilaat, jotka on 
hoidettava saman hoitojakson aikana, mutta ei aivan välittömästi joutuvat usein odottamaan 
osastolla jopa useita päiviä. 
 
Mikäli sydänasemalla olisi käytettävissä kolmas angiosali olisi toiminnan suunnittelu joustavampaa 
ja voitaisiin vähentää potilaiden hukkapäiviä osastolla. Alkuvaiheessa kolmas sali voisi toimia jopa 
vain osa-aikaisesti esim. tahdistin- ja rytmihäiriötoimenpidesalina. Vuoteen 2025 mennessä 
lisäkapasiteetin tarve tulee kuitenkin olemaan ilmeinen. 
 
Elektiivisten potilaiden osalta hoitoprosessia olisi mahdollista tehostaa lisäämällä polikliinisten 
potilaiden määrää. Vuoden 2014 aikana sydänasemalla on resurssien salliessa ollut käytössä 2 
potilaspaikkaa polikliinisille potilaille. Näillä paikoilla on hoidettu 240 potilasta 7 kk aikana  ja 
kokemukset ovat olleet hyviä. Potilaat tulevat aamulla suoraan sydänasemalle ja kotiutuvat 
iltapäivällä. Angiosalin vaihdot sujuvat nopeasti, kun potilas valmiina paikalla hyvin 
esivalmisteltuna. Aikaa ei kulu potilaskuljetuksiin ja mahdolliseen odotteluun. Sydänvuodeosastolla 
on myös mahdollista varata vain neljä paikkaa sydänaseman elektiivisille potilaille. Päiväaikaan 
samalla hoitajaresurssilla olisi mahdollista hoitaa polikliinisesti sydänasemalla selvästi suurempi 
määrä potilaita arviolta 750-800 potilasta / vuosi eli suurin osa elektiivisistä angiografia/PCI 
potilaista. Kaikkia potilaita ei kuitenkaan ole mahdollista kotiuttaa virka-ajan puitteissa vaan 
valvonnan tulisi jatkua iltaan n. klo 20 asti ja joissain tapauksissa yön yli. Mikäli valvontapaikat 
sijaitsisivat sydänaseman sekä sydänvalvonnan tai –vuodeosaston välittömässä läheisyydessä, 
tämä olisi mahdollista toteuttaa yhteisin hoitajaresurssein, mikä myös vapauttaisi 
vuodeosastopaikkoja muille potilaille. 

 

2.4.8 Resurssien mitoitukset 
- Kohdan 8 laskelmien perusteella sydänaseman toiminta jo nykyisellään kahdessa 

angiosalissa täysipäiväisesti edellyttää kahta erikoislääkärin vakanssia lisää, jotta myös 

kardiologisen poliklinikan toiminta pystytään resursoimaan niin, että on mahdollista pysyä 

hoitotakuun rajoissa ilman jatkuvaa lisätyötä 

- Myös kardiologiaan erikoistuvan lääkärin virka olisi saatava vakinaisesti sydänasemalle, 

mikä osaltaan voisi helpottaa rekrytointeja tulevaisuudessa 

- Eläkkeelle siirtymisten aiheuttamat muutokset tulee ottaa huomioon resursointia 

suunniteltaessa. Seuraavan viiden vuoden aikana tulee 2-3 lääkäriä siirtymään eläkkeelle 

ja kymmenen vuoden aikajaksolla ainakin yksi lisää 

- Uusia kardiologin virkoja tulisi voida ottaa käyttöön jo etupainotteisesti tulevaa tilannetta 

ennakoiden, jotta voidaan varmistaa erityisosaamisen ja tietotaidon siirtäminen 

seuraavalle kardiologipolvelle. Kokemus on osoittanut, että erityisosaajien rekrytoiminen 

yliopistosairaaloiden ulkopuolelle on hyvin vaikeaa, varmimmin osaava työvoima 

tulevaisuudessakin turvataan huolehtimalla koulutuksesta omassa sairaalassa ns. 

mestari-kisälli periaatteella, tämä koskee esim. rytmikardiologiaa 

- Kolmannen angiosalin saaminen käyttöön helpottaisi huomattavasti toiminnan 

suunnittelua; kuten edellä on todettu angiosalin toiminta täysipäiväisesti edellyttää 

kahden lääkärin työpanosta lisää 

- STEMI-päivystysrinkiin tarvitaan vähintään viisi (kokopäiväistä) itsenäisesti 

toimenpiteisiin kykenevää kardiologia, jotta kenenkään ei tarvitsisi päivystää yli kuutta 



 

 

kertaa kuukaudessa (vrt. uudet päivystysmääräykset); niin kauan kuin tämä ei ole 

mahdollista joudutaan turvautumaan ulkopuolisiin konsultteihin 

 

Taustatiedoksi lasketaan nykyisiä mitoituslukuja. 

 

2.4.9 Resursointisuunnitelma 
 
Resurssitarve 2016 

- Kahden angiosalin toimintaan tarvitaan vähintään neljän kardiologin työpanos ja 

poliklinikkatoimintaan  (kardiologinen pkl ja tahdistinpoliklinikka) kolme kardiologia 

- Sydänaseman toiminnan turvaamiseksi tarvitaan v.2016 vähintään yksi kardiologi lisää. 

Jotta virkaan saadaan rekrytoitua riittävän osaava ja kokenut henkilö, tarvitaan 

apulaisylilääkärin virka.  

- Sen lisäksi tarvitaan pysyvästi kardiologiaan erikoistuvan lääkärin virka sydänasemalle, 

erikoistuva lääkäri pystyy osaamisensa mukaan osittain paikkaamaan erikoislääkärin 

tarvetta 

- Sydänvuodeosaston kardiologin virka on nykyisin organisatorisesti eri yksikössä kuin 

muut kardiologin virat. Toiminnallisesti esim. lomien ja työkierron organisoimiseksi olisi 

tarkoituksenmukaista, että kaikki kardiologit olisivat samassa yksikössä. Etenkin, jos 

tulevaisuudessa vuodeosastolla on useiden erikoisalojen potilaita. 

 

Resursbehov 2016 – skötare 
- De två sjukskötarvakanser som initialt beviljades i planeringen av STEMI-verksamheten 

och som nu ändå endast existerat som projektskötare, bör bli permanenta på 

Hjärtstationen och lediganslås. Dessutom behövs ytterligare en skötarvakans p.g.a att 

förutsättningarna för jourverksamheten har förändrats (Hjärtstationen sköter ensam om 

upprätthållandet av jourverksamheten då det var tänkt att man skulle dela jourbördan 

med EPSHP). Denna person kunde, förutom att skolas  in i arbetet på Hjärtstaion och 

delta i jouren, fungera som ständig vikarie på Hjärtstationen. 

 

2.4.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
Suunnittelun taustatiedoksi laaditaan analyysiä päivystyksellisen kysynnän vaihtelusta 
sekä ajanvarauksellisen toiminnan nykyvolyymeista. 
 
Kirjataan ylös myös tiloihin liittyviä periaatteita (esim. kuinka monen hengen huoneita 
vuodeosastoilla, minkä tilojen tulee olla vierekkäin, miten poliklinikan huoneita käytetään ja 
kuinka ison osan ajasta ne ovat vastaanottokäytössä). 
 
Planering av Hjärtstationens utrymmen:  

 
Alternativ 1    (kardiologisk enhet) 
 
I omedelbar närhet till Hjärtstation: 

- Övervakningsrum (valvomo) 6-8 platser i samma utrymme som Hjärtstation för elektiva 
patienter. 

- Akuten 
- CCU (kardiologiska patienter) 



 

 

- Kard.poliklinikerna (samtliga: läkarmottaginingsrum 4-5, pacemaker-pkl 1, angiopkl 1, 
hjärtskötare, insuffskötare, kard.skötare) 

 

I någorlunda närhet av Hjärtstation: 
- Hjärtavdelningen 
- TEHO 
- Jouravdelningen 

 

Övriga samarbetsavdelningar: 
Laboratoriet 

Rtg 

OP 

KLF/isotopen 

 
Annat: 

- Patienthotell 

 
Elektiv verksamhet (framtidsvision med valvomo): 

 
- De flesta elektiva patienterna tas till övervakningsrummet.  
- En av Hjärtstationens skötare tar emot patienterna och förbereder de patienter som 

kommer på morgonen. 
- När Hjärtstationens skötare slutar för dagen har en del av patienterna hemförlovats. 
- CCU:s skötare övervakar de patienter som behöver övervakningsplats ytterligare några 

timmar (CCU finns alltså ”på andra sidan väggen” med öppning till övervakningsrummet). 
- De patienter som inte kan hemförlovas senast kl. 20-tiden skrivs in och får ligga kvar i den 

säng de haft under dagen (administrativt under CCU??) Eftersom en del av patienterna ska 
behandlas med ballongutvidgning bör systemet vara flexibelt så att man kan göra åtgärden 
på samma gång trots att det innebär en övernattning.  

- Hjärtstationens skötare och en av CCU:s skötare i morgontur hjälps åt med hemförlovning 
av ”gårdagens” patienter och förberedelse av de nytillkomna, elektiva patienterna. 

- Kardiologerna har en rimligare chans att utföra utskrivningsarbetet när tillfälle (kortare 
stunder) ges under dagens lopp. 

- Systemet borde vara flexibelt så att de patienter som behöver ex. ballongutvidgning kunde 
behandlas direkt om förutsättningar finns, utan att behöva tänka på att patienten borde 
hemskrivas samma dag. 

 
En del av de elektiva patienterna kommer fortsättningsvis att behöva bäddavdelningsplats och 
planeras in för övernattning ex. ablationer, mera komplicerade ballongutvidgningar, 
pacemakerinsättningar etc. 

 

Akuta patienter (främst STEMI): 
 
När ambulansen kommer till sjukhusområdet och parkerar vid akuten ska man kunna välja om man 
går direkt till Hjärtstationen eller om patienten behöver tas via akutintaget (endast om jourteamet 
inte är på plats/har hunnit få angiolabbet klart). Detta behövs för att förkorta fördröjning (viive) av 
åtgärden. 
 
Majoriteten av STEMI-patienterna flyttas till CCU efter undersökning/åtgärd. Resten tas till TEHO. 
En del av de akuta patienterna ligger inne på CCU och är ofta instabila. Närheten till CCU är därför 
viktig både när det gäller patientsäkerheten och tillvaratagande av resurser (personal och 
materiella resurser ex. ECHO-apparater). 
 



 

 

Samarbetet mellan Hjärtstationen och CCU (och/eller Hjärtavdelningen) kring STEMI-jouren borde 
utvecklas för att trygga kunnandet (trygga tillgången på kunnig personal), för att inte slita ut 
personalen och för att på längre sikt kunna trygga jourverksamheten.  
 
En del av CCU:s sjukskötare skolas in på Hjärtstationen och deltar (åtminstone i någon mån) i 
dejoureringen (behöver inte delta i alla element – passare, patientskötare, assisterare utan man 
satsar på inskolning till ex. patientskötare). 
 
Av CCU:s tre sjukskötare kunde en eventuellt tänkas delta i utryckningar (efter inskolning, på 
längre sikt)?? 
 
OBS! Man måste komma ihåg att förutsättningarna för jourverksamheten drastiskt har förändrats 
från planeringsskedet – 1) patientantalet har blivit större än beräknat bl.a på grund av att hela 
EPSHP kom med istället för delar som vi räknade med i planeringsstadiet 2) i planeringsstadiet 
räknade vi med att EPSHP inom några år skulle dela jourbördan med VSHP men det finns inga 
sådana intentioner eller möjligheter i detta läge. 
 
CCU:n näkökulma: 
 

- Sydänkeskus malli ei vaadi välittömästi sydänaseman ja sydänvalvonnan fyysistä 
läheisyyttä.  Tämä on kuitenkin erittäin toivottua tulevaisuudessa. 

- CCU:n muutto FO tuo enemmän fyysistä läheisyyttä ja potilasturvallisuutta. 
- Prosessien vuoksi sydänvalvonta kuuluu sydänaseman yhteyteen. 
- Tehovalvonnan perustaminen mahdollistaa puhtaan kardiologisen sydänvalvonnan. Tämä 

mahdollistaa resurssien vähentämisen CCU:ssa. 
- Henkilökunnan tahtotila sydänvalvonnassa on yhteistyö sydänaseman kanssa. 
- Yhteistyö mahdollistaa henkilökunnan joustavan käytön sydänaseman ja sydänvalvonnan 

välillä. 
- Yhteistyö sydänaseman kanssa mahdollistaa CCU:n henkilökunnan pysymisen 

organisaatiossa, sekä ylläpitää henkilökunnan hyvää työmotivaatiota ja työssä viihtymistä. 
- Sydänkeskus malli mahdollistaa sydänaseman valvontapaikkojen liittämisen CCU:n 

yhteyteen resursseja lisäämättä. 
- Sydänkeskus malli mahdollistaa potilasturvallisen ja joustavan työskentelyn, kun 

tietojärjestelmät ovat samat koko potilaan prosessin ajan. 
 

 

Alternativ 2   (akuta kardiologiska verksamheten koncentrerad) 
 
I omedelbar närhet till Hjärtstation: 

- Akuten 
- Övervakningsrum (Valvomo)  
- CCU/Hjärtavdelningen 
- Några poliklinikrum  (1-2 läkar/sköterskemottaginingsrum, 1 pacemaker-pkl) Redan i nuläge 

utförs många av pacemakertestningarna på Hjärtstationen. Vi utför pkl-arbete utan att ha 
ett ”rum med väggar” 

 
I närheten: 

- Hjärtavdelningen 
- TEHO 
- Jouravdelningen 
- KLF 
- Övriga kard.polikliniker 

 
Övriga samarbetsavdelningar: 

Laboratoriet 



 

 

Rtg 

OP 

Annat:  Patienthotell 
 
Tillfällig lösning (tills nya utrymmen kan byggas) Förverkligas redan under de 
närmaste åren för att trygga patientsäkerheten 
 

- CCU (5 platser) flyttas så fort som möjligt till utrymmena i F0 

- Byggs ett valvomo (6-8 platser?) i tät anslutning till CCU (skulle inte nödvändigtvis kräva 

mera personal än idag för att sköta detta – den åsikten delas av CCU:s avd.skötare) 

- Inskolning av några skötare på CCU på Hjärtstation inleds så snabbt som möjligt 

- Litet utrymme frigörs på Hjärtstation i och med att de två valvomo-platserna som nu finns 

där flyttas till F0 i anslutning till CCU. Detta kunde vara en akut hjälp när det gäller   

 

Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 

 
Käytetään taustalla edellisessä työpajassa sovittuja periaatteita ja rakennetaan 
laskentamallit. Työpajassa käydään läpi ensimmäinen versio ja tehdään muokkauksia ja 
varmistetaan, että erityistapaukset on huomioitu. 
 
Planer för Hjärtstationens framtida utrymmen   
(Obs! uppskattade storlekar) 
 

3 angiolaboratorier á 50-60 m2            = 150-180 m2 
(enl. rekommendation ska ett angiolab vara minst 50 m2) 
Redan i dagens läge skulle en stor del av tre angiolaboratorier användas. Behov av fyra angiolab i 
framtiden? 
 
Tillhörande övervakningsrum 3 x 12-15m2     =  36 - 45 m2 
 
(Nuvarande 2 lab + övervakningsrum mm 165 m2 ) 
 
Läkarnas manövreringsrum (utanför angiolab)       
- Gemensamt för alla lab   
- Läkarna ser igenom bilderna, fyller i/skriver kard.berättelse 
  
Demonstrationsrum/mötesrum (i angiolabbens närhet)      
- arbetsstation (työasema) utrustat med möjlighet att se rtg-bilder digitalt 

- osastokokouksia, koulutustilaisuuksia, viikottaiset potilasmeetingit jossa  

sovitaan potilaiden hoitolijoista (PCI-meeting, sydän.kir-kokous) ym. 

Patientväntrum för sängar (2st) öppen korridor, lite avskilt   
(för patienter som kommer från bäddavdelning för undersökning) Utformningen av detta 
Utrymme beror på om det planeras ett övervakningsrum (valvomo) för de polikliniska patienterna 
på Hjärtstationen. 
 
”Valvomo” – patientövervakning för polikliniska patienter 
- 6-8 platser  
(OBS! Ifall man INTE planerar in ett valvomo så måste patientväntrummet vara större, se ovan) 
 
Kansliutrymmen  
- Ett större avdelningskansli (köskötare, sekreterare 2-3)/anmälning (30 m2) 

I nära anslutning rum för kopieringsapparat, scanner/fax, printer mm (8 m2) 

- Överläkarens kansli  (15 m2) 



 

 

Avd.skötarens kansli (15 m2) 
 
Patient/INVA-WC med handdusch, städskrubb, sköljrum , förråd (linne, engångsmaterial, 
maskiner/teknisk apparatur)        
 
 Sociala utrymmen        
- Kafferum för 20-25 pers. (fler personer om gemensamt utrymme med CCU) 
- WC+ dusch  
 
Pacemaker mottagningsrum (intill Hjärtstationens utrymmen)     
- Rymligt p.g.a. flera olika testapparater 
- Vilstol eller brits ska rymmas 
- Bör finnas i omedelbar närhet till Hjärtstation   
- Sköts av Hjärtstationens skötare 
- I dagens läge fulla pkl-dagar 2-3 dagar/vecka (på med.pkl) och som tillägg daglig verksamhet 

(ex. testning av pacemakrar pre- och post-operativt, extra testningar p.g.a att patienter 
uppsöker akuten, programmering av pacemaker dagen efter pacemakerinsättning) 

 
Läkarmottagningsrum/Angiopkl-mottagningsrum        
- Gemensamt rum för kardiolog och skötare 
- Angiopkl sköts idag av Hjärtstationens skötare på med.pkl. Kunde utnyttjas mera effektivt till att 

effektivera arbetet i angiolabben om rummet fanns i omedelbar närhet till Hjärtstation. 
- Kardiologer (i angiolabb-verksamhet) tar ibland emot patienter under dagens lopp 
- Kardiolog kunde göra ECHO på patienter på kommande till cor.angio. Gör arbetet i 

angiolabben mera effektivt. 
- Patienter som kallats till kard.pkl och får cor.angiobeslut kunde tas för rutiner och info till detta 

rum om personalresurs finns. Skulle spara in nya besök. I dag hålls denna poliklinik 4-5 
förmiddagar per vecka (ibland drar besöken ut till 13-14-tiden). Angiopkl:s betydelse ökar då 
man riktar in sig på att cor.angio/PCI-besöken ska bli polikliniska. 

 
Dessutom i Hjärtstationens närhet: 
- Hjärtövervakning – CCU med 5 rum i tät anslutning till övervakningsutrymmet ”valvomo” 

 

- Anmälningsutrymme och patientväntrum?? – gemensamt för kard.pkl och Hjärtstation?? 

- Biträdande överläkares + kardiologers kansli  3+3+3 platser med möjlighet att klä om 
 
Ifall att Kardilogisk poliklinikverksamhet kunde placerad i närheten av valvomo och den invasiva 
verksamheten 

 
     Utrymmesbehov: 

 
- Kard. pkl-skötare - sjukskötaradministration samt sjukskötarpatientmottagning för patienter 

till kard.pkl m.fl. tillfällig brits v.b. Behövs alla vardagar, hela dagen. Rummet måste finnas i 
anslutning till läkarmottagningsrummen (se nedan). 

 
- Kard.pkl-skötare – Skötarmottagning, administration för polikliniska cardioversionspatienter. 

– tillfällig brits v.b. Rummet behövs alla vardagar, hela dagen. Rummet måste finnas i 
anslutning till läkarmottagningsrummen (se nedan). 

 
- Hjärtskötare – skötarmottagning – brits behövs hela tiden eller delvist. Behöver rum alla 

vardagar – patientmottagning. 
 

- Hjärtinsufficiensskötarmottagning – läkarkons. v.b.  – brits behövs. Användning: i dagens 
läge tre dagar per vecka – behovet väntas utökas p.g.a ökad livslängd. 

 



 

 

- Angiopoliklinikrum – sköterskemottagning – brits v.b. (togs med i Hjärtstationens 
utrymmesplanering, se ovan) 

 
- 4 rymliga läkarmottagningsrum; ECHO-apparat, brits – större rum än de 5 ovan. (idag finns 

kard.pkl, ECHO-pkl, post-op-pkl, rytmkard.pkl) 
 

- Pace-makerpoliklinikrum – mycket rymlig (!!); PM-testapparater x 4-5, EKG-apparat, 
ECHO-apparat v.b. brits. Rum för både läkare och PM-skötare samtidigt med eget 
skrivbord+dator för båda. (togs med i Hjärtstationens beräkningar) 

 
- Anmälning/pat.mottagningsutrymme (gemensamt med Hjärtstation om de finns nära?) 

 
- Väntrum för patienter  

 
- skrivrum (sekreterare), WC – patient 2st (båda INVA-vänliga eller 2 vanliga +.1st INVA), WC 

för personal 2st, sociala utrymmen för personal (ca. 15 personer), rum för avd.skötare/ 
biträdande avd.skötare, förrådsutrymmen. 

 

2.4.11 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 
 
Diskussionsunderlag: 

- On esitetty, että CCU alkaisi käyttää samaa  potilastietojärjestelmää, mikä on tällä hetkellä 

TEHO:lla käytössä. Tämä aiheuttaisi sydänpotilaiden osalta ongelmia, koska lääkehoidot, 

lääkärin määräykset ja hoitosuunnitelma eivät olisi nähtävissä ESKO:n kautta. Nykyisellään 

esim. sydänaseman lääkäri on helposti voinut ”etänä” katsoa potilaan tilanteen CCU:ssa ja 

varmistaa että hoito-ohjeet ovat totetutuneet suunnitellulla tavalla. Tietojärjestelmän muutos 

tulisi aiheuttamaan potilasturvallisuusriskin. 

Anmälningsteknologi?? 
Materialhantering?? 
Internationell standard på den apparatur som används för de åtgärder som utförs inom 
den invasiva kardiologin på VCS. 
 

2.4.12 Tulosten yhteenveto 
 

Toiminnallinen kokonaisuus sisältää seuraavat toiminnot: 

Sydänkeskus  
• Sydänasema 
• CCU 
• Kard.pkl 
• Sydänvuodeosasto 
 
Yhteistyökumppanit: ensihoito, päivystyspoliklinikka, TEHO, päivystysosasto, KLF/isotooppi, 
sydänkirurgia, EPSHP:n ensihoito ja päivystävät yksiköt 

 
Tulevan toimintamallin periaatteet ja toiminnan tavoitteet: 

Periaatteet 
• Potilaslähtöisyys 
• Sairaanhoitopiirin sydänpotilaat hoidetaan omassa sairaalassa omalla äidinkielellä 

 
Tavoitteet 

• Sydänpotilaiden laadukas ja vaikuttava hoito 24/7 



 

 

• Pysyä mukana kardiologian kehityksen kärjessä 
• Akuuttihoitoprosessin ja elektiivisen hoitoprosessin yhteensovittaminen 
• Osaamiskeskustyyppinen organisaatio 

 
Keskeiset asiakasryhmät ja prosessit 

• Päivystysprosessi  

  - Hoito välittömästi < 120 min - 24/7 

  - ST-nousuinfarkti (STEMI) 
• Kiirellinen prosessi 

  - Hoito 4t-48t 

- Muut akuutit potilaat  
• Elektiivinen prosessi 

  - Jonopotilaat  

- Polikliiniset potilaat 

 
Merkittävimmät muutokset nykytilaan 

• Pkl potilaiden seurantatila yhteistyössä CCU:n kanssa 
• Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan kolmas angiosali 

Potilasnäkökulmasta 
• Lyhyemmät jonot 
• Lyhyemmät hoitoajat 
• Potilaskeskeisempi hoito 
• Potilas pääsee nopeammin takaisin työelämään  

Henkilöstön näkökulmasta 
• Osastojen välinen yhteistyö lisääntyy/syvenee 
• Päivystysrasituksen väheneminen 
• Paremmat sijaisjärjestelyt 
• Houkutteleva työpaikka 
• Rekrytointi helpottuu 

Talousnäkökulmasta 
• Henkilöstön joustavuus 
• Lyhyemmät hoitoajat 
• Ostopalvelut vähenevät 

Palveluja tuotetaan myös muille sairaanhoitopiireille. 
 
 
 
 

2.5 Synnytykset ja vuodeosastohoito 
 

2.5.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 

  
Tiimikohtaiset tavoitteet 
Synnytystoiminta, äitiyshuolto 

 Naistentautitoiminta, operatiivinen gynekologia 
Yhteistyö erikoisalat: 

 Lasten sairaanhoito 

 Gastro /urologia naistentautitoiminnassa 



 

 

 Anestesia, leikkaussalitoiminta 

 Röntgen, laboratorio 

 Kuntoutus 

 Naistentautien päivystyksen järjestelyn kehittäminen, tarpeettomat käynnit A4:llä 

pois, potilas siirtyy yhteispäivystyksestä kerralla oikeaan paikkaan 

 Naistentautien vuodeosastotoiminnan kehittäminen, 300 ylimääräistä hoitopäivää 

tällä hetkellä, joustava vuodeosastokäyttö vuodeosastotoiminnassa 

 Naistentautien poliklinikan käyntimäärien vähentäminen ESH:n puolelta 

 Gynenpolilla moniammatillinen työryhmä, poistetaan potilaan pallottelu 

erikoisalalta toiselle 

 Hoitajien koulutuksen lisääminen gynenpolilla 

 Viisaampi resursointi gynenpolilla 

 Raportointi toiminnasta synnytyssalissa, läpimenoajat.  

 Vaikutus sairaalan suunnitteluun: 

 Järkevä johtamisjärjestelmä 

 Päivystävä sairaala 

 Äitiyshuolto saman organisaation alla 

Tavoitteiden saavuttaminen: 
 Riittävä lääkäritilanne, olemassa olevat virat saadaan täytettyä 

 Riittävä kätilötilanne, kielellisesti sekä ruotsin että suomen kielen taitoisia. 

 Toimiva johto  

Mitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi 

 Molempien ammattiryhmien rekrytointia 

 Tilojen uudelleensuunnittelua 

 Selkeä organisaatio 

Toiveet ja odotukset 

 Houkutteleva työpaikka 

 Suomenkielisten kätilöiden rekrytointi 

 Riittävästi synnytyssali kätilöitä 

 Opiskelijat, tulevaisuuden työntekijät 

 Samansuuntaiset tavoitteet ammattiryhmillä 

 Perhekeskeisyys 

 

Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 

 
Vastuunjako ja velvollisuudet 

 Sami Onoila, klinikan kokonaisuus, synnytystoiminta, työryhmän vastuuhenkilö, 

puheenjohtaja, sidosrymien viestintä 

 Hannele Rytylä, työryhmän vastuuhenkilö, synnytystoiminta, sihteeri, sidosryhmien viestintä 

 Signe Linkolm, operatiivinen gynekologia, poliklinikkatoiminta 

 Leena Taittonen, antenataali  suunnittelu, vastasyntyneen hoito 

 Margit Tuovinen, vuodeosasto, poliklinikka, kontakti avopuoleen 

 Marjo-Riitta Himanen, klinikan hoitotyön kokonaisuus 



 

 

 Kukin vie osastokokouksissa ja muissa työtilanteissa henkilökunnalle. Esittää heille 
kunkin meneillään olevan työvaiheen ja ottaa henkilökunnalta ideoita ja 
toiveita/näkemyksiä. 

 

2.5.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

 24/7 synnytystoiminta,  päivystystoiminta 

  Leikkaussalipäivystäjät ovat talossa 

 Hal-poliklinikkatoiminta, pelkopoliklinikkatoiminta 

 Kätilöillä vahva osaaminen, riittävä henkilökunta, kätilökierto, lääkäreiden vahva osaaminen 

 Poliklinikkasynnytykset , varhainen kotiutus = varhainen lysy , lysy 

 Vauvamyönteisyys, imetyspoliklinikka 

 Joustava jälkihoito (lapsi) 

 Lastenosaston henkilökunta hyvin resurssoitu 

 Hyvä yhteistyö ja kontakti perusterveydenhuollon kanssa, kontaktit selkeitä 

 

Gyne 

 Jonot ovat lyhyet, potilaat pääsevät polille nopeasti 

 luokittelu toimii 

 Onkologisten potilaiden seuranta 

 Lähete puoli 

 Osaava henkilökunta 

 Lapsettomuuspotilaat pystytään hoitamaan itse 

Arvoa tuottavia 
o Synnytykset 

o Gynekologiset leikkaukset 

o Äitiyspoliklinikkakäynnit 

o Vastasyntynyt /perhekeskeisyys 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

 Äitiyspoliklinikan ajat ylikuormittuvat, lähetteitä enemmän kuin annettavissa olevia 
aikoja. Ylimääräisiä potilaita. Juhlapyhät sotkevat äitiyspolin tilanteen ja kuormittavat 
salia. Synnyttäjien määrä nousussa.  

 Gynekologisen poliklinikan perkaus, mm. päivystyspotilaat, PTH:n obstetrinen ja 
naistentautien osaamispuoli ei toimi, osaaminen ei riittävä. Liika käyntejä väestön 
määrän suhteen.  

 Joustavan jälkihoidon (lapsi) parantaminen tehokkaammaksi, tilaongelma 

 Erikoislääkärin säännöllinen kierto naistentautien ja synnyttäneiden vuodeosastolla. 
Kierretään vähän koska sattuu ja kuka sattuu. Kotiutus venyy, konsultaatiot venyy, 
synnytyssalin potilaille ei paikkaa. Joskus TK:t ei vedä, potilas väärässä paikassa. 

 Yhteistyön sujuvuuden parantaminen, lääkärit ja kätilöt. Sovituista säännöistä kiinni 
pitäminen.  

 Huonetilojen riittämättömyys, induktiot ja tarkkailupotilaat, osasto ei vedä. 
Hoitopäätökset vaihtuvat lääkäreiden mukaan 

 Synnytyssali – leikkaussali – keskola, etäisyydet pitkät 

 Perhehuoneiden tarve (isä mukana, kaikki huoneet) 

 Perhevalmennus sairaalassa tai avopuolella kävisi kätilö antamassa päivitystä th:lle 
tai pitämässä valmennuksia 



 

 

 Raskaana olevalla jokin muu vaiva kuin obstetrinen tai gynekologinen, lähetetään 
herkästi kuitenkin tälle erikoisalalle, sekä perusterveydenhuollossa, että esh:lla 

 Synnyttäneiden vuodeosastolta kotiutettaessa viivettä lastenlääkäritutkimuksen 
toteutumisessa, vastasyntyneen tutkiminen vuodeosastolla potilashuoneessa,  

 Antenataalihoidossa puutteita lastenlääkäreiden käytännöissä 

 Tuottamattomia pitkät vierihoitojaksot sekä pitkät gynekologiset hoitojaksot. Virallisia 
paikkoja gynen puolella liikaa. TK:t eivät vedä.   

 Valtakunnallisista käytännöistä poikkeavat hoitolinjat (esim. synnytyspihdit) 

 Seksuaalipoliklinikan toiminta puuttuu koko klinikassa 

 Työnjako, henkilökunnan työn kuva. Vapaiden haluaminen loma-aikaan, miehityksen 
organisointi kysynnän mukaan, ei haluttujen vapaiden mukaan. 

 
Gyne 

 Lähetteissä on hukkaa, puutteellisia, palautetaan 

 Otetaan sisään liian helposti, jolloin potilaat jäävät roikkumaan sisään pariksi 
päiväksi 

 Resurssien oikeanlainen kohdentaminen, joskus tiloihin nähden yksi lääkäri liikaa 

 Kolmoshuone ei oikeanlaisesti varusteltu potilaan tarpeisiin nähden 

 Viivettä virka-aikaan päivystyspotilaan katsomisessa 

 Potilasmateriaalin jakaminen lääkärikohtaisesti, organisaatiolähtöinen ajanvaraus 

 Uusintakäynneissä on hukkaa havaittavissa, turhia käyntejä jopa 

 Ylihoitoa, hyödyttömiä hoitoja 

 Preoperatiiviset käynnit, voisi käydä samat asiat läpi jo leikkausta varattaessa polilla 

 Odotustilaa ei ole vuodeosastolla, koskee päivystyspotilaita. Lääkäreillä erilaiset 
työtavat, osa ottaa vastaan heti, osa ”odotuttaa” 

 Yhteispäivystyksestä tulevilla potilailla viive BB:lle tulossa 

 kuvantamisessa ja lausunnoissa viivettä, päivystysaikana kaikkia kuvantamisia ei 
aina saada, paitsi kiireellisimmät. Ylimääräisiä päivystyskäyntejä potilaalle, kun ei 
ole kuvattu ensimmäisellä päivystyskäynnillä, kun kuvantaminen ei vedä.  

 Laitekannoissa voi olla yhtenäistämisen varaa 
 
Nämä toiminnot voidaan tunnistaa esimerkiksi siten, että  

o Potilas ei kuulu synnytyspuolelle, raskaana mutta muun erikoisalan ongelma 

o Vaikeuksia saada äitiysopliklinikan ajat riittämään, lähetetulva 

o Pyrkimys yhden käynnin periaatteeseen 

o Preoperatiivinen käynti on arvoa tuottamatonta 

o Jälkitarkastuksia liikaa 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

 Synnytysmäärät / synnytystilastot 

 Obstetriset päivystykset 

 Hoitoajat 

 Keskolassa hoidetut vauvat 

 Skopialeikkaukset (aamulla kotoa) 
 



 

 

2.5.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 Yleisimmät ja keskeisimmät potilasryhmät 
-gravidat, synnyttäjät/ vastasyntyneet, naistentautipotilaat 

 Tavoitteet 
-Gravidan ja synnyttäjän/ vastasyntyneen seuranta ja ammattitaitoinen/ turvallinen ja 
taloudellinen hoito 
-naistentautipotilaan tilan selvittäminen ja hoito 

 Erityiset tarpeet 
  

 Peilaus perusperiaatteisiin 
-oikea määrä henkilökuntaa oikeassa paikassa, kokenut henkilökunta turvaamaan 
potilasturvallisuuden ja henkilökohtaisen hoidon, taloudellisuus 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 Harvinaisia potilasryhmiä ovat 
-endokrinologiset potilaat 
-syöpäpotilaat 

 

2.5.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

2.5.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

Kriittiset menestystekijät 

 24/7 päivystys 

 Lääkäreiden ja kätilöiden osaaminen 

 Työkierto 

 Leikkaussalin ja anestesialääkäreiden saatavuus 

 Laboratorio ja röntgenpalvelut 

 Lastenlääkäreiden riittävyys 

 Tehokas organisointi 

 

2.5.6 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

 Leikkaussalin välitön saatavuus, laboratorio ja röntgenpalvelut 24/7 

Rajapinnat kuntoutukseen 

 Fysikaalinen – synnytys: symfyseolyysi, lantionpohja 

 Gyn: mobilisaatio, lantionpohja 



 

 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

 TYKS, TAUS; 

- onkologia, lapsettomuus, pikkuviikkoiset, riskiryhmät 

 Sairaalan sisällä: lastentaudit/ keskola, anestesia, kirurgia, sisätaudit, psykiatria 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

 PTH – neuvolalähetteet, naistentautien lähetteet 

 Lastensuojelu - sosiaalitoimi 

 

2.5.7 Resursointitarpeet 
Muutokset:  
Yhdistetty henkilökunta synnytykset ja vuodeosastotoiminta. Joustava henkilöstön 
sijoittelu. Lastenhoitajan toimet kätilöiksi, lastenhoitajia liikaa. Tällä hetkellä lastenhoitaja ei 
voi tehdä kaikkea, kätilö voi.  
 
Synnytyksen puolelle tarvitaan enemmän lääkäriresurssia tai monitaituria, joka voi kiertää 
naistentaudit ja synnytyksen puolella. 
 
Kuntoutussuunnitelma, lähetteet/soitto kuntoutukseen, sosiaalityöntekijälle, puhe-, ergo-, 
ravitsemusterapeuteille, psykologi. 
Asiantuntijasairaanhoitajien käyttö vuodeosastoilla 
 
Synnytyssali kätilön toimet 

 Oh, aoh, 15 kätilöä ja 3 on sisäinen pooli synnytyssalissa. Ei ole mitoitettu vielä. Tavoite 

vuoroissa on arkisin 4+3+3, viikonloppuisin ja arkipyhinä 3+3+3. Pool:ia ei lasketa 

vahvuuteen, he tekevät poissaoloja.  

Työpanos on vuonna 2014 ollut 16,5 kätilöä ja oh eli läheskään kaikkia poissaoloja ei ole 

korvattu sijaisilla. 

Äitiyspoliklinikkatoimintaan lasketaan 2 kätilötyöpanosta mutta käytetään 1 kätilö BB:ltä 
lisäksi kahtena päivänä viikossa. Eli työpanos 2,4. 
 
Gynekologinen poliklinikka, 5 hoitajaa ja osastonhoitaja. Vuonna 2014 työpanos on ollut 
3,9 hoitajaa ja oh. 
 
BB/ Naistentautien ja synnyttäneiden vuodeosasto 

 Oh, aoh, 21½ kätilöä ja lastenhoitajaa. Lapsivuodeosaston sisäisestä poolista 3 

lastenhoitajaa. Yhteensä 23,5 joista 1 kätilöä käytetään ä-poliklinikalla. 

Työpanos vuonna 2014 on ollut 22,9. 

BB:llä liikaa lastenhoitajia. Sihteerit sihteeriyksikössä. BB:llä ja synnytyssalissa sekä 
äitiyspolliklinikalla tarvitaan kätilöitä. Gynpolilla ja gynleikkauspotilaita voi hoitaa myös 
sairaanhoitajat.  
Kuopion mitoituksella BB:n tarve on noin oh+ 19 kätilöä (myös lastenhoitajat). 
BB hoitoisuus vuonna 2014  20 % alle optimin, 42 % optimitasolla ja 38 % yli optimin. 
 
Kätilöt kiertävät synnytyssalin ja synnyttäneiden vuodeosaston välillä pääsääntöisesti. 
Osastojen välillä autetaan toisiaan. Yhteinen hoitotyön johto parantaisi hoitohenkilökunnan 
saumatonta käyttöä ja koordinointia.  
 
Synnytys ja naistentautien lääkärit 



 

 

1 ylilääkäri, 4 apulaisylilääkäriä, 1 osastonylilääkärin virkapohja (tällä hetkellä sijainen), 1 
erikoislääkäri, 2 0,5 erikoislääkärin virkaa (ei tekijöitä),  1 täysiaikainen erikoislääkärin virka 
(ei tekijää), 2 erikoistuvan lääkärin virkaa. 
Työpanos: 1 ylilääkäri, 4 apulaisylilääkäriä, 1 osastonylilääkärin virkapohja (tällä hetkellä 
sijainen), 0,5 erikoislääkäri, 0,5 erikoislääkäri (osan vuotta 2014), 3,8 erikoistuvaa lääkäriä. 
=10,8 
 
Sihteerit: 9 osastonsihteeriä. Lapsivuoteella 1, synnytyssalissa 1, äitiyspolilla 1, 
gynenpolilla 6. 1 sihteereistä poolissa ja tekee lomasijaisuuksia ja poissaoloja.  

Nykyiset yksiköt 

Yksikkö 

Täytetyt 
vakanssit 

tällä 
hetkellä 

(htv-
määrä) 

3303 SYNNYTYKSET JA NAISTENTAUDIT 

Katilo 16,8 

Lastenhoitaja 4,7 

Osastonhoitaja 1,0 

Apulaisosastonhoitaja 1,0 

3303 SYNNYTYKSET JA NAISTENTAUDIT Total 23,5 

 
  

3304 SYNNYTYSSALI   

Katilo 18,0 

Osastonhoitaja 1,0 

Apulaisosastonhoitaja 1,0 

3304 SYNNYTYSSALI Total 20,0 

 
  

3300 NAISTENTAUDIT, YHTEISKUSTANNUS 

Osastonsihteeri 9,0 

Apulaisylilaakari 4,0 

Erikoislaakari 2,0 

Erikoistuva laakari 2,0 

Ylilaakari 1,0 

Osastonylilaakari 1,0 

3300 NAISTENTAUDIT, YHTEISKUSTANNUS 
Total 

19,0 

 
  

2301 NAISTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 

Sairaanhoitaja 3,0 

Perushoitaja 1,0 

Apulaisosastonhoitaja 1,0 

Osastonhoitaja 1,0 

2301 NAISTENTAUTIEN POLIKLINIKKA Total 6,0 

 
  

2302 AITIYSPOLIKLINIKKA   

Katilo 1,5 

Apulaisosastonhoitaja 1,0 

2302 AITIYSPOLIKLINIKKA Total 2,5 



 

 

 
  

03 SYNNYTYKSET JA VUODEOSASTOHOITO 
Total 

71,0 

 

2.5.8 Resurssien mitoitukset 
Taustatiedoksi lasketaan nykyisiä mitoituslukuja. 

 

2.5.9 Resursointisuunnitelma 
 

2.5.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
1.Äitiyspoliklinikka synnytysyksikön läheisyydessä, ei vaadi kuitenkaan välitöntä yhteyttä. 

 Tilakysymys, laatu, vaikuttavuus, tehokkuus: 

2 kätilön sikiöseulontahuonetta 

1 kätilön vastaanottohuone (KTG-huone, ym.) 

1kätilön vastaanottohuone (diabetes, imetysohjauspoliklinikka, Hal) 

1erikoislääkärin tutkimushuone 

1 erikoistuvan lääkärin tutkimushuone 

Potilasmäärät edellyttävät kyseisiä tiloja riittävän nopeiden aikojen antamiseksi ja 

potilasmäärien läpimenoon.  

Äitiyspoliklinikan potilasmäärät ovat tasaisen korkeat ja tilaratkaisut näin suunniteltuna 

vastaavat myös käyntipiikkejä. 

Tilamitoitus on tehty tämän hetken olemassa olevien liian vähäisten tilojen perusteella ja 

mikä olisi tarve tulevaisuudessa. 

Käyttöaste: virka-aikaan aktiivisessa toiminnassa. 

2.Synnytyssali, naistentautien ja synnyttäneiden osasto on yksi kokonaisuus joka sijaitsee 
leikkaussalin, päivystyspoliklinikan ja keskolan välittömässä läheisyydessä.  

 Tilakysymys, laatu, vaikuttavuus, tehokkuus: 

5 synnytyssalia, joista yksi infektiosali 

4 tarkkailupaikkaa synnytyssalien lähellä/synnytyssalin puolella 

1 vastasyntyneen elvytyshuone, keskeisellä paikalla 

1 synnytysvastaanottohuone 

1 potilaiden ja puolisoiden/tukihenkilöiden odotustila 

1kätilön työhuone/ vastaanottotila (mm. pelkopoliklinikka) 

1 lääkärin tutkimushuone, UÄ ym. 

1 lääkehuone 

1 päivystävän lääkärin huone 

1osatokokonaisuuden yhteinen kanslia, joka on mahdollista jakaa kahteen osaan 

Vuodeosaston puoli: 

3 prenataalivuodpaikkaa 

16 synnyttäneiden vuodepaikkaa, yhden hengen huoneita, perhemalli 

3 naistentautien vuodepaikkaa 

1 vastasyntyneen elvytyshuone, keskeisellä paikalla 

1 lääkehuone 

1 hoitohuone (Lysy-kontollit, lastenlääkärin tutkimus) 

1 lääkärin tutkimushuone (obstetrikko) 

1 kätilön työhuone 



 

 

Leikkaussalin läheisyys nostaa potilasturvallisuutta hätäsektioviive jää lyhyemmäksi ja 

antaa myös lisäaikaa päätöstä tehtäessä koska siirtyminen ei vie niin pitkää aikaa. 

Sektiosalia voidaan käyttää tarvittaessa muuhunkin, tilan käytön hyödyntäminen. 

 

Päivystyspoliklinikan läheisyys nostaa potilasturvallisuutta raskaana olevan 

traumapotilaan kohdalla. Kätilö voi käydä ottamassa KTG:tä ja tarkkailemassa omalta 

osaltaan potilasta samoin kuin synnytyslääkäri ei joudu lähtemään synnytyssalista 

kauas. Mahdollisuus käyttää yhteisiä koneita. 

 

Synnytyssaleja käytetään aktiivisynnyttäjän hoitoon, tarkkailuhuoneet voinnin 

seurantaan synnytyksen alkuvaiheessa tai aktiivista tarkkailua vaativalle potilaalle. 

Prenatalipaikat ovat osastohoitoa vaativille ja induktioille. Nämä potilasjärjestelyt 

ohjaavat hoitoa tarpeen ja oikean toiminnan ja tilankäytön mukaan, ei käytetä 

synnytyspaikkoja induktioille tai esimerkiksi potilaalle jonka synnytys ei ole käynnissä.  

Naistentautipotilaiden (ei operatiiviset potilaat, ovat vuodeostokokonaisuudessa) ja 

synnyttäneiden vuodepaikat heidän tarpeisiinsa. 

Kätilöiden työpanoksen hyödyntäminen koko yksikössä vastaamaan kulloistakin tarvetta, 

lyhyet etäisyydet mahdollistavat tehokkaan käytön. 

Tiloja voidaan käyttää joustavasti kysyntäpiikkien aikana ja henkilökunnan on joustava 

liikkua tarpeen mukaan. 

 

Keskolan läheisyys antaa mahdollisuuden kätilölle mennä katsomaan synnyttänyttä, joka 

on lapsensa kanssa keskolassa. 

Lasten erikoissairaanhoitajilla on mahdollisuus nopeasti tulla vastasyntyneen 

elvytykseen tarvittaessa tai pyynnöstä käydä katsomassa osastolla vauvaa, jota ei ole 

siirretty keskolaan. 

 

Tilamitoitus perustuu synnytysten, päivystysten ja sektioiden määriin. Käyttöaste on 

normaalitilanteessa sopiva mutta käyntipiikkejä ajatellen suunnitelma antaa sekä tila että 

henkilöresursseja kulloiseenkin tarpeeseen järkevästi ja oikeisiin paikkoihin sijoitellen. 

Synnytyssali 24/7 potilaskuorma vaihtelee, ennalta ei voi suunnitella. 

Keskiarvolaskennalla synnytyssalien määrä kattaa tarpeen. 

3.Naistentautien poliklinikka 
 Tilakysymys, vaikuttavuus, laatu tehokkuus: 

3 lääkärin tutkimushuonetta 

1 hoitajan vastaanottohuone, ohjaus ja neuvona 

3 tarkkailupaikkaa toimenpidepotilaille 

1 toimenpidehuone, mahdollisesti kirurgisten potilaiden kanssa yhteiskäytössä 

1 kanslia henkilökunnan työtilana 

1 taukotila 

Poliklinikka sijaitsee poliklinikoiden vastaanottokokonaisuudessa. Tilojen käyttö ja 

konsultaatiot eri alojen kesken tehostuu, potilaalle laadukkaampaa ja vaikuttavampaa 

hoitoa. 

Tilamitoitus perustuu suunnitemassa olevaan käyntimäärien tarkistukseen ja uuteen 

suunnitelmaan. Tilojen, kuten toimenpidehuoneet, yhteiskäyttö lisää kustannussäästöjä.  

 
Suunnittelun taustatiedoksi laaditaan analyysiä päivystyksellisen kysynnän vaihtelusta 
sekä ajanvarauksellisen toiminnan nykyvolyymeista. 
 



 

 

Kirjataan ylös myös tiloihin liittyviä periaatteita (esim. kuinka monen hengen huoneita 
vuodeosastoilla, minkä tilojen tulee olla vierekkäin, miten poliklinikan huoneita käytetään ja 
kuinka ison osan ajasta ne ovat vastaanottokäytössä). 
 

2.5.11 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
Naistentautien ja synnyttäneiden osasto, (osa kokonaisuutta) 
16 synnyttäneiden vuodepaikkaa, 1 hengen huoneita, joista 1 infektiohuone 
3 prenataalipaikkaa 
3 naistentautien vuodepaikkaa, joista 1 infektiohuone 
1 tutkimushuone 
1 hoitohuone 
1 vastasyntyneen elvytyshuone 
1 päiväsali 
2 huuhteluhuonetta 
   varastotilaa, liinavaatevarasto 
   potilaskeittiö  
1kanslia yhdessä salin kanssa 
1 taukotila 
 
Synnytyssali: (osa kokonaisuutta) 
5 synnytyssalia 
   huuhteluhuoneet kaikkiin saleihin tai huuhteluhuone yhdistää kaksi salia 
1 vastasyntyneen elvytyshuone 
4 tarkkailuhuonetta 
1 synnytysvastaanotto 
1 lääkärin tutkimushuone 
1 kanslia osaston kanssa yhteinen 
1 liinavaatevarasto 
1 potilaskeittiö 
 
Naistentautien poliklinikka: 
Varastotilaa, huuhteluhuone, liinavaatevarasto, potilaskeittiö 
 
Jokaisella osastolla / polilla tulee olla varastotilaa, lääkehuoneet, synnytysallashuone 
(synnytssali), huuhteluhuoneet, liinavaatevarastot, taukotilat jotka toimivat myös 
kokoustilana, kansliat, odotustilat, potilaskeittiöt. 
Osastoilla on oltava työtilat henkilökunnalle muuhun kuin välittömään potilastyöhön. 
Osastonhoitajan kanslia. 
Ylilääkärin kanslia. 
Erikoislääkäreiden omat kansliat. 
Erikoistuville oma kanslia. 
Taukotila/kokoushuone lääkäreille. 
 
Kiinteät sairaalalaitteet: 
Synnytyssali: keskusvalvonta, IT-valmiudet joka huoneessa, happi-ilokaasu järjestelmä 
Vuodeosasto: happi, IT-valmius, keskusvalvonta 
Naistentautien poliklinikka: happi, IT-verkko 
 

2.5.12 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 
 

Äitiyspoliklinikka gynekologianpoliklinikan toiminnassa 



 

 

Erikoissairaanhoidon osaamisen jalkauttaminen perusterveydenhuoltoon.  
1. Lääkäreiden osaaminen PTH:n puolella sekä gynekologian että äitiyspoliklinikan puolella.  

2. Terveyskeskuslääkäreiden kouluttaminen.  

3. Vastaanoton pitäminen perusterveydenhuollon puolella. Joko lääkärit liikkuvat tai potilaat 

ohjataan keskussairaalaan. 

4. Toimenpiteiden aloittaminen gynekologianpoliklinikalla.  

5. Kätilöpoliklinikan toiminnan kehittäminen: halpoli, imetys, pelkopoli,  

 
Synnytyssali 

1. Tilojen organisointi uudella tavalla. Synnyttäjät hoidetaan synnytyssalin puolella ja 

prenataalipotilaat ja käynnistykset osastolla. Toteutettavissa nykyisissä tiloissa osittain. 

2. Tulevaisuuden tilaratkaisut. Synnytyssalin ja leikkaussalin välitön läheisyys. Ks. Kohta 11-

12. 

3. Keskolan välitön läheisyys. 

 
Naistentautien ja synnyttäneiden vuodeosasto 

1. A4:llä perhehuoneet.  

2. Prenataalipotilaiden tuleminen vuodeosastolle. 

3. Leikkauspotilaiden siirtyminen enemmän 23h-toiminnaksi. Vuodeosastohoitoa tarvitsevat 

kirurgisille vuodeosastoille.  

4. Synnyttäneiden osalta painopiste siirtyy varhaiseen-Lysyyn(6-24h) ja Lysyyn(24-48h).  

5. Lysy-poliklinikan toiminnan kehittäminen 

6. Päivystyspotilaat A4:ltä päivystykseen. 

 
Prosessien ohjauksen näkökulma 

-Tehokkuutta prosesseihin, päällekkäiset vaiheet pois. Synnytys ja prena selkeytyy.  
-Riskitilanteet vähenee, kun synnytyssali ja leikkaussali lähekkäin, parempi 
potilasturvallisuus.  
-Perhehuoneet parantavat toiminnan laatua ja potilaan kokemusta. 
-Polikäynnit vähenevät, kun avohoidon lääkäreiden ja kätilöiden osaaminen 
lisääntyy 
-Keskolan läheisyys vähentää riskitilanteita lasten osalta, parempi 
potilasturvallisuus 

 
Henkilöstön ja johdon ja osaamisen näkökulma 

-Selkeä johto joka organisoi ja informoi. 
-Toimintakokonaisuudella on yksi hoitotyön osastonhoitaja 
-Yksi vastuullinen ylilääkäri toimintakokonaisuudessa 
-Osaamisen uudelleenorganisointi, resurssien uudelleenorganisointi.  
-Kaikki polikliininen toiminta on poliklinikalla 
-Joustaminen kuormitushuipuissa 
-Työkierto lääkäreiden osalta  
-Kätilöt toimivat koko toiminnallisessa kokonaisuudessa 

 
Sisäinen ja ulkoinen viestintä 

-viestintä sairaalan sisäisiin yksiköihin: vuodeosastokokonaisuus, päivystys, lasten 
osaamiskeskus, toimenpidekokonaisuus 
-ulkoinen viestintä: perusterveydenhuolto, yksityissektori, yliopistosairaalat 

 
Teknologiset ratkaisut 



 

 

-parempi integraatio tietojärjestelmien välillä: iPana-Esko integraatio, Oberon-Effica 
integraatio, Ois-Oberon integraatio, anestesiakaavakkeet sähköiseksi 
-IT-tuen selkeämpi ote: esimerkkeinä iPana-ohjelman järjestelmällinen tuki,  
-intranetin hoito-ohjeet klinikkakohtaiseksi, hakutoiminto paremmaksi. Ohjeet on 
saatava selkeämmin esille ja käytettäväksi 
-hyllytyspalvelu, varastonhallinta kokonaisuudessaan varaston hallinan 
ammattilaisilla. 
-asiakkaan siirtymät lyhyet järkevimmillä tilaratkaisuilla 
-varastonhallinan imuohjausperiaate ja automatisointi 
-potilaan itseilmoittautuminen 
-kaikki voidaan tehdä heti 

 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

HETI:  

-Poliklinikoiden turhien käyntien poistaminen 
-Obstetristen ja synnytyspotilaiden järkevä sijoittelu 
-Prosessien kehittäminen koko toiminnallisessa kokonaisuudessa 

 
ORGANISAATIO MUUTOKSEN JÄLKEEN:  

-Kirurgiset potilaat vuodeosastokokonaisuuteen 
-Hoitotyön johtamisen uudelleen organisointi 

 
TILAMUUTOSTEN JÄLKEEN: 

-Polikliinisten toimenpiteiden tekeminen gynekologianpoliklinikalla 
-Erikoistuvan ja erikoislääkärin rinnakkaisvastaanotot äitiyspoliklinikalla 
-Synnytyssalin ja leikkaussalin välitön läheisyys (hätäsektioviiveen eliminoiminen) 

-A4:lle perhehuoneet 
 

2.5.13 Tulosten yhteenveto 
 
Ks. Kohta 13. 
Prioriteettilista  

1. Päivystysasetusten vaatimusten toteuttaminen 

2. Synnytyssalin ja leikkaussalin välitön läheisyys 

3. Keskolan ja synnytyssalin välitön läheisyys 

4. Prenataaliosaston kehittäminen 

5. Päivystyksen ja synnytyksen ja vuodeosastotoiminnan kokonaisuuden läheisyys 

6. Poliklinikka toiminnan kehittäminen 

7. Johtamis- ja henkilöstöjärjestelyt 

Resurssien yhteenveto 



 

 

 
 
 
 
 
 

2.6 Vuodeosastotoiminta 
 

2.6.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen  

Tiimikohtaiset tavoitteet 

 

 Kustannustehokas vuodeosastotoiminta 

 Optimaalinen vuodepaikkamäärä 

 Potilas oikealle osastolle> mahdollisimman vähän osastosiirtoja 

 Toimintakykyä ylläpitävä ja parantava vuodeosastohoito 

 Täyttää hyvän hoidon kriteerit(VKS) 

 STROKE-potilaiden osalta osaamisen keskittäminen ja käytön optimointi. 
CCU/TEHO läheisyys. Huomioitava muut neurologiset potilaat! 

 Lääkehoidon aloitukset hoitokeskuksessa 

 ERCPt hoitokeskuksen kautta, kotiutuminen samana päivänä 

 Potilashotellin käyttö vuodepaikan sijasta- sarjahoidoissa, peräkkäiset tutkimukset, 
ihotautipotilaat tms.- edellyttää laadukkaampaa potilashotellitarjontaa,   
jo potilasturvallisuuden vuoksi 

 Angiopotilaat päiväosaston kautta(ei coronaari-angiot) 

 Biopsiapotilaat ja skopioinnit hoitokeskuksen kautta 

 Päiväosastolle infuusiopoliklinikka 

 Osa ihotautipotilaista- hoito päiväosastolla  

 Infektio-osasto/ eristystiloja 

 Akuutti (geriatrinen) kuntoutusosasto päivystysalueen yhteyteen 
 
 
Erikoisalat: 
-    Sisätaudit, vuodeosasto Y1B(sydänos) 
- Sisätaudit ja keuhkosairaudet, vuodeosasto E4 

Yksikkö/työn tarve

Hoitotyön tarve 

2014

Hoitotyön 

tarpeen arvio 

jatkossa

Lääkärityön 

tarve 2014

Lääkärityön 

tarpeen arvio 

jatkossa Kommentit

Naistentautien 

poliklinikka 3,96 4,5 3,47 4

Naistentautien poliklinikalla on suunniteltu 

aloitettavaksik polikliiniset toimenpiteet

Äitiyspoliklinikka 2,98 3 1,1 2

Äitiyspoliklinikan käyntimäärät ovat lisääntymässä. 

Lisäksi TKS-ryhmässä on suunniteltu aloitettavaksi 

gyn. vastaanottoa neuvoloissa

Synnytyssali 22,43 22,43 1,28 1,5

Leikkaussalit 

(leikkausosasto + 

päiväkirurgia) 1,5 1

Leikkausmäärät ovat laskussa. Suunniteltu toiminnan 

siirtoa päiväkirurgialta gyn pkl tmp-huoneeseen

Naistentautien ja 

synnyttäneiden 

vuodeosasto 18,91 15,91 0,99 0,99

Vuodeosastolta poistuu naistentautien potilaita, 

jotka voidaan hoitaa muilla osastoilla

Päivystysresurssi 

(lääkäri) 1,2 1,2

Yhteensä 48,28 45,84 9,54 10,69

Ei esimiestyö/hallinnollinen mukana



 

 

- Sisätaudit ja neurologia, vuodeosasto E5 

- Onkologia, vuodeosasto 

- Ihotaudit 

- Gastrokirurgia, vuodeosasto T3 

- Ortopedia, Plastiikkakirurgia, Yleiskirurgia-rintarauhaskirurgia, vuodeosasto T2 

- Thoraxkirurgia, Verisuonikirurgia, Urologia, Silmätaudit, Korva-, nenä- ja 

kurkkutaudit, Suu- ja leukakirurgia, vuodeosasto A3 

 

Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 

 Vastuujako ja velvollisuudet  
Päivi Pietilä- Effati: PJ, tiiminvetäjä, viestintä: onkologia, keuhkot 
Marjo-Riitta Himanen: hoitotyön tietojen kokonaisvastuu, hoitohenkilöstön 
resursointi, viestintä: muut toiminnalliset kokonaisuudet 
Alpo Hirvioja: medisiininen lääkäriresursointi, viestintä: medisiininen 
Sebastian Dahlbacka  
Jan Andersen: operatiivinen lääkäriresursointi, viestintä: operatiivinen 
Bodil Mäki: operatiivisten erikoisalojen hoitotyön näkemys, viestintä operatiiviset 
osastot hoitotyö  
Hilkka Saarenmäki: medisiinisten erikoisalojen hoitotyön näkemys, viestintä: 
neurologia 

 Viestinnän toimintatavat  
-informointi lääkärikokouksissa, osastonhoitajakokouksissa ja osastokokouksissa 
-informointi muille työryhmille/rajapinnat 

 

2.6.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä hyvin 

 erikoisalojen näkemyksiä 

 päivystysosaston myötä eristykselle on asianmukaiset, alipaineistetut tilat 

 seniorituki kiertävälle erikoistuvalle lääkärille 

 nopea ja hyvä rtg-tutkimusten saanti( myös päivystyksenä natiivi rtg-kuvat ja ultraäänet). 

MRI ja scopiat myös 

 yhteistyö eri ammattiryhmien välillä 

 toimintaa kehitetty invasiiviseen suuntaan(verisuonikir) 

 nykyinen hoitokäytäntö silmäleikkausvuodepotilaiden osalta 

 sydänpotilaan hoitoprosessi ja yhteistyö sydänaseman kanssa 

 operatiivinen hoidonsuunnittelu, myös etukäteen suunniteltu jatkohoito 

 erityistyöntekijät-fys, stomahoitajat jne 

 fast track 

 medisiininen elektiivinen hoitoprosessi(hema) 

 pääsääntöisesti sekä medisiininen että operatiivinen toiminta 

 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä hyvin 

 potilaspaikkojen väheneminen näkyy osastolle jonottavina potilaina. Potilaat sijaitsevat 

monella eri osastolla –lääkäri voi joutua kiertämään monella osastolla. Toimintatavat eri 

osastoilla/ erikoisaloilla vaativat yhtenäistämistä.  



 

 

 osastosulut- paikat ei riitä. Hoitajien osaaminen hukkaan,ei ole aina kohdallaan potilaiden 

kanssa 

 ajoittain liian pieni eikoislääkärimiehitys, samoin erikoistuvien määrä,vaihtuvat lääkärit  

 suuri vaihtuvuus hoitohenkilökunnassa-osaamisen ylläpitäminen 

 liian vähän 1hh ja eristyshuoneita,MRSA,ESBL lisääntyy 

 myös lisääntyvä puhtaan eristyksen tarve 

 yliopistosairaalasiirrot-eristystarve 

 tillgång till infektionsläkare 

 jatkohoitopaikkaa odottavat potilaat/siirtoviivepotilaat- epätarkoituksenmukaiset potilassiirrot 

osastolta toiselle ja potilaat ”väärillä osastoilla” 

 lääkärimiehityksestä johtuen epätasainen potilasmäärä 

 epätarkoituksenmukaiset tilat 

 liian hoitoisia potilaita vuodeosastoilla 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

 keuhkosairaudet:uusien potilaiden määrä lisääntyy,  uusintahoitojaksojen määrä vähenee.  

 kirurgian osastot/gastrokirurgia: päivystyspotilaiden määrä kasvaa-Pietarsaaressa ei ilta,yö 

ja viikonloppupäivystystä. 

 urologia: Suoritteiden määrä pysyy ennallaan.Päiväkirurgisia leikkauksia pystytään 

tekemään vähän enemmän mutta vanheneva väestö tarvitsee enemmän 

vuodeosastohoitoa. 

 verisuonikirurgia:uusien raskaiden toimenpiteiden(valtimokirurgia) määrä pysynyt melko 

vakiona mutta hoitoajat lyhentyneet. Tulevaisuudessa paine lisätä päiväkirurgisia 

laskimotoimenpiteitä koska hoitolinjat ovat muuttumassa liberaalimmiksi-tähän saakka on 

voitu suuri osa hoitaa konservatiivisesti tai palauttaa lähete jollei tiukat kriteerit ole 

täyttyneet. 

 silmätaudit: Yhteistyö A6 ja A3 välillä tulee oleellisesti vähenemään ja pyritään hoitamaan 

potilaat päiväkirurgisesti. 

 sisätaudit: elektrofysiologiset tutkimukset-potilasmäärä lisääntyy 

 onkologia: -aktiivi onkologiset hoidot(lymfahoitojen aloitukset), osa 

kemosädepotilaista/aivosyöpäpotilaista 

 myös hankalat kipusyöpäpotilaat 

 

 Säästöpotentiaali hoitopäivissä 

 27.2 päivätty materiaali NHG:ltä 

 palvelukäytön pienentyminen muiden sairaanhoitopiirien tasolle 

 säästöpotentiaali 2100-2800 nettohp 

 

Asiakasprosessien tunnistaminen 

 
 infektio,(haava),reuma,iho,keuhko,(hengityshalvauspotilaat)= 1 osastokokonaisuus 

 neurologia, kardiologia= 1osastokokonaisuus 

 anorektikot-kenellä hoitovastuu psyk-som 

 onkologia, hematologia ja nefrologia= 1osastokokonaisuus 

 gastropotilaat,sisältäen kirurgiset=1osastokokonaisuus 



 

 

 urologia, gynekologiset (huom. leikkauspotilaat vain, raskauteen liittyvät jäisivät 

synnytysvuodeosaston yhteyteen), thorax- ja verisuonipotilaat,KNK,hammas-suu- ja 

leuka,silmä potilaat=1 osastokokonaisuus 

 ortopediset potilaat,yleis- ja plastiikkakirurgiset potilaat= 1 osastokokonaisuus 

 
Huomioitavaa 
 infektio-osasto, eristyshuoneet/1h huoneet  

 mikä on päivystysosaston toimintavolyymi- nyt eräille erikoisaloille tulee päivystyksenä 50-

60% ja suuri osa aikavälillä kl 16-08, 

 säästö/kustannukset ja laatu 

 akuuttigeriatrinen osasto (20-25vp) vaikuttaa muuhun vuodepaikkatarpeeseen, samoin 

sujuvat hoitoketjut PTH kanssa ja vuodepaikat siellä sekä järjestetty hoivaa antava ja tukeva 

avohoito ja kotisairaalatoiminta 

 päiväkirurgian ja polikliinisen kirurgian lisääminen vähentää vuodepaikkatarvetta 

 23h sairaala vähentää jonkin verran vuodepaikkatarvetta 

 potilaat odottavat päivystysleikkausta kotona mahdollisuuksien mukaan 

 valvontapaikat tehon ja CCUn yhteydessä keventävät osastoprofiilia ja vähentävät 

vuodepaikkatarvetta sekä keventävät hoitoisuutta. Suunniteltu teho 5 vp, CCU 5 vp ja 

valvontapaikat 6 -tarkoittaa 6 paikan vähentämisen vuodepaikoista 

 nykyisessä stroke-yksikössä on hoidettu potilasryhmiä jotka eivät siirry stroke-valvontaan 

 toimiva PTH vuodeosastotoiminta- missä akuutit vuodeosastot, millä toimintakonseptilla ja 

kuinka paljon vuodepaikkoja 

 toimiva avohoidon jatkohoito vähentää myös vp tarvetta 

 osastot 24/7 

 ovatko kaikki operatiiviset vuodeosastot 24/7 tai joku viikko-osasto? 

 selvitäänkö kahdella operatiivisella vuodeosastolla? 

 mihin sijoitetaan vaativan kuntoutuksen 10 vuodepaikkaa 

 kuinka huomioidaan eri puhtausasteet- eristyspotilaat/puhtaat eristykset 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 pandemioiden seurauksena tulevat potilaat 

 
 

2.6.3 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 Prosessikuvaukset (graafi) sekä sanallinen kuvaus toimintamallista 
Vuodeosastotoiminta rakentuu edelleen medisiinisten sekä operatiivisten 
osastokokonaisuuksien mukaisesti. Ns erikoisalattomia osastoja ei erikseen 
suunnitella. Jo medisiinisillä sekä operatiivisilla osastoilla on useiden lääketieteen 
erikoisalojen potilaita ja hoitajien osaamisen hallinta on haasteellista. Samoin eri 
osastoille sijoitettujen erikoisalan potilaiden hoitaminen(mm kierto) tulee 
haasteelliseksi lääkäreiden työlle.  Kaikille erikoisaloille yhteinen prosessi on kuvattu 
liitteessä. Kuvaus on yhteinen sekä akuutille että elektiiviselle vuodeosastoprosessille. 
Erikoisalojen lääkärit vastaavat vuodeosastoilla oman erikoisalansa potilaiden 
vuodeosastoprosessista lääketieteellisen hoidon osalta. 



 

 

 Työvaiheet 
-elektiivisen potilaan hoitoprosessi-alkututkimukset tehty 
-päivystyspotilaan hoitoprosessi-tutkimukset käynnistyy 
-elektiivinen leikkauspotilas menee Preop.pkl kautta leikkaukseen pääsääntöisesti ja 
tulee leikkauksen ja heräämön jälkeen vasta osastolle- lyhentää vuodeosastojaksoa 
-päivystysleikkauspotilas menee joko päivystyksestä suoraan leikkaukseen tai 
valmistelut tapahtuvat vasta osastolla ja leikkaukseen siirtyminen tapahtuu 
vuodeosastolta 
-operatiivisella kierrolla vahvistetaan tehdyt suunnitelmat tai katsotaan leikkauksesta 
toipuminen 
-konservatiivisella puolella kierto on tapahtuma jolloin tavataan ja tutkitaan potilas, 
luetaan paperit ja mietitään kuinka hoitoa tai diagnostisia tutkimuksia jatketaan. 
Lab.tutkimukset ovat oleellinen osa hoitopäätöksiä 

 Muutokset toiminnoissa 
-medisiininen kl osastoprofiileja on muutettu ja samalla potilasryhmiä ryhmitelty 
uudelleen 
-operatiivinen kl os A5 on alasajettu alkuvuodesta ja potilaita on sijoiteltu muille 
osastoille 
-medisiinisellä puolella meetingit voitaisiin siirtää välille kl 9-9.30 jolloin kl 8-9 voisi 
halutessaan lukea potilaspapereita tai kotiuttaa jo aiemmin suunnitellut potilaat. Kierto 
alkaisi 9.30. Kotiutettavat kierretään ensin. 
-mahdollisia synergiaetuja löytyy kardiologialta ja neurologialta (telemetrian 
tarve,ECHO-laitteen tarve ym) 
-hengityshalvauspotilas vaatii sekä anestesiologin että keuhkolääkärin 
erityisosaamista 

 Tuottavuuden parantumisen varmistaminen (lasketaan resursointisuunnitelman 
pohjalta) 

 Rajapintojen huomiointi 
-Perusterveydenhuolto- akuuttiosastoja tulee 2 VKS alueelle ( tarvitsevat sairaalan 
oheispalveluja). Kuntoutusosastot jäävät nykyisen PTH-toiminnan alueelle. Tarvitaan 
toinen geriatrinen osasto vielä. Doctagonin rooli potilaan hoidossa-ohjeistukset, 
arviointi,lääkehoito ikäihmisten kotisairaanhoidossa. 
-sosiaalitoimi varhaisessa vaiheessa potilaan kotiutuksen ja jatkohoidon 
järjestämiseen mukaan. 
-päivystyspotilaiden kohdalla merkitystä kuinka valmis potilas tulee olla 
päivystyksessä ja päivystystutkimusten tekeminen 

       -päivystyspoliklinikalta siirtyminen osastolle on ajoittain aikaa vievä prosessi ja 
ongelmia        eri erikoisaloille sijoittelussa vaikka asiaa on ohjeistettu VKS sisällä. 
 
 



 

 

Potilasvirta(mukana vanhoja osastonimityksiä mutta kuvaa kokonaisuudessa päivystyksenä 
tulleita) 
-päivystyksestä vuodeosastoille tulleet v.2014/hoitojaksoina 

 EP                            599  

 E3                            125  

 E4                              92 

 Sydänosasto             684  

 Päivystysosasto        2452  

 T3                           1363  

 T2                           1385  

 A3                            520 

 Onkologia                 401 

 E5                          1034 

 Tarkkailu                     96   

 
 

Leikkaukset                             elektiiviset                   päivystys 

 Kirurgia                                  1855                           1704 

 Naistentaudit                            270                              328 

 Silmätaudit                                 15                                  1 

 Korva-nenä ja kurkkutaudit        154                               19 

 Hammas- ja suu                            5                                  1 

 Syöpätaudit                               -                                   41 

 Keuhkosairaudet                           5                                21 

 Neurokirurgia                             10                                  1 

 Sisätaudit                                     4                                92 

 

 
Vuonna 2014 vuodeosaston käyttö 
 -kesällä osastosulkuja ja –yhdistelmiä 

 -huomioitava keskimääräisessä vuodepaikkojen käytössä eristyspotilaat, joita on runsaasti ja 

vievät usein kahden hengen huoneen koska ei ole yhden hengen huoneita 

 
Medisiininen klinikkaryhmä- 1.8-31.12.2014 (muutosten vuoksi ei koko vuotta) 
 
Osasto             ss           hp/brutto kuormitus%    hp/netto  kuormitus%   
 
E4         3101   21           3478      108%           2888       90% 
 
Sydän    3103  24           3938      107%          2826        77% 
 
Päivyst.  3105  22            3533      105%          2566         76% 
 
Onkol.    3651  18            2324       84%           1949         71% 
 
E5         3771   25            3672       96%           2914        76%     

 
 

Operatiivinen klinikkaryhmä  1.1-31.12.2014 
 
Osasto                    ss            hp/brutto kuormitus%   hp/netto   kuormitus%     ha     
 
T3    3202              30           10327         -              8126        74.21           3.18 
 
T2    3203              28            9243          -              6956        68.06           2.74 



 

 

 
A3    3204             20            6157          -               4483       68.34            2.36 

 
 
Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

Pandemiapotilaat tai muuta eristämistä tarvitsevat potilasryhmät > tarvittavat 

eristystilat/kohortointimahdollisuus.Suunnitelmat olemassa:yhteistyö alueen PTH 

kanssa. 

Yliopistosairaalayhteistyö harvinaisen potilasryhmän hoidossa. 

 

2.6.4 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

 Erikoisalojen lääkäritilanne, osaava hoitohenkilöstö ja optimaalinen määrä toimintaan 

nähden, kuntoutushenkilökunta ja toimiva kuntoutusprosessi. Optimaaliset 

tukipalvelut(hotellipalvelut). Jatkuva oppiminen-kliininen opetus ja koulutusmahdollisuudet. 

 Asiantuntijahoitajat(esim diabetes) hoitoketjussa 

 Oikea hoidon porrastus 

 Keskitetty hoidon suunnittelu 

 Preoperatiivinen poliklinikka- lyhentää hoitojaksoja 

 Kotiutusprosessi käynnistyy heti hoitojakson alussa 

 Ajanmukainen tutkimus- ja hoitovälineistö 

 Apteekkipalvelut 

 Sihteeripalvelut 

 Toimivat tilat 

 Selkeä jatkohoitoprosessi ja –mahdollisuudet 

 Heti hoitoprosessin alusta onnistunut lääkehoito 

 Kirjaaminen ja raportointi 

 Yhteiset ohjeet ja menettelytavat 

 
 

Kriittiset menestystekijät 

 24/7 toiminta, toimiva erikoisalojen päivystys 

 Stemipäivystys 

 Leikkaustoiminta ja –päivystys 

 Teho-, sydänvalvonta- ja stroke-hoito 

 Lääketieteelliset tukipalvelut-laboratorio ja radiologia 

 Oman erikoisalan lääkäri ottaa kantaa hoitoon-täsmätutkimukset ja hoidon sunnittelu sekä 

toteutus-koko hoitoketjussa 

 Nopea diagnoosi ja hoidon aloitus 

 

2.6.5 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

 laboratoriopalvelut-toimii ja tulee toimia niin että potilas ei odota vuodeosastopalveluissa 

tuloksia 



 

 

 radiologia- toimenpideradiologia ei toimi nyt optimaalisesti 

 välinehuolto-toimii 

 leikkaustoiminta-toimii-joskus potilaita joudutaan jonouttamaan jos paljon päivystyspotilaita-

pidentää vuodeosastojaksoa 

 laitoshuolto-mitoitus ajoittain jäykkä ja silminnähden olemassa olevista resursseista ei 

saada käyttöä 

 ravintohuolto-toimii 

 tekniikkapalvelut-toimivat kohtuullisen hyvin kun ovat paikkakunnalla-yhtenäinen laitekanta 

varmistaisi potilasturvallisuutta-huomioitava jo hankintavaiheessa 

 sosiaalitoiminta-toimii mutta tulisi olla mukana jo varhaisessa vaiheessa 

 psykiatrian päivystävä hoitaja- erinomainen toiminta 

 päivystyksen ja vuodeosastojen välillä ylimääräistä työtä potilaan osastolle siirrossa- 

vuodepaikkojen etsiminen-kuka määrittää erikoisalan tai osaston-siirrot aikaa vieviä 

 ongelma:tietojärjestelmät ei kaikilta osin kommunikoi keskenään- turhia työvaiheita ja 

potilasturvallisuusriskejä 

 

Rajapinnat kuntoutukseen 

 varhainen toimintakyvyn arviointi-heti päivystyksessä ja sen ylläpitämisen suunnitelma 

 elektiivisen potilaan kohdalla kuntoutus alkaa jo hoidon suunnittelussa 

 moniammatillinen kuntoutus-ei ainoastaan fysioterapia vaan muut ohjaajat ja terapeutit 

myös 

 avohoitopainotteisuus 

 toimiva apuvälinetoiminta ja selkeät vastuut ja työnjaot sekä kustannuspaikat –

apuvälineiden järjestäminen ei saa viivästyttää potilaan kotiutusta tai siirtoa toisen 

hoitoyksikköön 

 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

 -yli erikoisalojen toimiva yhteistyö potilaan hoitoprosessin mukaisesti 

 -palvelujen tarjonta niin että potilaan hoitoprosessi mahdollistuu suunnitellusti 

 -lab,rtg,leikkaus, poliklinikat,päiväsairaalatoiminta 

 -toimiva yo-sairaalayhteistyö  

 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

 varhainen kotiutuksen ja jatkohoidon suunnittelun aloitus-kotiutushoitajat 

 ei tulisi olla ns siirtoviivepotilaita 

 sosiaalipäivystys toimii  

- sosiaalitoimen kanssa kiinteämpi yhteistyö potilaan koto-olojen järjestämisessä jo 

päivystyksessä ja hoidon suunnitteluvaiheessa 

 

2.6.6 Resursointitarpeet 
• -tarvitaan eri erikoisalojen lääkäreitä 

 -tarvitaan sairaanhoitajia, pääasiallinen ammattiryhmä hoitotyössä- mitoituksen mukaisesti 

 -tarvitaan lähihoitajia 

 -vuodeosastoilla tarvitaan erikoistuneita asiantuntijahoitajia esim poliklinikoilta 



 

 

 -kuntoutushenkilöstö hoitoprosessin eri vaiheissa- mm fysioterapeutit, toimintaterapeutit, 

puheterapeutit 

 -sosiaalityöntekijän palveluja 

 -laitoshuoltajia tuottamaan hotellipalvelu- keskitetty järjestelmä 

 -osastonsihteerit-keskitetty järjestelmä 

 -potilaskuljettajat-keskitetty järjestelmä 

 
 

2.6.7 Resurssien mitoitukset 
-lääkäreiden määrää ei ole mitoitettu 
 

HOITOISUUS/ PÄIVINÄ VUODELTA 2014 

 

OSASTO                                  ALLE OPTIMIN                         OPTIMI                                      YLI OPTIMIN 

SISÄTAUTIEN JA 

KEUHKOSAIR.OS 

81 210 51 

SYDÄNOSASTO 121 137 14 

PÄIVYSTYSOSASTO 7 29 86 

ONKOLOGIA 41 75 185 

SISÄTAUTIEN JA 

NEUROLOGIAN OS 

104 203 58 

T3 14 109 242 

T2 60 137 168 

A3 105 150 139 

 

HOITOHENKILÖKUNTA 

-mitoitus alkamassa mutta on käytetty jo ns Kuopion mitoitusta alustavana laskentamallina 

-siinä ei mukana osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja lasketaan työpanokseen 

-tässä kokonaismäärässä mukana osastonhoitaja 

-puhutaanko tarvittavasta työpanoksesta huomioiden sijaistarpeet vai perusmiehityksestä 

 

OSASTO                       HOITAJAMÄÄRÄ                      ns Kuopion mitoitus            NHG/hoit/ss-käytössä                   

SISÄTAUTIEN JA 

KEUHKOSAIR.OS 

21  0.8 

Käyttöaste 92% 

SYDÄNOSASTO 23.75   

PÄIVYSTYSOSASTO 26  1.6 

Käyttöaste 71% 

ONKOLOGIA 19.25  1.4 

Käyttöaste 69% 

SISÄTAUTIEN JA 

NEUROLOGIAN OS 

27  1.2 

Käyttöaste 86% 

T3 25.75 23.17 1.1 

Käyttöaste 81% 

T2 26.25 23.21 1.2 

Käyttöaste 71% 

A3 21 17.86 huom valvonta- 

huone 

1.3 

Käyttöaste 74% 

Huom sulut 

 



 

 

2.6.8 Resursointisuunnitelma 
 hoitajaresurssiin vaikuttaa vuodepaikat, potilaiden hoitoisuus-jos ns hotellipäivät jää 

kokonaan pois- potilaan todellinen hoidon tarve määrällisesti kasvaa/hoitopäivä 

 lasketaanko nettohoitopäivien mukaan 

 kun ja jos vuodeosastotoiminta koordinoidaan yhdestä pisteestä,paranee henkilöstön 

hyötykäyttö- ruuhkahuiput, poissaolot 

 hoitotyön resursointi: osastokohtaiset, sijaiset< sisäiset sijaiset tasaamassa 

kuormitushuippuja, perusmiehitys sen alueen osaamistarpeen sisällä 

 kuinka ratkaistaan että potilas on oikealla paikalla asiantuntijan hoidossa tai kuinka 

asiantuntijuus liikkuu 

 kuinka vuodeosastoprosessia ohjataan 

 hoitotyön johtaminen organisoidaan osana koko VKS johtamisjärjestelmän organisointia 

 
Vuodeosastopaikkatarve ja tarvittava hoitajaresurssointi (katso liite 
Vuodeosastokeskuksen mitoitusmalli) 
Vuodeosastopaikkatarve on laskettu 10-12/2014 potilasmäärien mukaisesti eri 
tautiluokissa. Vuodepaikkamäärä osoittaa kokonaismäärän kussakin ns osastoryhmässä 
mutta ei välttämättä kerro kuinka lopullisesti osastot muotoillaan.Vuodeosastokeskus 
yhteensä olisi 169 vuodepaikkaa. Kokonaismäärästä vähennetään valvontaosaston paikat 
6, akuuttigeriatrian osasto 12 vp, päiväsairaalan siirtyvät hoitojaksot 4 ja alle 16-vuotiaiden 
1 vp lasten osaamiskeskukseen. Vähennysten jälkeen vuodepaikkamääräksi jäisi 146. 
Vuodeosastopaikoissa on huomioitu gynekologisten leikkauspotilaiden uudelleensijoittelu 
operatiivisten vuodepaikkojen yhteyteen. Nykyiset paikat tarvitaan prenataalipotilaiden 
hoitoon synnyttäneiden vuodeosastolla.  
Hoitajamitoitus: Valvontaosastolle siirtyisi potilasryhmän mukana 10 hoitajavakanssia, 
akuuttigeriatriaan 11 hoitajavakanssia. Naistentautien potilaiden mukana siirtyy myös 
hoitajia(3). Kokonaishoitajamitoitus olisi 129 hoitajaa. Pool’n(10) ja toiselta osastolta 
saatavan korvaavan hoitajamäärän(25%) seurauksena keskimäärin toteutunut 
hoitajamitoitus olisi 0.81 hoitaja/vp. Vuodeosaston kuormitus vaihtelee jonkin verran 
päivittäin ja silloin voidaan hyödyntää osastojen päivittäistä kapasiteetti huippujen 
tasaamiseksi(Liite) 
 

2.6.9 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
 joillekin osastoille(oper) potilaita tulee n 50-70% kl 16-08, medisiiniset jopa 90% 

 elektiivisen toiminnan säätely antaa pelivaraa 

 oper:ennakkosuunnittelu jatkohoidolle 

 med: nopean toiminnan kotiutusjoukot 

 yhden hengen huoneita mahdollisuuksien mukaan/WC/suihku 

 eristyshuoneet,1hh huoneita sululla ja sen kokoisia että niistä voidaan tarvittaessa saada 

2hh huone(sulku-infektiolääkärin vaatimus), huoneita voisi käyttää sekä puhtaaseen että 

likaiseen eristykseen,( infektio-osasto) 

 keuhkosairauksien osaston yhteydessä ilmaeristyshuone, toimenpidehuone, varastotilat 

hengityslaitteille ja mahdollisille apuvälineille 

 kardiologian ja neurologian osasto-runsas telemetriatarve,ECHO-laitteet ja huone mihin 

mahtuu sänky, rasitus-EKG-huone ja tahdistintestaushuone, neurologialle toimenpidehuone 

ja valvontasysteemi 

 hematologia ja onkologia-systostaattien sekoitushuone, toimenpidehuone 

 onkologialle uudet tilat 



 

 

 onkologia,hematologia ja nefrologia- dialyysin läheisyyteen 

 kaikille osastoille erityistyöntekijöiden huone (sosiaalityöntekijät, pappi ,terapeutit ja myös 

omaisille) 

 kuinka vuodeosastopalvelujen sisällä hoidetaan potilaiden jakautuminen 

 ”potilas väärässä paikassa”-mitä edellyttää; asennemuutos, ratkaistava kuinka potilas 

pääsee kotiin=kotikuntoiseksi, ikäihmisten pidempiaikainen selvittely, potilaan 

kokonaistilanteen arviointi 

 voidaanko ennustaa milloin potilas pääsee kotiin= voidaan elektiivisen potilaan kohdalla 

periatteessa tai selkeä päivystyksellinen vaiva 

 päivystystiimi katsoo kuka potilas hyötyy geriatrisesta arvioinnista 

 erikoissairaanhoidossa korkeampi resurssiaste-hoito kalliimpaa 

 kardiologian osaston tulee sijaita  sydänaseman ja CCU:n lähellä ja kardiologisen 

valvonnan myös tässä yhteydessä (potilas tarvitsee lääkäriä ja mahdollisesti 

tahdistintestausta ja ECHO-tutkimusta) 

 operatiiviset osastot: normaalit vuodeosastot, myös eristystilat, 1hh huoneet,toimenpide- ja 

tutkimushuoneet,apuväline ja tutkimuslaitteille tilat, varastot, lääkehuoneet, sosiaalitilat, 

saniteettitilat, erityistyöntekijöiden ja omaisten huone, 

 vuodeosastotiloissa on huomioitu kuntouttava/ toimintakykyä ylläpitävä työote 

 siirtyykö akuuttigeriatriaan joku ryhmä päivystysosastolta-sinne neurologisia potilaita 

 heti käynnistettävä: virtuaaligeriatria-yleislääkärin hoidettava potilasryhmä 

 

2.6.10 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
 
Nykyiset tilat 
-Sydänosasto- ei muutostarvetta 
-E5-osaston tilat huonossa kunnossa, eristyshuonepula, saniteettitilat huonot, ei tilaa apuvälineille 
eikä varastotavaroille, huonot sosiaalitilat,lääkehuone uusittu ja hyvä, kuolevan potilaan hoitoon tila 
terapeuttien huoneet, yhden-kahden hengen huoneita=muunneltaviksi erityistiloiksi., lääkäreiden 
kanslioita,puhdas eristys-huoneet 
-onkologian osasto- tilat ahtaat mutta hyvässä kunnossa, pula yhden hengen huoneista, 
lääkärinkanslioista, suuri päiväsali on hyvä 
-T3- tilat osin hyvät mutta huoneet kaukana kanslioista- tulevissa suunnitelmissa hoitajien 
työhuone keskeisemmäksi/ potilashuoneissa tietokoneet kirjaamista varten, valvontapaikat myös 
levottomat potilaat tarvitsevat, yhden hengen huoneita +suihku ja Wc 
-T2-tilat kohtuullisen hyvät,käytävät leveät=apuvälineillä liikkuminen onnistuu, apuvälinetilaa ei ole, 
eristyshuonepula, tarvitaan yhden hengen huoneita, sosiaalitila ahdas ajoittain, ilmastointi 
riittämätön 
-A3-osasto vaatii saneerauksen: ilmastointi, 1-2 hengen huoneita, osaston sijainti on hyvä lähellä 
lab ja rtg, op-salit, osaston profiili tulevaisuudessa? 
-E4-huoneet pieniä,apuvälineet mahdotonta mahtua, potilashuoneista puuttuu sanitettitilat, 
taukotilat pieni,lääkehuone pieni,huonot ikkunat,sisätilaongelmat,varastotilan puute.Potilasvirrat 
tulee katsoa uudelleen,pullonkaulat,siirtoviivepotilaat ongelma,paljon potilasiirtoja osaston sisällä ja 
osastojen välillä 

 

2.6.11 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

 Vuodeosastokokonaisuuden järjestäminen hallinnolliseksi kokonaisuudeksi on mahdollista 

jo seuraavan vuoden alusta. Ei vaadi lisäresursseja. 



 

 

  Hoitotyön johdon organisointi on mahdollista seuraavan vuoden alusta ja ei vaadi 

lisäresursseja.  

 Osaamisen varmistaminen koulutuksella ja hyvällä perehdytyksellä. 

 Pool siirtyy vuodeosastokokonaisuuteen seuraavan vuoden alusta. 

  Vuodeosastohoidon kokonaiskoordinointi.  

 Asennemuutos ja johtaminen toimintaa ohjaamalla. 

 Tulisiko päivystysosasto olla vuodeosastokokonaisuuden yhteydessä? 

 Vuodeosastohoitoon vaikuttaa PTH- osastoratkaisut.Kun vuodeosastokokonaisuus on 

valmis eri osastoina, mitoitetaan hoitohenkilökunta toimintaa vastaavaksi. 

Teknologiset ratkaisut 

 Rakennusinvestoinnit: geriatrian osasto-ei vielä pitkään aikaan. 

  Ns medisiiniset osastot tulisi saada uudet vuodeosastot mahdollisimman pian.  

 Yleensä hoitotilat tulisi olla modernit. Infektio-osasto/ eristystilat sululla. 

 Tehostettu valvonta ei valmis vielä pitkään aikaan.  

 Varastotilojen osalta huomioidaan moderni varastologistiikka. 

  Hoito-osastot muunneltavia eri tarpeisiin. 

 Toiminnanohjausjärjestelmä (CCL) 

LIITTEET 

 

Osasto Paikkamäärä 

Gastropotilaat (sis. kirurgiset) 31 

Infektio, haava, reuma, iho, keuhko, hh 26 

Neuro, kardio 36 

Ortpediset yleis- ja plastiikkakirurgiset 28 

Urologia, gynekologiset, thorax, verisuoni, KNK, hammas,leuka, silmä 24 

Onkologia, hematologia ja nefro 24 

Vuodeosastokeskus yhteensä 169 

Vähennysten jälkeen 146 

Muualle siirtyvät asiakkaat Paikkamäärä 

Alle 16-vuotiaiden osastojaksot, lasten osaamiskeskukseen 1 
Yhden päivän hoitojaksot, päiväsairaalaan (paitsi jos potilas siirtyy 
teho/ccu) 4 

Valvontapotilaat, teho- ja valvontahoitoon 6 

Akuuttigeriatrian osasto 12 

Yhteensä 23 

 

Vuodeosastokeskuksen 
Resursointisuunnitelma (sh+lh+ph+aoh) 

Vakanssit  
(sh+lh+ph+aoh) 

Keskim. 

Gastropotilaat (sis. kirurgiset) 19 0,79 

Infektio, haava, reuma, iho, keuhko, hh 16 0,78 



 

 

Neuro, kardio 28 0,77 

Ortpediset yleis- ja plastiikkakirurgiset 22 0,86 

Urologia, gynekologiset, thorax, verisuoni, KNK, hammas,leuka, silmä 17 0,87 

Onkologia, hematologia ja nefro 17 0,82 

Pooli 10 
 Vuodeosastokeskus yhteensä 129 0,81 

 

2.6.12 Tulosten yhteenveto 
 

 Kiireisimmät tilamuutokset tulisi kohdentaa ns medisiinisille osastoille, koska nykyiset 

osastot ovat huonokuntoisia 

 Vuodeosastotarve on laskettu 10-12/2014 tautikohtaisten vuodeosastohoitopäivien 

pohjalta-paikkatarve on 146.Paikkatarpeseen vaikuttavat vielä akuuttigeriatrisen osaston 

järjestely, päivystysosaston toiminta,potilaiden siirtyminen hoitokeskukseen, operatiivinen 

polikliininen ja päiväkirurginen toiminta. Sairaalan viereen suunnitellut 

perusterveydenhuollon akuuttiosastot tulevat muuttamaan erikoissairaanhoidon 

vuodeosaston käyttöä. 

 Vuodeosastohoidon prosessi on kuvattu kaikille erikoisaloille yhteisenä perusprosessina. 

Prosessi on sama sekä elektiiviselle että akuutille toiminnalle. 

 Vuodeosastokonsepti: ns medisiiniset ja operatiiviset vuodeosastot(6kpl), 

erikoisalakohtaisia/potilasryhmäkohtaisia mutta potilaita voidaan tarvittaessa sijoittaa 

muillekin osastoille-silloin tulee varmistaa osaamisen vieminen potilaan hoitoprosessiin 

 Potilas on mahdollisimman nopeasti oikealla osastolla ja asiantuntijalääkärin hoidon 

tarpeen arvioitavana-nopea hoidon suunnittelu ja oikea-aikaiset diagnostiset palvelut. 

 Vuodeosaston käyttö potilaan hoitoprosessissa vain silloin kun avohoitoiset hoitomuodot tai 

kotihoito ei ole riittävä. 

 Kotiutuksen käynnistyminen: elektiivinen potilas-hoidon suunnitteluvaiheessa, akuuttipotilas 

–heti prosessin alussa. Kotiutushoitajatoiminta ja kotiutuksen tarkistuslista käytössä heti 

hoitoprosessin alussa. 

 Toimintakyvyn arviointi: elektiivinen potilas-hoidon suunnittelussa,akuuttipotilas-

päivystyksessä. Toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät moniammatilliset terapeuttipalvelut 

käytössä( fysioterapeutti,kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti jne) 

 Henkilöstöresurssit: erikoisalakohtaisen ydinosaamisen säilyttäminen, ns liikkuva 

henkilöstö, mitoitettu hoitajamäärä 129 hoitajaa. Lopullinen hoitajamitoitus vuodeosastojen 

profiloitumisen selvittyä. Hoitotyön johtamisen organisointi osana VKS 2025 organisointia. 

 Tarvittavat tukipalvelut: ns hotellipalvelut,lääketieteelliset tukipalvelut,24/7 päivystyspalvelut 

 Tilasuunnittelu: standardien mukaiset vuodeosastotilat huomioiden erityistilat ja 

läheisyysvaatimukset.Infektio-osasto, 1 hengen huoneet varustettuna sululla mahdollistaa 

huoneen käytön sekä puhtaaseen että likaiseen eritykseen.Toimintakykyä ylläpitävät ja 

edistävät tilaratkaisut. 

 
 
 

2.7 Diagnostiikkakeskus 
 



 

 

2.7.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 

Tiimikohtaiset tavoitteet 

 
Koko sairaanhoitopiirin tasolla voidaan ydinasiana pitää hoidon vaikuttavuutta. Jotta 
potilas paranee mahdollisimman nopeasti, ja tulevaisuuden hoitotarve olisi pienempi, on 
hoidon oltava laadullisesti hyvää ja vaikuttavaa. Tähän perustuen potilaan hoitopolku 
täytyy mitoittaa luotettavasti oikein, mikä edellyttää koko alueen entistä parempaa ja 
tehokkaampaa integraatiota.  
 
Diagnostiikkayksikkö vastaa kysyntään tuottamalla laadukkaat ja oikein toteutetut 
tutkimukset oikea-aikaisesti. Diagnostiset alat taipuvat hoidolliseen tarpeeseen, jolloin 
kliininen toiminta on diagnostiikkayksiköiden tärkeä reuna-ehto, mutta diagnostiikkakeskus 
tuo myös omaa asiantuntemusta potilaalle tehtävien tutkimusten suunnitteluun ja 
koordinointiin. Tämä edellyttää hoitoprosessin kannalta tehokkaita työskentely- ja 
yhteistyömuotoja. 
 
Diagnostisten alojen tavoitteena on saada tarpeellisten tutkimusten kokonaiskustannukset 
alenemaan. Käytännössä laadukkaat ja vaikutukseltaan oikeat tutkimukset eivät 
välttämättä ole kaikista halvimpia. Kokonaisvaikutuksen ja kokonaiskustannusten kannalta 
on tärkeämpää, että potilaan hoitopolku on luotettava ja oikein mitoitettu.  
 
Diagnostiikkakeskuksen tavoitteet VKS 2025 projektissa 
 
Toimintoja on tärkeä kehittää asiakasprosessien tarpeisiin. Koko sairaanhoitopiirissä tulee 
olla käytössä kattavat, yhtenäiset ja yhteisesti sovitut hoitoketjut ja toimintatavat, jotka 
yhdistävät aukottomasti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon. Myös sairaalan 
sisäinen yhteistyö ja työjako tulisi olla yhteisesti sovittua ja kaikkien osapuolten tiedossa. 
Päivystys suunnitellaan koko sairaanhoitopiirin alueelle yhteisesti, jolloin 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoitopiirin välillä on selkeä työnjako. Näin voidaan 
karsia päällekkäisiä, potilaalle huonosti arvoa tuottavia toimintoja tai tutkimuksia. 
Palvelujen tuottamiseen tarvitaan ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstön 
ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tuetaan ammatillista tai lakisääteistä 
koulutusta tasaveroisesti. 
 

Vaikka jatkossakin kliinisen laboratorion asiakkaista n. 50 % tulee perusterveydenhuollosta, 
suunnittelutyössä huomioidaan laboratoriotoimintojen keskittäminen lähelle ”kuumaa 
sairaalaa”. Laboratorion sisäisen, toiminnallisen suunnittelun tavoitteena on laboratorion eri 
erikoisalojen lähentyminen ja yhteistyö. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että henkilöstö on 
joustavasti käytössä laboratorion eri erikoisalojen välillä; näytteenotto, kemian ja 
mikrobiologian erikoisalat, vierianalytiikka.  

 
Röntgenyksikkö palvelee kaikkia röntgenin palveluja tarvitsevia yksiköitä, tahoja ja yksilöitä 
samankaltaisesti ja tasapuolisesti koko sairaanhoitopiirin / hallintoalueen alueella. 
Kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että kuvantaminen on 
keskitetty keskussairaalapainotteiseksi ja on laajentuessaankin keskitetty fyysisesti 
samojen seinien sisäpuolelle, ei hajasijoittelua. Tilojen suunnittelussa huomioidaan 
tarvittavat toimintaan laadukkaasti mitoitetut tilat ja laitteet sekä tulevaisuuden mahdollinen 
laajeneminen. Suunnitteluvaiheessa on tarkoituksenmukaista huomioida myös tilojen 
muuntautumiskyky, jota nopeilla ja hetkellisillä korjauksilla ei tuoteta. Alueelliseen ja 
saumattomaan yhteistyöhön tarvitaan koko alueen kattavat yhteiset ja reaaliaikaiset 
sähköiset järjestelmät röntgenpyyntöihin ja kuviin. Kuvantamistarve syntyy yleensä potilaan 



 

 

sairaudesta, ja on tärkeää, että potilaalle tehdään vain yksi kuvantamistutkimus 
hoitopaikasta riippumatta, jolloin sähköiset kuvat ja niiden sanelut seuraavat potilasta.  
 
Kliinisen fysiologian ja isotoopin toimintojen keskittämisen ja hajauttamisen suhteen 

avohoidon ja sairaalahoidon välillä tarvitaan selkeä linjaus. Huomio tulee kiinnittää siihen 

tehdäänkö oikeita asioita oikeissa paikoissa laadukkaasti ja millä volyymilla. Laitteisto sekä 

moniammatillinen tiimi on tarkoituksenmukainen. Sairaalan sisäinen toimiva ja 

kokonaistaloudellinen työnjako tulee selkeyttää ja varmentaa henkilön sertifiointi menettelyn 

avulla, että jokainen erikoistutkimusta tekevä varmasti osaa tutkimuksen tehdä ja tulkita 

oikein. Isotooppilääketieteen PET, SPECT, PET/CT, PET / MRI toimintojen kalliiden 

laitehankintojen osalta tulee pohtia koko Pohjanmaan yhteistoimintaa kustannusten 

säästämiseksi. Yhteistyötä saadaan aikaan keskittämällä ja työnjaolla tai jopa yhdistämällä 

alueen kaikki isotooppiosastot saman hallinnon alle yhdeksi kolmessa fyysisessä pisteessä 

toimivaksi järjestelmäksi. Toimintojen yhdistäminen TYKS:n kanssa olisi toinen 

yhteistyö/keskittämismahdollisuus. Alueellinen tutkimusten laadunvalvonta tulee toteuttaa 

kaikilla toiminnan tasoilla hoitajien ja lääkärien työn laadun kontrolloimiseksi.  

 
Sairaanhoitopiirin rintasyöpäpotilaiden määrä kasvaa tulevaisuudessa. Diagnostiikkaan 
tarvitaan resursseja, mutta hoidon kannalta voi olla osittain hankalaa arvioida, mihin 
resurssit pitää kohdistaa. Jo nyt onkologisten hoitojen merkitys potilaan ennusteen kannalta 
on huomattavasti suurempi kuin kirurgian. 

Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 

VKS 2025 suunnittelun tiimoilta  on pidetty tiimin yhteisiä palavereja. Myös klinikkaryhmän 

johdon kokouksissa on keskusteltu suunnitelman etenemisestä. Muutoin ryhmän 

sisäisessä tiedonvälityksessä on käytetty sähköpostia ja intran VKS 2025 

diagnostiikkakeskuksen työpöytää.  

Tiimin vetäjät: Sarita Victorzon ja Tanja Jaakola 
 
Muut jäsenet ja vastuualueet: 
Heikki Kaukoranta ja Sari Kärki, laboratoriotoiminnan asiantuntijat 
Pirkko Heino, patologian asiantuntija 
Sarita Victorzon ja Tuula Klemets, kuvantamisen asiantuntijat 
Gun Berg. Kliinisen fysiologian ja isotoopin asiantuntija 

 
Jaana Elberkennou ja Jukka Saarinen, kliinisen puolen asiantuntijat 

 
Sihteeri: Anne Tanttari 

 

2.7.2 Nykytilan kuvaus 
Kukin diagnostiikkakeskuksen yksikkö; 
 

kliininen laboratorio 
kuvantaminen 
patologia 
kliininen fysiologia ja isotooppi 
kliininen neurofysiologia 

 
on laatinut nykytilan kuvauksen omasta nykytilan toiminnastaan.  
 



 

 

Lisäksi on esimerkkien avulla tuotu esille, miten tietyt keskeiset toiminnot sivuavat 
diagnostiikkakeskuksen palveluita. 
 

Case - Kirurgia oheispalvelujen kannalta / Nykytila / Rintasyöpäpotilaan hoito ja  
Case - Gastrokirurgisen päivystyspotilaan kulku ja diagnostiset palvelut 

 

 
Kliinisen laboratorion nykytila 
 

Kliininen laboratorio koostuu kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian, hematologian, 
hyytymislaboratorion, eritelaboratorion ja verikeskuksen toiminnoista. Laboratorion 
päätoimiala on diagnostisten palveluiden tuottaminen oman erikoissairaanhoidon 
palveluita tuottavana sairaalana ja alueen terveyskeskusten sekä eräitten yksityisten 
palveluntuottajien tarpeisiin. Suurin osa tutkimuksista tuotetaan omana toimintana (n. 
1 370 000 tutkimusta/v) ja osa vaativasta diagnostiikasta ostetaan alihankintana (n. 68 000 
tutkimusta/v). Osa toiminnasta on toimiluvanvaraista (kliininen mikrobiologia), osaa valvoo 
muu viranomaistaho tai kansallinen toimija (Fimea, verikeskus). 
 
Kliininen laboratorio on hallinnollisesti sijoitettu Vaasan sairaanhoitopiirissä 
lääketieteellisten palvelujen klinikkaryhmään. Laboratoriolla on toimintaa keskussairaalan 
lisäksi Selkämeren sairaalassa, Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksessa, Laihian 
terveyskeskuksessa ja Vaasan kaupungissa, johon nykyään kuuluvat Sepänkyläntien ja 
Vähänkyrön toimipisteet. Sairaanhoitopiirin muut julkiset toimijat ostavat suuremman tai 
pienemmän osan laboratoriopalveluistaan kliinisestä laboratoriosta. Kliininen laboratorio 
toimii keskussairaalassa 1950-luvulla rakennetun B – siiven kerroksissa 2 ja 3. 
Kerrospinta-alaa on yhteensä noin 1557 m2. Tilat ovat kiinteistötekniikaltaan jääneet 
jälkeen nykyajan vaatimuksista (tilavuus, ilmastointi, vesi- ja viemäriputkisto) ja ne 
sijoittuvat etäälle sairaalan ympärivuorokautista kiireellistä palvelua antavista yksiköistä 
(päivystysyksiköt, tehostettu hoito, sydänvalvonta). Vaasan keskussairaalassa toiminta on 
ympärivuorokautista. Vaasan kaupungissa sijaitsevan Sepänkyläntien laboratorion 
toiminta rajoittuu pääasiassa näytteenottoon sekä kliinisen fysiolofgian tutkimuksiin. 
Sepänkyläntien laboratorion juuri remontoidut tilat soveltuvat hyvin toimintaan.   Laihian 
laboratorio palvelee niin ikään pääasiassa näytteenottotehtävissä. Laboratorion tilat on 
2000 – luvulla saneerattu ja ne vastaavat toimintatarkoitustaan. Vähäkyrön 
näytteenottopiste on miehitetty osapäiväisesti ja – viikkoisesti ja toimii tällä hetkellä 
väistötiloissa. Maalahden-Korsnäsin laboratatoriossa toiminnan pääpaino on niin ikään 
näytteenotossa. Maalahden laboratorio toimii väistötiloissa 2016 alkaen, noin vuoden.  
Korsnäsissä toiminta on osapäiväistä ja – viikkoista. Selkämeren sairaalan laboratorio 
suorittaa merkittävän osan peruskemian tutkimuksista ja hematologiasta itse. Tilat ovat 
toiminnan volyymiin nähden runsaat ja ikäänsä nähden hyväkuntoiset. Kliininen laboratorio 
ylläpitää näytteiden aluekuljetusjärjestelmää, jonka avulla terveyskeskusten näytteet 
saadaan keskussairaalan laboratorioon tutkimuksiin. Pietarsaaren terveyskeskuksen 
laboratorio toimii varsin itsenäisesti ja yhteistyö Pietarsaari – Uusikaarlepyy – Pedersöre – 
Luoto – alueen kanssa on niiden väestömäärään ja toimintaan nähden valitettavan 
vähäistä. 
 
Henkilöstöä kliinisen laboratorion palveluksessa on kaikkiaan 97 koostuen 2 lääkäristä, 5 
kemististä, 1 sairaalamikrobiologista, 1 koordinoivasta osastonhoitajasta, 3 
osastonhoitajasta, 4 apulaisosastonhoitajasta, 70 laboratoriohoitajasta, 2 
tutkimusapulaisesta ja 1 välinehuoltajasta. Selkämeren sairaalaan näistä on sijoitettu 1 
osastonhoitaja ja 1 apulaisosastonhoitaja. Maalahdessa miehitys on 2 laboratoriohoitajaa, 



 

 

Laihialla 2 laboratoriohoitajaa, Vähässäkyrössä 1 laboratoriohoitajaa ja Vaasassa 
Sepänkyläntiellä 5 laboratoriohoitajaa. Jatkuva kolmivuorotyö (kliininen kemia, 
hematologia, hyytymistutkimukset, verikeskus) on henkilöstöä kuormittavaa ja 
perussairauksien, muiden työrajoitusten ja osa-aikaisuuksien vuoksi vuorotyöhön on yhä 
vaikeampaa löytää tekijöitä. Laitteiston ylläpito on suurimmalta osalta maahantuojien 
tarjoaman huollon varassa ja perustuu pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin. Koska 
tutkimusinstrumentit ovat kalliita, laitteistoa on tähän asti ylläpidetty pääomahankinnoin 
(ns. A-lista) eikä vuokra/leasing – tyyppisiin ratkaisuihin ole lähdetty. Kliinisen kemian, 
hematologian, eritelaboratorion, verikeskuksen ja hyytymisanalytiikan tutkimukset on 
pitkälle automatisoitu. Kliinisen mikrobiologian toiminta on edelleen erittäin 
käsityövaltaista. 
 
Kliinisen laboratorion laitteisto on pääsääntöisesti ajanmukaista. Laitteistoa on pystytty 
uudistamaan elinkaarimallin mukaisesti, mutta uusia laitteita ja tarpeellisiakaan uusia 
menetelmiä ei voida ottaa käyttöön ahtaitten tilojen vuoksi. Tutkimuspyynnöt ja – 
vastaukset välittyvät sairaalassa ja alueella ja alueelta esimerkiksi 
alihankintalaboratorioihin lähes poikkeuksetta sähköisesti HL7 – yhteyksien välityksellä. 
Laboratorion käytössä oleva IT – järjestelmä on Tiedon Effica ja sen toiminta vaatii 
jatkuvaa ylläpitoa ja virheiden korjausta. Kliinisessä laboratoriossa 3 laboratoriohoitajaa 
tekee pelkästään IT – työtä. Terveyskeskusten potilasjärjestelmien koko kirjo on 
edustettuna sairaanhoitopiirimme alueella (Pegasos, Effica, Acute, Abilita) ja tämä 
moninkertaistaa alueelle suuntautuvan IT-ylläpidon työmäärän. 
 
Yhteistyö alueella toimivan terveydenhuolto-oppilaitoksen kanssa tehdään jatkuvasti 
yhteistyötä. Koska sairaala on opetussairaala, tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja 
mahdollisuuksia tehdä lopputöitä kliinisessä laboratoriossa. Näillä toimin opiskelijoita on 
voitu sitouttaa sairaalan toimintaan ja hankkia opintonsa päättäneistä uutta työvoimaa.  

 
Kuvantamisen nykytila 
 
Vaasan keskussairaalan radiologiseen yksikköön kuuluvat keskussairaalan 
röntgenosaston lisäksi Selkämeren sairaalan röntgen sekä Laihian terveyskeskuksen, 
Maalahti-Korsnäs terveyskeskuksen ja Oravainen-Vöyri-Maksamaa terveyskeskuksen 
röntgenit.  Kaikki alueen terveyskeskukset eivät kuulu keskussairaalan alaisuuteen. 
Selkämeren sairaalassa sekä Laihian terveyskeskuksessa keskussairaala vastaa 
natiivikuvien lisäksi myös ultraäänitutkimuksista, muiden omien terveyskeskusten osalta 
vain natiivitutkimuksista. Keskussairaalassa tutkimukset tarjotaan laaja-alaisesti kaikilla 
modaliteeteilla myös päivystysaikana. Ainoastaan luuntiheysmittaukset on jouduttu 
ostamaan talon ulkopuolelta, 2015 hankitaan kuitenkin oma laite. Röntgenin asiakkaina 
ovat potilaat ja pyytävät yksiköt keskussairaalassa ja terveyskeskuksissa, palveluita 
tarjotaan myös kolmannelle osapuolelle. Palvelu on pyritty tarjoamaan tasapuolisesti 
kaikille asiakkaille olemassa olevien resurssien ja sopimusten puitteissa. 

 
Keskussairaalan ulkopuolella röntgenyksiköiden toiminta tapahtuu ainoastaan virka-
aikana ja on suoritteiden perusteella pitkälti ennakoitavissa ja toiminta on paremmin 
suunniteltavissa. Vähäiset tutkimusmäärät aiheuttavat kuitenkin laitteiden ja henkilökunnan 
vajaakäyttöä, eikä ole kustannustehokasta huomioiden keskussairaalan ajoittainen 
kriittinenkin alimiehitys. Potilaat tosin saavat tutkimuksensa odottamatta, mikä osittain 
myös vääristää alueen potilaiden tasapuolista kohtelua. 

 



 

 

Keskussairaalassa osa potilaista on ajanvarauksen kautta tulevia, jolloin ajanvarauksella 
voidaan toimintaa suunnitella tarvetta ja henkilöresursseja vastaavaksi, joko lisäämällä 
aikoja tai sulkemalla niitä. Jonotusajat modaliteeteittain vaihtelevat seuraavasta päivästä 
useampaan viikkoon. Ajanvarauksessa pyritään huomioimaan myös potilaan sairauden 
edellyttämä aikataulu. Osa virka-aikana kuvattavista potilaista on päivystyspotilaita joko 
päivystyksen kautta tulevia tai jo osastoilla olevia potilaita. Pieni osa virka-ajan potilaista 
on päivystyksellisiä epäonnistuneen ajanvarauksen takia. Virka-ajan ulkopuolella kaikki 
potilaat ovat päivystyspotilaita joko erikoissairaanhoidon tai perusterveyden huollon 
puolelta. Virka-aikaisten päivystyspotilaiden tutkimuksille on pyritty saamaan tilaa 
ajanvaraukseen suunnitelluilla päivystysajoilla tai osastoajoilla.  

 
Röntgenin tilat ovat keskussairaalassa suunniteltu fyysisesti yhdeksi kokonaisuudeksi 
ilman hajasijoittelua. Tämä on tärkeää ja mahdollistaa nopean ja toimivan informaation 
osaston sisällä, reaaliaikaisen yhteistyön ja työpisteiden vaihtamisen nopeasti. Lisäetua 
saadaan sijoittamalla saman modaliteetin laitteet lähekkäin, jolloin tarvittaessa tilapäisesti 
vähemmällä henkilökunnalla saadaan tilatut tutkimukset tehtyä eikä tutkimuksia tarvitse 
lähteä perumaan tai siirtämään. Lähekkäin sijoitetuilla laitteilla saadaan myös parempi 
käyttöaste, tutkimusten vaihtaminen laitteiden kesken on nopeaa eikä synny turhaa 
tyhjäkäyttöä tai odottelua. 

 
Laitekanta on ajanmukainen ja uusiminen elinkaariajattelun mukaisesti takaa laitteiden 
toimintakunnon ja tutkimusten tekemisen uuden teknologian mukaisesti. Myös laitteiden 
huolto on asianmukaisesti organisoitu ja yhteistyö on vakaata ja toimivaa kaikkien 
osapuolten kesken. Valmiit varalaitesuunnitelmat mahdollisten laiterikkojen varalta 
takaavat joustavamman toiminnan. 
Säteilyä tuottavien laitteiden käyttö on luvanvaraista ja Säteilyturvakeskuksen valvomaa, 
toimintaa ohjaa säteilylainsäädäntö. ST 1.7 mukainen koulutus koskee sekä 
säteilytyöntekijöitä että säteilytutkimuksia pyytäviä lääkäreitä. 

 
Päivystysajan ennakoimattomuus on haastavaa henkilöresurssien suunnittelulle erityisesti 
hoitajien osalta, mutta tähän asti on onnistuttu sisäisin järjestelyin lisäämään tarvittaviin 
vuoroihin hoitajia. Päivystystutkimusten määrä erityisesti virka-aikana asettavat 
vaatimukset ylimääräisille vararesursseille, niin laitteille ja tiloille kuin henkilökunnallekin. 
Ajanvaraukset kalliille monileikekuvantamislaitteille on pyritty optimoimaan pitkälti laitteen 
kannalta, vaikkakin kerroin kahden laitteen tutkimuksille on vielä alle 2. On parempi, että 
laitteet toimivat virka-aikana tauotta ja tarvittavat tutkimukset saadaan tehtyä kohtuullisen 
nopeasti lähetteen tekemisen jälkeen. Henkilökunnan vajaus aiheuttaa pullonkaulan joka 
tapauksessa johonkin kohtaa ”kuvantamisjanaa” ja olemassa olevat resurssit huomioiden 
on päädytty pullonkaulaan, joka sijaitsee radiologin työpöydällä ja ongelma on ainakin 
osittain hoidettavissa suunnitelluilla lisätöillä. Saneluviive tulisi huomioida 
vastaanottokäynnin ajankohdassa ja näin välttää turhia poliklinikkakäyntejä ja 
uusintakäyntejä.  

 
Henkilökunta tulisi kaikilla osa-alueilla mitoittaa työmäärää vastaavaksi huomioiden 
päivystystutkimusten varallaolovalmius. Maanlaajuinen radiologipula tuntuu myös 
Vaasassa, tästä johtuen toimintaa ole voitu toteuttaa optimaalisesti suunnitelmista ja 
tarpeesta huolimatta. Henkilöpula vaatii jatkuvaa työn organisoimista ja vähien resurssien 
jakamista sekä kompromissien tekemistä, ensisijaisesti kuitenkin potilaan etu ja sairauden 
vaatima kuvantamisaikataulu huomioiden. Lievä henkilöstön ylikapasiteetti takaa 
palveluyksiköissä paremman jouston ruuhka-aikoina sekä poikkeustilanteissa.  
 



 

 

Hoitavan lääkärin tekemä lähete käynnistää kuvantamisprosessin. Hyvä, asetuksen 
mukainen lähete takaa paremman ja oikeammin kohdistetun tutkimuksen heti, jolloin 
uusintakuvauksia tarvitaan vähemmän ja diagnostiikkaan käytettyä aikaa kuluu 
vähemmän. 
Saneluissa päivystykselliset erikoistutkimukset priorisoidaan elektiivisten tutkimusten 
edelle. Sanelu tapahtuu puheentunnistuksella, jolloin sanelun jälkeen lausunto on 
radiologin vahvistuksen jälkeen heti kliinikon luettavissa. Tarvittaessa osaston sisällä 
lausunnot käännetään myös ruotsiksi.  
 
Patologian yksikön nykytilan kuvaus 
 
Vaasan keskussairaalan patologian osasto vastaa patologian alan palveluitten 
järjestämisestä keskussairaalalle ja sairaanhoitopiirin terveyskeskuksille sekä niille 
yksityisille laitoksille, jotka sopivat asiasta VKS:n patologian osaston kanssa. Patologian 
osasto tarjoaa työskentelytilat hautaustoimistoille vainajien arkutusta varten sekä kappelin 
omaisten järjestämiä muistotilaisuuksia varten. 
 
Yksikön tehtävänä on histologisten ja sytologisten mikroskooppinäytteiden valmistus ja 
taudinmäärityksen tekeminen näiden näytteiden perusteella. Geeniteknologisia ja joitakin 
muita erikoistutkimuksia tehdään alihankintoina. Lisäksi yksikössä tehdään 
ruumiinavauksia. Laboratoriossa tehtävien erilaisten tutkimusten määrä on ollut nousussa. 
Tällä hetkellä tutkimuksia tehdään vuosittain vajaat 17 000 kpl, joista n. 3 000 
alihankintoina. 
 
Vaasan keskussairaalan patologian laboratorio pyrkii kaikilla toimintansa osa-alueilla 
mahdollisimman korkealaatuisten palvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on tyydyttää 
asiakkaiden etu siten että käytettävissä on oikea taudinmääritys sellaisessa ajassa että 
potilaan hoito ei viivästy. Päämäärän saavuttamiseksi laboratorio pyrkii saamaan riittävät 
henkilöresurssit ja tekniset toimintaedellytykset. Yksikössä on VKS:n palkkaamaa 
henkilökuntaa seuraavasti: 2 lääkäriä (neljä virkaa joista kaksi täyttämättä), 1 
sairaalasolubiologi, 1 osastonhoitaja, 4 laboratorionhoitajaa, 1 lääkintävahtimestari 
(obduktioavustaja) ja 2 sihteeriä. Patologian uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on 
parhaillaan meneillään. Samalla luodaan terveyskeskusten (neljä eri tietojärjestelmää) ja 
patologian yksikön välille sähköisesti välittyvät tutkimuspyynnöt ja –vastaukset (HL7-
yhteys). 
 
Kliinisen fysiologian ja isotoopin nykytila 
 
SOTE alueen tulisi vastata julkisen terveydenhuollon palveluketjusta avohoidosta 
erikoissairaanhoitoon, kotiutukseen tai siirtoon hoitolaitokseen tai sosiaalihuollon 
asiakkaaksi. Kaikissa näissä potilaan sijaintipisteissä tarvitaan ja nykyisin toteutetaankin 
kliinisen fysiologian alueen keskeisiä tutkimuksia.  Isoimmat tutkimusnimikkeet avohoidon 
puolella ovat lepo-EKG, rasitus-ekg, spirometriat ja sydämen ultraäänitutkimukset. 
 
Tällä hetkellä niitä tuottavat, paikallisesta järjestelystä riippuen, avohoitoyksiköt 
(terveyskeskus, työterveys, hoitolaitos jne) itse tai ne ostetaan konsulteilta tai 
erikoislääkäriasemilta. Osin käytetään myös tele-lääketieteen mahdollistamia palveluita, 
joista esimerkkinä on maassa laajalti käytössä oleva menettelytapa ostaa yksityiseltä 
palveluntuottajalta sydänfilmin vuorokauden rekisteröintilaitteiston laina ja saada lausunnot 
etänä esim Helsingistä. Samalla periaatteella ja tietosuojan tasolla ne voitaisiin saada 
esim. Intiasta tai New Yorkista, riippuen miten markkinatilanne ja olosuhteet sen 



 

 

määrittävät. Menettely on tässä esimerkissä kansallisesti ajateltuna kallis vaikkakin 
laadukas. 
 
Sairaaloissa kliinisen fysiologian alueen tutkimuksia tehdään hyvin hajautetusti sekä KLF 
osaston, että muiden osastojen toimintojen puitteissa. Asiaa ei koordinoi missään 
sairaalassa kukaan ja historiallinen kehitys hoitoyksikössä ja siellä työskentelevien 
erikoislääkärien tausta ja -kliininen mielenkiinto ovat tekijöitä, jotka keskeisesti määrittävät 
mitä tehdään, millä volyymilla ja kuka tekee ja missä. Tämä on osin kliinisesti perusteltua,  
mutta sillä on myös haittapuolensa, koska laitteisto on kallista ja vaatii määrävälein 
uusimista ja kukaan ei valvo suomalaisessa kulttuurissa osaavatko tekijät toteuttaa 
tutkimuksia eurooppalaisen laadun vaatimalla tasolla. 
 
Isotooppilääketieteen toiminnat on keskitetty keskussairaaloihin ja niiden laatua ja 
toimintasäännöstöä valvoo Säteilyturvakeskus ohjeistuksineen. On melko vähän tällä 
hetkellä tarvetta tuottaa isotooppilääketieteen palveluita suoraan avohoidon tarpeisiin, 
koska tutkimustulos useimmiten on luonteeltaan ja tulokseltaan epäspesifinen ja silloin, 
joka tapauksessa edellyttää sairaalassa tehtäviä jatkotutkimuksia. 
 
Kliinisen neurofysiolgian nykytila 
 

Kliininen neurofysiologia on lääketieteen erikoisala, jossa tutkitaan keskus- ja 
ääreishermoston sairauksia, lihassairauksia sekä unihäiriöitä. Yleisimpinä tutkimuksina 
ENMG-, EEG- ja erilaiset herätevastetutkimukset sekä uniapneatutkimukset 
kotirekisteröintinä. Palveluja tuotetaan erikoissairaanhoidon yksiköille ja 
perusterveydenhuollolle. Yksikkö toimii arkisin, virka-aikaan.  
Hälytystyönä, jos suoritetaan päivystys-EEG-tutkimuksia lähinnä status epilepticus –
tilanteita epäiltäessä.  
 
Kliininen neurofysiologia kuuluu hallinnollisesti Lääketieteellisten palvelujen 
klinikkaryhmään. Henkilöstö koostuu tällä hetkellä yhdestä ylilääkäristä ja kolmesta 
sairaanhoitajasta, joista kaksi tekee lyhennettyä työaikaa. Lisäksi toiminnassa joudutaan 
turvautumaan konsultin palveluihin osittain lääkärin lomien ja poissaolojen aikana 
lausuntojen antamiseksi sekä osin tutkimusten tekemiseksi jonojen purkamiseksi. 
Yksikössä toimii yksi osastonsihteeri.  
 
Case - Kirurgia oheispalvelujen kannalta / Nykytila / Rintasyöpäpotilaan hoito 
 

Rintasyöpädiagnostiikka tehdään pääasiassa sairaalan ulkopuolella 
seulonnoissa, yksityisesti ja terveyskeskuksissa, joista osalla on sopimus 
keskussairaalan röntgen-osaston kanssa, että voivat lähettää suoraan meille 
tutkittavaksi. Näin ollen diagnostiikka ei pääasiallisesti sisälly sairaalan sisällä 
tapahtuvaan potilaan hoitopolkuun.    

 
Potilaan lähetteen tultua preoperatiivisessa mammameetingissä radiologi ja 
kirurgi katsovat yhdessä kuvat ja päättävät mahdollisista jatkotutkimuksista ennen 
leikkausta. meeting pidetään viikoittain. Tässä vaiheessa voidaan päättää esim. 
MRI:n, ultraäänen tai biopsioiden otosta ennen leikkausta. Mammameetingissä 
käsitellään myös hyvänlaatuisia rintamuutoksia, ja meetingin kautta kulkevien 
potilaiden määrä on yli kaksinkertainen leikattujen rintasyöpäpotilaiden määrään. 
Osa tapauksista käsitellään useampaan kertaan. Puolen vuoden ajalta 1.7. – 
31.12.2014 laskettuna preoperatiivisessa meetingissä käsiteltiin 206 



 

 

potilastapausta. Viikossa tähän kuluu arviolta puoli tuntia yhden radiologin ja 
kirurgin sekä erikoistuvan lääkärin aikaa. Kirurgian poliklinikan sihteeri varmistaa 
etukäteen, että kaikki kuvat ja PAD-vastaukset ovat käytettävissä, ja hänen 
aikaansa kuluu varmasti enemmän.  

 
Preoperatiivisia laboratoriokokeita varten tarvitsemme laboratoriopalveluja. 
Kaikille potilaille, joille suunnitellaan koko rinnan poisto, tehdään myös verivaraus. 
Tällaisia potilaita oli 58 viime vuonna.   

 
Leikkauksen yhteydessä suurimmalle osalle potilaista tehdään vartijaimusolmuke-
biopsia. Tällaisia rintasyöpäpotilaita oli 117 viime vuonna. Tähän tarvitsemme 
isotooppilääketieteen osaston palveluita. 

 
Monet potilaat tarvitsevat lankamerkkauksen röntgenissä, jos poistettava tuumori 
ei palpoidu. Tällaisia rintasyöpäpotilaita oli 50 viime vuonna. 

 
Patologian yksikköä tarvitaan tutkimaan kaikki poistetut kudosmuutokset ja jo 
ennen leikkausta diagnostisessa mielessä otetut koepalat.  

 
Leikkauksen jälkeen pidetään vielä mammameeting, jossa ovat läsnä onkologi, 
radiologi, patologi, kirurgi. Kaikki leikatut rintasyöpäpotilaat käsitellään näissä 
kerran viikossa pidettävissä, noin 1 tunnin kestävissä kokouksissa.  

 
Leikkauksen jälkeen potilaat siirtyvät onkologialle jatkohoitoihin. 
Levinneisyystutkimuksia tarvitaan potilaille, joiden tauti on levinnyt kainaloon. 
Tällaisia uusia potilaita on noin 36 viime vuonna, ja joku yksittäinen, jota ei leikattu. 
Lisäksi osa rintasyöpäpotilaista tarvitsee myös myöhemmässä vaiheessa 
tutkimuksia.  Tarvitaan rtg-palveluja (CT, ultraääni), isotooppiosaston palveluja 
(luustokartta) ja jossain määrin myös laboratoriota. Laboratoriopalveluja tarvitaan 
myös hoitojen aikana ainakin sytostaatteja saaville potilaille.  

 
Case - Gastrokirurgisen päivystyspotilaan kulku ja diagnostiset palvelut 
 

Päivystyspoliklinikalla hoidettujen gastrokirurgisten potilaitten määrä oli 
Oberonin tilastojen mukaan 1558 vuonna 2014. Tämä on mahdollisesti kuitenkin se 
määrä, joka potilaita mennyt osastolle, sillä luku on melko lähellä sitä lukua, miten 
paljon T3-osastolla oli päivystyspotilaiden hoitojaksoja. Kahden kirurgiaan 
erikoistuvan lääkärin hyvin karkean arvion mukaan gastrokirurgisista 
ensiapupoliklinikalla hoidetuista potilaista noin 40 -50 %  kotiutuu, ja loput menevät 
osastolle. Mutta tästä ei ole mitään numeerista tietoa. 

 
Potilailta otetaan ainakin kerran laboratoriokokeita, päivystystyspoliklinikalla ei 
kuitenkaan yleensä enemmän kuin kerran. Käytännössä lähes kaikki sairaalaan 
jäävät vatsakipuiset potilaat tutkitaan jollain kuvantamismetodilla (CT tai UÄ) joko 
päivystyspoliklinikalla tai myöhemmin osastolla.  

 
Os:lla T3 oli 1171 päivystyksellistä gastrokirurgisen potilaan hoitojaksoa 
vuonna 2014. Lisäksi erilaisia sairaalan sisäisiä gastrokirurgisten potilaitten siirtoja 
osastolle oli 328, joista suurin osa oletettavasti oli myös päivystyksenä sairaalaan 
tulleita potilaita.  

 



 

 

Vertailun vuoksi hoidonvarauksellisia gastrokirurgisen potilaan hoitojaksoja oli 663. 
Näin ollen voidaan katsoa, että kaksi kolmasosaa gastrokirurgisten potilaitten 
osastohoitojaksoista oli päivystyksellisiä. Täten myös röntgenosaston ja 
laboratorion palvelut tarvitaan päivystysluonteisesti. Potilaista lisäksi kaikki 
tarvitsevat lähes päivittäin laboratorion palveluita osastohoitojakson aikana. 
Useimmiten melko perusverikokeita, eli tulehdusarvojen ja elektrolyyttitasapainon 
seurantaa. Lisäksi lähes kaikille potilaille tehdään hoitojakson aikana ainakin kerran 
jokin radiologinen tutkimus: vatsan CT, ultraääni tai MRI-tutkimus. Tämä siis 
mahdollisesti jo päivystyspoliklinikan kautta. Suurin osa ERCP-tutkimuksista 
tehdään suunnitellusti, mutta näistäkin osa päivystyksellisesti tai ainakin 
puolikiireellisesti. Tämäkin vaatii rtg-osaston resursseja. 

 
Osalle potilaista tarvitaan myös erilaisia radiologisesti ohjattuja biopsioita 
diagnosointimielessä.  

 
Patologian osaston resursseja tarvitaan leikkaustenaikana tehtäviin, kiireellisiin 
tutkimuksiin (jääleiketutkimukset). Suurin osa kudosnäytteistä tulee kuitenkin 
leikatuilta potilailta (esim. umpilisäkkeitä, sappirakkoja  jne.), joiden PAD-
vastauksilla ei ole kiire, mutta jotka kuitenkin vaativat resursseja. 

 
Leikkaukseen potilasta valmistettaessa tarvitaan yleensä muutamia ylimääräisiä 
laboratoriokokeita. Vuonna 2014 tilastojen mukaan gastrokirurgisia 
päivystysleikkauksia oli 561. 

Diagnostiikkakeskuksen vastuualueella toimii tällä hetkellä hyvin 

Diagnostiikkayksiköiden yhteisinä vahvuuksina voidaan pitää osaavaa ja motivoitunutta 
henkilökuntaa. Tietyiltä osin henkilöstön saatavuus on myös hyvää. Laitteisto on 
ajanmukainen ja laitteet uusitaan elinkaarimallin mukaan riittävän usein. Tutkimus- ja 
näytevalikoima on riittävän laaja. Yhteistyö eri rajapinnoilla on toimivaa ja myös 
päivystysaikainen palvelun nopeus on pääsääntöisesti hyvä. Esimerkiksi kliinisen 
laboratorion vastausaika päivystystutkimuksissa on alle 2h, päivystyspotilaat 
näytteenottoon alle 15 minuutin odotusajalla. Kliinisen neurofysiologian virka-ajan 
päivystystutkimuksiin vastataan kysynnän mukaan.  

 Kliinisen laboratorion nykytilanteen vahvuuksia 

 Näytteenotosta huolehtivat ammattilaiset (laboratoriohoitajat). Näytteiden laatu takaa 
myös vastausten laadun. 

 Alueellinen näytteenotto ajanvarauksella ja pikadiagnostiikka toteutetaan lähellä 

potilasta. 

 Kuvantamisen nykytilan vahvuuksia 

 Keskitetty yksikkö, ei hajasijoittelua. 

 Ajanvaraus on mukautettu tarpeen ja kiireellisyyden mukaan. 
 Patologian nykytilan vahvuuksia  

 Kiireellisten näytteiden vastausaika on lyhyt. Jääleiketoiminta on sujuvaa ja 

vastaukset annetaan nopeasti.  

 Obduktiotarjonta on runsasta ja obduktiotilat ovat hyvät. 

 Yksikkö tarjoaa vainajien omaisille ja hautaustoimistojen työntekijöille hyvää 

palvelua ja toimivat tilat. 

 Kemikaalien säilytys on hyvin järjestetty ja olemassa olevien sääntöjen mukaista. 



 

 

 Näytteiden (blokit, lasit) arkistointi on toimivasti järjestetty. 

 Moniammatillinen yhteistyö on toimivaa. 

 Useimpien ammattiryhmien eläkeläiset ovat olleet käytettävissä tilapäisiin 

sijaisuuksiin. 

 Kliinisen fysiologian ja isotoopin nykytilan vahvuuksia 
 EKG- tutkimukset ilman ajanvarausta toimivat hyvin. Potilaiden odotusaika 

tutkimukseen on lyhyt.   

 Kliinisen neurofysiologian nykytilan vahvuuksia 
 EEG tutkimuksiin ei ole jonoa.  

 Case - Kirurgia oheispalvelujen kannalta / Rintasyöpäpotilaan hoitoketjun hyviä 
puolia:  

 Suurin osa potilaista tulee valmiiksi tutkittuina, joten potilas voidaan kutsua suoraan 

preoperatiiviselle käynnille ilman lisätutkimuksia. Pietarsaaren sairaala tekee 

preoperatiiviset käynnit potilaille, ja me voimme kutsua heidät suoraan leikkaukseen. 

 Preoperatiivinen mammameeting säästää runsaasti puheluita ja keskeytyksiä puolin 

ja toisin, kun asiat on valmiiksi mietitty, kun potilas tulee hoitoon tai 

poliklinikkakäynnille.  

 Postoperatiivinen mammameeting-toiminta on ollut jo kauan käynnissä ja 

automatisoitunut. Näin kaikkien potilaitten jatkoseurantatarve tulee kartoitettua, 

samoin se, onko tarpeen tehdä uutta leikkausta. 

 Vartijaimusolmukkeiden jääleikevastaukset saadaan patologialta nopeasti, minkä 

ansiosta voimme tarvittaessa leikata kolme potilasta päivässä yhdessä salissa. 

Useissa muissa sairaaloissa, esim. Seinäjoella, ei voi suunnitella kuin kaksi 

potilasta. 

 Röntgen- ja isotooppipalvelut ovat myös olleet hyvin käytettävissä. 
 Rintasyövän hoitoketju on jo kuvattu aiemmin, ja on selkeä. Tällä hetkellä on 

käynnissä hoitoketjun leanaus, ja toivotaan vielä tehokkuutta lisää. 

 Case - Gastrokirurgisen päivystyspotilaan kulku ja diagnostiset palvelut, hyvin 
toimivaa: 

 Laboratorio- ja röntgenpalvelut ovat käytettävissä päivystysaikana. 

 Laboratorion toiminta päivystyspoliklinikalla on sujuvaa. Vatsapotilaista hoitaja usein 

määrää ”vatsapaketin” laboratoriokokeita otettavaksi heti potilaan saavuttua, joka 

nopeuttaa toimintaa, ja katsottiin, että yleensä turhia kokeita ei juuri tule otettua 

verrattuna siihen, että lääkäri määräisi kaikki kokeet. Epäselvissä tapauksissa 

hoitajat myös konsultoivat ensin lääkäriä.  

 Vastaukset valmistuvat yleensä nopeasti. 

Diagnostiikkakeskuksen vastuualueella ei toimi tällä hetkellä hyvin: 

Diagnostiikkayksiköiden yhteisiksi heikkouksiksi voidaan todeta tilaongelmia ja tilojen 
sijoittuminen. Myös tietotekniikan haavoittuvuus sekä tietojärjestelmän (Effica ja patologian 
nykyinen) epäkäytännöllisyys ja vanhanaikaisuus sekä yhtyeensopimattomat 
tietojärjestelmät ovat yleisesti ongelmana. Ilman lähetettä tai huonon lähetteen kanssa 
näytteenottoon tai tutkimukseen saapuvat potilaat aiheuttavat lisätyötä ja ovat haaste 
potilasturvallisuudelle. Vaje henkilöresursseissa etenkin erikoislääkäreiden osalta 
kasvattavat jonoja sekä lisäävät konsulttityön tarvetta.   



 

 

 Kliinisen laboratorion nykytilanteen heikkouksia: 

 Sisäisen ja alueellisen yhteistyön puutteet 
  Pietarsaaren seutu (vaikutusmahdollisuudet?) 

  Alue IT (hajanaisuus) 

 Mikrobiologisten tutkimusmenetelmien käyttöönoton vaikeus (tilat ja laitteet) 
Geeniteknologia, potilasturvallisuus  

 Poliittisen toimintaympäristön epäselvyys ja ristiriitaiset vaatimukset  

 Epätarkoituksenmukainen yksikköjako 
Kliininen fysiologia kuuluu toiseen klinikkaryhmään vaikka erityisesti alueella 
sekä tilat että henkilöstö ovat kliinisen laboratorion. 

 Laboratoriolla ei omaa laatujärjestelmää, ei akkreditoitu. 

 Vähäiset mahdollisuudet potilasvirtojen ohjailuun. Näytteenoton alikuormitus 
iltapäivisin  

 Uusi analytiikka (keskussairaala), liian kauan kuluu aikaa uuden laitteen 
käyttöönottoon.  

 Epätarkoituksenmukaiset tilat (3 eri kerrosta esim. näytteiden pakkaamiseen liittyvät 
toiminnot hajautettu näytteiden vastaanotosta), etäisyys päivystyspoliklinikasta. 

 Kuvantamisen nykytilan heikkouksia: 

 Päivystystoiminnan lisääntyminen. 

 Riittämättömät tilat optimaalisen toiminnan toteuttamiseksi.  

 Etäpisteiden hajanaisuus. 

 Radiologipula 

Patologian nykytilan heikkouksia  

 Remontoidut, toimivat tilat mutta ongelmana sisäilman huono laatu. Lyhytaikaiseen, 

pienien jätemäärien säilytykseen soveltuva tila puuttuu. Suurien jätemäärien keruu 

on suunniteltava erikseen patologian yksikköön tai sen välittömään läheisyyteen. 

Yksikön sijaitsee kaukana leikkaussaleista. 

 Patologipula. Laboratoriohoitajavaje. Sihteereille on vaikeaa saada sijaisia. 

Vastausajat saattavat pidentyä henkilöresurssipulan vuoksi. 

Konsultaatiopalveluiden käyttö lisää kustannuksia. 

 Reseptorivastauksia ei aina löydetä osastoilla, vaikka ne olisi sinne toimitettu  

 Vainajat saattavat olla pitkään säilytyksessä. Tämä voi aiheuttaa riskin, että kaikkia 
uusia vainajia ei saada kaappeihin. Esim. Vaasan sairaalasta tuodaan 
”hätätapauksissa” vainajia, kun kaupunginsairaalan tilat osoittautuvat 
riittämättömiksi. Hankaluutena on myös, että VKS:n ulkopuolelta tulleista ei saada 
juuri mitään tietoa (ehkä syntymäaika ja nimi). Toivottavaa olisi että mahdollinen, 
tiedossa oleva tartuntavaara ilmoitettaisiin obduktioavustajille ja 
hautausurakoitsijoille. 

 Kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion nykytilan heikkouksia  

 Erikoisalojen välinen yhteistyö ei aina ole toimivaa. Potilaalle pyydetään erilaisia 
tutkimuksia useaan kertaan, kun parempi olisi, että useita tutkimuksia tehtäisiin 
yhdellä kertaa. 

 Pitkä jonoaika osaan tutkimuksista resurssipulan vuoksi. 

 Lääkärivajeen vuoksi on pääsy erikoislääkärille hankalaa. 

 Sairauspoissaolojen korvaaminen sijaisella on vaikeaa. 



 

 

 Kliinisen neurofysiologian heikkouksia 

 Tutkimusmäärän ja -valikoiman optimointi  

 Laitehankintojen monipuolistaminen ja elinkaaren arviointi  

 Päivystys- ja pitkäaikais-EEG-rekisteröintien toteuttaminen (päivystysasetuksen 
asettamat vaatimukset riittävien KNF-palveluiden järjestämiseksi). 
Päivystysasetuksen mukaisten riittävien KNF-palveluiden järjestämiseksi 
sairaalassamme pitää myös kouluttaa muuta esim. teho-osasto henkilökuntaa 
rekisteröintien suorittamiseen. Toisaalta ERVA-alueen puitteissa hälytystyöstä 
saatava korvaus pitää harmonisoida TYKS:n mukaisesti. 

 Toimitilat erillään muista sairaalan yksiköistä. Tiloissa on myös sisäilmaongelma, 
jossa ”haitallinen altistuminen erittäin todennäköistä” 

 Pieni henkilöstömäärä on koettu haasteeksi toiminnan kehittämiselle  
●  Vain yksi kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri. Poissaolojen 
korvattavuus haasteellista. Jonoajat osittain kasvaneet. Konsulttien käytetään 
tutkimuspalveluiden ja -lausuntojen turvaamiseksi.  
 
● Fyysikon palveluita ei ole käytettävissä, joten ei ole mahdollisuuksia esim. 
tehdä spesifistä kliinisen neurofysiologian omaa laatutyötä, laitteiden 
kalibrointia eikä omien normaaliarvojen keräystä.  
 
● Osastolla ei ole osastonhoitajaa ja osastonhoitajan tehtäviä on delegoitu 
sairaanhoitajalle.  

 Case - Kirurgia oheispalvelujen kannalta nykytilan heikkouksia / 
Rintasyöpäpotilaan hoito 

 Ainoastaan yksi kirurgi, joten toiminta kasautuu ja lomien aikana odotusajat venyvät. 
Lienee pahin pullonkaula, mutta tämä ei toisaalta liity mitenkään oheispalveluihin. 

 Lisätutkimuksiin menee aikaa, esim. MRI-kuvauksen vuoksi leikkausaika voi siirtyä 
3-4 vk eteenpäin. 

 Koska meetingejä vain kerran viikossa, niin jo normaali odotusaika lähetteen tulosta 
leikkaukseen vähintään 3-4 vk. Ruuhka-aikoina helposti kaksinkertaistuu. 

 Rintasyöpäseulonnoista potilaat tulevat ”kasoittain”, yleensä juuri ennen juhannusta 
ja joulua, joten sen suhteen toiminnan suunnittelu hankalaa.  

 Aiemmin hankala saada kolmea vartijaimusolmukebiopsiaa vaativaa potilasta 
samalle leikkauspäivälle. Lisäksi hankala sovittaa yhteen röntgenosastolla 
laitettavien merkkilankojen ja isotooppipistosten ja -kuvausten aikataulua. Nyt Lean-
prosessiin liittyen tämä asia tuntuisi kuitenkin sujuvan. 

 Case - Gastrokirurgisen päivystyspotilaan kulku ja diagnostiset palvelut, 
huonosti toimivaa: 

 Rtg-tutkimuksiin (UÄ, CT) pääsy kestää usein useita tunteja, jolloin potilas joutuu 
odottamaan päivystyksessä. 

 Myös rtg-vastausten saaminen usein viivästyy. Ei ole harvinaista, että potilaat 
odottavat päivystyksessä 4-6 h tutkimuksia ja vastauksia. Tämä on ongelma myös 
siinä suhteessa, jos löydös vaatisi välittömiä toimenpiteitä (esim. perforaatio).  

 Varsinkin yöaikaan päivystyksessä radiologisten tutkimusten saanti riippuu välillä 
siitä, kuka radiologi päivystää, ja kuka tutkimusta pyytää. Indikaatiot pitäisivät olla 
selvät molemmin puolin, eli turhia tutkimuksia ei saisi pyytää (erityisesti yöaikaan), 
mutta tarvittavat tutkimukset pitäisi saada tehtyä. Tähän toivottiin selkeämpää 
linjausta. 



 

 

 Radiologialta toivottiin myös hieman palvelevampaa asennetta niin että keskustelut 
tutkimuksista voitaisiin aina käydä normaaliin äänensävyyn ilman, että lyödään luuri 
korvaan.  

 Toimenpideradiologian saatavuus huonoa. Päivystysaikana ei ole mitään 
mahdollisuuksia, puolikiireellisenäkin hankalasti saatavilla. Esim. potilaalla 
radiologisesti todettu levinnyt syöpä, biopsia pitäisi saada diagnoosin 
varmistamiseksi ja mahdollisen hoidon aloittamiseksi, ja pot. joutuu osastolla 
odottamaan aikaansa. Ei voi oikein kotiuttaakaan välillä. Myös osan esim. 
pernaruptuuroista, mahdollisesti maksaruptuuroista/vuodoista ja erilaisista g-i-alueen 
suolistovuodoista voisi hoitaa toimenpideradiologi, jos resursseja olisi. 

 Joskus erityisesti viikonloppuna osastojen aamukierron laboratoriovastaukset 
viipyvät. Optimaalista olisi, että ovat valmiit kun kirurgi kiertää. Muuten joutuu 
käymään kaikki potilaat ja vastaukset vielä uudelleen läpi. 

 PAD-vastausten ”normaali” vastausaika 3 viikkoa melko pitkä.  

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittymistä 

Diagnostiikkakeskuksen asiakasmäärän ja –suoritteiden kehittymisessä ei merkittävässä 
määrin ole minkään toiminnon osalta muutoksia odotettavissa. Tosin tekniikan 
kehittymisen myötä tutkimukset  laajentuvat ja siltä osin vaativat aikaisempaa laajempia ja 
aikaavieviä lausuntoja. Päivystysaikaista tutkimustarvetta ja palveluvalikoimaa on jatkossa 
syytä kehittää. 
 
Yksikkökohtaiset taulukot diagnostiikkakekuksen asiakasmäärien ja suoritteden 
kehittymisestä. 
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Kliinisen laboratorion vuonna 2014 tekemistä  
1 311605 tutkimuksesta oli: 
* 47,76 % Vaasan keskussairaalalle tehtyjä, joista 
päivystysaikaina tehtyjen tutkimusten osuus oli n. 43 % .  
* Kaikista tutkimuksista 52,24 % tehtiin terveyskeskuksille tai 
muualle. 
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Ses nat Ses uä Laihia Oravainen Maalahti
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Immunohistokem. (IHK)
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2011 2012 2013 2014

Ulkopuol.vainajien määrä 146 146 166 211

VKS:n vainajien määrä 320 340 340 298
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Case; rintasyöpäpätilaat 
 

 
 
 

Case; gastrokirurgiset potilaat 
 
Päivystyspoliklinikalla hoidettujen gastrokirurgisten potilaitten määrä oli Oberonin tilastojen mukaan 1558 
vuonna 2014. Tulevaisuudessa, mikäli perusterveydenhuollon päivystys jatkaa keskussairaalan yhteydessä, 
niin päivystyspoliklinikan gastrokirurgisten potilaiden määrä todennäköisesti pienenee, ja keskussairaalan 
puolelle jäävät vain vaikeammat tapaukset. Tällä ei todennäköisesti kuitenkaan ole kovin suurta vaikutusta 
tarvittavien laboratoriokokeitten määrään. Osa pyynnöistä vain tulee perusterveydenhuollosta. Tarvittavien 
rtg-tutkimusten määrään sillä ei liene myöskään vaikutusta. Sen sijaan väestön ikääntyminen, 
tutkimusmetodien kehittyminen ja aina vain tarkempaan diagnostiikkaan pyrkiminen tulevat lisäämään 
radiologisten tutkimusten tarvetta. 

 

2.7.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 
 

Diagnostiikkakeskuksen asiakkuusprosessi on kaksijakoinen. Prosessi voidaan nähdä 
potilasasiakkuutena ja tilaaja-asiakkuutena. Tilaaja-asiakkuuden rooli 
diagnostiikkayksiköille on siksi merkittävä, että potilaiden tutkimukset tehdään lähettävän 
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yksikön / lääkärin tekemän lähetteen perusteella. Yksittäiset potilaat eivät voi olla tilaaja-
asiakkaita. Oikean tutkimuksen valitseminen sekä lähetteiden laatu ovat tärkeitä.  
 
Diagnostiikkayksikköön potilaat tulevat useista erilaisista potilasryhmistä. Yksi tapa erotella 
potilasryhmiä toisistaan, on jakaa ryhmät elektiivisiin potilaisiin ja päivystyksellisiin 
potilaisiin.  
 

Elektiivisten potilaiden tutkimukset tehdään virka-aikana. Tutkimusajat voidaan tällöin 
varata suunnitelmallisesti etukäteen. Elektiivisen potilaan kiireellisyys voidaan 
luokitella hoitotakuuajan puitteissa. Lähettävä lääkäri arvioi, onko peruste päästä 
hoitoon kolmen kuukauden sisällä, vai riittääkö kuuden kuukauden sisällä.  

 
Päivystystutkimukset ovat kiireellisiä ja ne tehdään heti tai lyhyellä varoajalla. 
Päivystykselliset potilaat tulevat tutkimukseen vuorokauden ajasta tai viikonpäivästä 
riippumatta, joko virka-aikana tai päivystysaikana. Päivystysaikana kiireellisille 
tutkimuksille haasteita luo mm. henkilöresurssien riittävyys. Selkeä ohjeistus ja 
päivystystutkimusten kriteeristöt auttavat lähettävää lääkäriä tutkimusvalinnoissa. 
Epäselvissä tilanteissa on lähettävän lääkärin ensin hyvä neuvotella tutkimuksesta 
diagnostiikkakeskuksen asiantuntijan kanssa. 
 

Taulukon avulla on havainnollistettu diagnostiikkakeskuksen eri yksiköiden 
keskeisimmät asiakasryhmät. 
 

YKSIKKÖ KESKEISIMMÄT ASIAKASRYHMÄT 

Kliininen laboratorio Tilaaja-asiakkaat; esim. esh, pth, työterveyden ja 
valtion omistamat toimijat (Vanhan Vaasan 
sairaala). 
Potilasasiakkaat; erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhoidon potilaat sekä tutkimus-
projektipotilaat. 

Röntgen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon 
potilaat (Elektiiviset potilaat, päivystyspotilaat) 

Patologia Kirurgiset leikkauspotilaat, ihotautipotilaat, maha- 
ja suolistopotilaat. Myös perusterveyden-huollosta 
tulee näytteitä. Vainajat. 

KLF Keuhko-, sydän-, ja onkologian potilaat. 
EKG potilaat (pth potilaita suuri osa). 
 

KNF Keuhko-, kirurgian-, neurologian poliklinikan 
potilaat 

Yleisimmät ja keskeisimmät asiakas- ja/tai potilasryhmät 
 
 

Tavoitteita keskeisimpiin potilasryhmiin nähden 
Tutkimusten saatavuus vaikuttaa odotusaikoihin ja potilasvirtoihin. Hyvän palvelun 
edellytyksenä on, että tutkimukseen / näytteenottoon pääsyyn odotusaika on mahdol-
lisimman lyhyt, jolloin myös vastausajan tulee olla lyhyt.  
 
Erilaisten viivästyksien vähentämiseksi ja poistamiseksi kiinnitetään huomiota erityisesti 
läheteprosessin kehittämiseen. Tutkimuksia tai näytteitä ei oteta ja/tai analysoida ilman 
asianmukaista tutkimuspyyntöä, lähetettä. Lähetteeseen kuuluu merkitä kaikki tarpeellinen 
tieto. Tietyissä tilanteissa on tärkeää, että lähete kulkee näytteen mukana, esim. 
patologian näytteet. Tutkimuksen onnistumiselle on tärkeää, että tutkimuksen vaatimat 



 

 

esivalmistelut on tehty oikein. Esivalmisteluiden ohjeisiin ja tiedottamiseen kiinnitetään 
entistä enemmän huomiota. 
Elektiivisten tutkimusten lausunnot priorisoidaan potilaan vastausajan mukaan, jolloin 
riittävä suunniteltu viive, esimerkiksi kuvantamisessa, takaa vastausten saamisen oikea-
aikaisesti ja tasapuolisesti. Laboratoriotutkimukset tehdään ja vastaukset lähetetään 
tutkimuksen valmistuttua välittömästi. Mikäli laboratoriossa havaitaan tarvetta jollekin 
toiselle tutkimukselle tai lisätutkimuksille, laboratoriosta otetaan yhteys lähettävään 
yksikköön. Tilaajaorganisaatio vastaa tutkimustuloksen välittämisestä tiedoksi potilasta 
hoitavan/hoitaneen terveydenhuollon ammattilaiselle, joka käyttää saamansa tiedon 
potilaan/asiakkaan hoidossa. Hoitava lääkäri on vastuussa potilaan informoimisesta. 
Röntgenistä annetaan osaston ulkopuolelle joko potilaalle tai ulkopuoliselle yksikölle vain 
kuvamateriaalia. 
 
Päivystysaikaisten ja kiireellisten tutkimusten haasteeseen on kyettävä vastaamaan. Myös 
virka-aikana tehtävät päivystystutkimukset muiden elektiivisten tutkimusten välissä 
edellyttävät sekä henkilöstön että laiteajan vararesursseja. Myös putkipostiasemien 
määrän lisääminen nopeuttaa analyysien ja tutkimusvastausten saamista.  
 
Keskussairaalaan keskitettyä näytteenottoa kehitetään, sekä polikliinista että 
osastonäytteenottoa. Keskittämisen liittyy myös se, että potilaan odotusaika ja liikkuminen 
vähenee, kun verikokeet ja sydänfilmin ottaa sama hoitaja vierekkäisissä tiloissa. Alueen 
polikliininen laboratorio näytteenotto on tarkoituksenmukaista säilyttää aluepisteissä, 
lähellä potilasta. Mutta kaikki analytiikka keskitetään keskussairaalaan (myös 
Selkämerellä.) Valvottujen huumenäytteiden ottaminen aloitetaan keskussairaalan 
toimintona. Laboratorion kehityksen yhtenä edellytyksenä on mobiiliteknologian 
hyödyntäminen. 

Erityistarpeet asiakasprosessissa 

Suurin ongelma polikliinisessa näytteenotossa on puuttuvat lähetteet tai lähetteen valinnan 
vaikeus tietojärjestelmästä. Puuttuvat lähetteet aiheuttavat aina yhteydenoton potilasta 
hoitaneeseen yksikköön ja näytteenotto viivästyy.  Usein lähetteitä on myös paljon eri 
yksiköistä samalle näytteenottoajankohdalle, jolloin hoitajan aikaa menee 
neuvottelemiseen potilaan kanssa, mikä lähete otetaan. Toisinaan potilaat eivät itse tiedä, 
mihin ovat seuraavaksi menossa.  

 
Ulkopuolisen sektorin tutkimusten laatukriteerit eivät välttämättä vastaa VKS:ssä tehtävien 
tutkimusten laatukriteerejä. Kun potilas jatkossa tulee erikoissairaanhoitoon, joudutaan 
tutkimukset mahdollisesti tekemään uudelleen, jolloin syntyy päällekkäistä toimintaa ja 
vastausten viivästymistä. Tämän seurauksena potilaan hoito voi myös viivästyä. 
 
Rasitustutkimuksissa, joita on 4-6 päivittäin, potilas lepää rasituksen ajan (2h) erillisissä 
rasitushuoneissa (2 kpl).  

 
Röntgenlähete on radiologisen toiminnan kulmakivi. Lähetteen tulee sisältää kaikki 
tarpeellinen tieto potilaan sairaudesta, statuksesta ja aikaisemmista tutkimuksista, jotta 
kuvauksen oikeutus voidaan tehdä lähetteen perusteella. (säteilyasetus 423/2000). 
Röntgenlähetteeseen on hyvä merkitä ajankohta, jolloin tutkimusvastaus tarvitaan, 
esimerkiksi potilaalle varattu poliklinikka-aika jatkohoitoa varten. 
 



 

 

Radiologisten palvelujen tuottamiseen lisää haasteita se, että radiologivajeen vuoksi on 
joskus vaikea vastata kysyntään. Joihinkin modaliteetteihin, esim. magneettiin jonot ovat 
toisinaan pitkiä. 
 
VKS laboratorion ja röntgenin hajasijoittelun takia resursseja ei voida yhdistää parhaalla 
tavalla, syntyy hukkakäyttöä. 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 
Erityistilanteita varten on luotu omat asiakasprosessit esimerkiksi Ebola sekä virka-apuna 
pyydetyt tutkimukset. 
 
 
 

2.7.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  
 
Kustakin erilaisesta pääprosessista on laadittu kuvio.  
 
Pääprosessit ovat: 
 
-ENNAKKOILMOITUSPOTILAS (Traumahälytys, liuotuskandidaatti) 
-OSASTOPOTILAS 
-POLIKLIININEN POTILAS 
-PÄIVYSTYSPOTILAS PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA 
-SUUNNITELTU LEIKKAUSPOTILAS ESIM. RINTASYÖPÄPOTILAS 
-VAINAJAPROSESSI 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

2.7.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin Diagnostiikkakeskuksessa 

- Riittävät resurssit ympärivuorokautiseen näytteenottoon ja kuvantamiseen 
- Hyvän hoidon edellytyksenä kaikille potilasryhmille on täydellinen lähete 
- Laadukas hoito ja potilasturvallisuus varmistetaan ammattitaitoisella ja oman 

erikoisalansa osaavalla henkilökunnalla 
- Uusien teknologisten laitteiden ja ratkaisujen käyttöönotto ja hyödyntäminen 

palveluntarjonnassa 
- Sairauden ja /tai kuvantamiskohteen mukaisesti suunnitellut kuvantamisprotokollat 

(vertikaalinen ja horisontaalinen laatu) 
- Nopeat sekä laadukkaat tutkimukset, näytteenotot ja tutkimus tuloksiin vastaaminen  
- Mobiilinäytteenotto tulee parantamaan näytteenottajan jäljitettävyyttä, mahdollisten 

virheiden korjausta sekä näytteenottajien keskinäistä työnjakoa tehokkaammaksi. 
- Polikliinisessa näytteenotossa kaikkien potilaasta otettavien tutkimusten ottaminen 

samalla käynnillä tuo kustannustehokkuutta.  
Kriittiset menestystekijät hyvälle hoidolle Diagnostiikkakeskuksessa 

- Toiminnan kannalta osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta ja sen riittävyys myös 
muuttuvissa olosuhteissa 

- Potilaan kannalta kunnollinen, riittävän informaation sisältävä oikea tutkimuspyyntö 
sekä onnistuneet esivalmistelut 

- Toimivat laitteet, tarvittavat varalaitteet käytettävissä. Uuden, nopeasti kehittyvän 
medisiinisen teknologian hyödyntäminen 

- Hajasijoittelun välttäminen 
- Dokumenttien hallintajärjestelmä, yhteiset sähköiset tietojärjestelmät 
- Yhtenäiset toimintatavat ja työohjeet. Sisäinen ja ulkoinen viestintä ja tiedonkulku.  
- Jatkuva laadunparantaminen ja varmistaminen ( Akkreditointi). Annettujen 

diagnoosien tulee olla mahdollisimman oikeita ja diagnoosia tehtäessä toimitaan 
niin kuin yleisesti pidetään oikeana. Diagnoosit ohjaavat ja ratkaisevat sairaalan 
monilla eri osastoilla tehtävät hoitotoimenpiteet. 

- Erilaiset diagnostisten alojen tukipalvelujärjestelmät toimivat luotettavasti ja 
tehokkaasti sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa 
 

2.7.6 Rajapintojen määrittäminen 

Diagnostiikkakeskuksen rajapinnat tukipalveluihin  

- Merkittävimmät ei-kliiniset rajapinnat: IT-palvelut, laitehuolto, tarvitaan 24/7 

- lääkehuoltopalvelut  

- osa kuvantamistutkimuksista vaatii laboratoriopalveluita 24/7 

- diagnostiikkakeskuksen keskinäiset rajapinnat virka-aikana 

- Ei-kliinisiä esimerkiksi siivous-, hallinto- että huoltopalvelut virka-aikana 

Diagnostiikkakeskuksen rajapinnat kuntoutukseen 

Diagnostikkakeskuksella ei ole suoria rajapintoja kuntoutukseen.  



 

 

Diagnostiikkakeskuksen rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

- Diagnostiikkakeskus palvelee kaikkia keskussairaalan osastoja ja poliklinikoita 

tasapuolisesta ja antaa tarvittaessa konsultaatioapua.  

- Laboratorio neuvontaa uusien vierianalytiikka laitteiden hankinnassa, validoinnissa 

ja käyttöönottokoulutusta laitteille.  

- Henkilökunnan yhteiskäyttö diagnostiikkakeskuksen yksiköiden tai muiden 

yksiköiden välillä ei ole yleensä mahdollista erilaisen koulutuksen ja 

ammattipätevyyden vuoksi.  

- Vakioitujen näytteenottokiertojen väliset näytteenotot voisi tulevaisuudessa ottaa 

osastojen henkilökunta.  

- Patologialla potilaiden  hoitoon vaikuttavissa asioissa tehdään yhteistyötä useiden 

eri yksiköiden kanssa. Patologian yksiköllä on säännöllisiä potilaiden diagnoosia ja 

hoitoa koskevia palavereja esim. röntgenlääkäreiden ja onkologien sekä leikkaavien 

yksiköiden kuten kirurgien, urologien, gastroenterologien ja gynekologien kanssa. 

Lisäksi kaikilta vuodeosastoilta voi tulla vainajia säilytykseen sekä pyyntöjä 

vainajista mahdolllisesti tehtävistä obduktioista. 

Diagnostiikkakeskuksen rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

- Perusterveydenhuollon potilaat on merkittävä osa diagnostiikkakeskuksen 

kävijöistä.  

- Useat erilaiset terveydenhuollon tietojärjestelmät perusterveydenhuollossa 

sairaanhoitopiirin alueella luovat ongelmia. 

- Kliininen laboratorio palvelee perusterveydenhuoltoa tarjoamalla alueellista 

näytteenotto- ja pikadiagnostiikka palvelua.  

- Myös osa kliinisen fysiologian tutkimuksista tehdään alueellisesti (EKG, EKG-ras ja 

spirometriat). 

- Sosiaalitoimen osalta laboratorio palvelee ottamalla isyysnäytteitä sekä 

näytteenottoa lastenkodeista tuleville potilaille.  

- Erikoissairaanhoidon kuvausta voidaan sopimuksilla tarjota perusterveydenhuollolle 

tai kolmannelle osapuolelle 

- Sairaanhoitopiirin terveyskeskuksista toimitetaan patologialle sekä sytologisia että 

histologisia näytteitä. Patologian yksiköltä saa myös näytteisiin liittyvää 

neuvontapalvelua. Patologian uuden tietojärjestelmän käyttöönoton myötä luodaan 

sähköinen tiedonsiirto patologian tietojärjestelmän ja terveyskeskusten eri 

tietojärjestelmien välille (HL7-liittymät).  

- Patologian yksikkö tarjoaa perusterveydenhuollolle ruumiinavauksia sekä 

obduktioiden yhteydessä otettujen näytteiden tutkimuspalveluja. 

- Neurofysiologian yksikkö on palvelee myös perusterveydenhuoltoa.  

 

2.7.7 Resursointitarpeet 
Selvitettiin diagnostiikkakeskuksen resursointitarpeet yksiköittäin. 
 
Henkilöstötarpeet tarpeet esitetään kaaviolla, missä verrataan nykytilaa ja tulevaisuuden 
tarvetta. 
 



 

 

Lisäksi tarkastellaan palvelutuotannon volyymia ja palvelutarpeen kehittymistä. 
- mitkä ovat palveluntuotannon volyymit? 
- millaisia muutoksia uusi toimintamalli tuo resursointiin ammattiryhmittäin (määrä, 

laatu)? 
- Ammattiryhmät: lääkärit, hoitajat, kuntoutus, sihteerit, muut 

- mitä resursseja tarvitaan toiminnan toteuttamiseksi eli mihin tarvitaan mitäkin 
resursseja? 

- mitä resursseja on liikaa ja/tai puuttuu kokonaan  
- miten varmistetaan resurssien kattava hyödyntäminen ja minimoidaan 

resurssien vajaakäyttö 

- miten olemassa olevat resurssit hyödynnetään mahdollisimman kattavasti 

Henkilöresurssit 

Henkilöstöresurssit ja niiden tulevaisuuden tarve on käyty yksiköittäin läpi. 

Kliininen laboratorio  
      Vakanssit nyt  Vakanssit v. 2025 
 
Laboratorioylilääkäri 2,0 3,0 

Ylikemisti 1,0 1,0 

Kemisti 4,0 4,0 

Mikrobiologi 1,0 1,0 

Koordinoiva osastonhoitaja 1,0 1,0 

Osastonhoitaja 3,0 2,0 

Apulaisosastonhoitaja 4,0 2,0 

Laboratoriohoitaja 66,0 69,0 

Tutkimuslaborantti 2,0 2,0 

Välinehuoltaja 1,0 1,0 

Osastonsihteeri 7,0 7,0 

Lähetti 2,0 2,0 

YHT. 94,0 95,0 
 
Henkilötyöresursseja on nykytilanteessa 94,0 henkilötyövuotta (htv), tulevaisuudessa tarve 
on samoin 94,0 htv. Osa apulaisosastonhoitajien ja osastonhoitajien vakansseista 
muutetaan laboratoriohoitajan vakansseiksi.  Kuuden sihteerin työpanos tarvitaan 
laboratoriossa, yksi sihteeri voi olla kiertävänä diagnostiikkakeskuksen eri yksiköissä.  
 
Kolmen 100 % laboratoriohoitajan vakituisen toimen lisäys perustellaan yhteispäivystyksen 
lisääntyneellä näytteenottotarpeella ja se on sidoksissa päivystystoiminnan 
palvelulupaukseen (vastaukset alle 2h).  
 
Lääkäreiden määrä (3) saatetaan vastaamaan esimerkiksi Satakunnan sairaanhoitopiirin 
tilannetta. Strategisen toiminnan suunnittelua ja asiakkaiden ohjaamista palveluiden 
oikeaan ja taloudelliseen käyttöön päästään silloin paneutumaan. Osa-aikaisia 
laboratoriohoitajia pitäisi hyödyntää enemmän näytteenotossa, koska toiminta on 
aamupäiväpainotteista.  
 
Palvelutuotannon volyymit kliinisen laboratorion eri yksiköissä: 
 
 



 

 

PRESTATIONER 01.01 -31.12.2014  kpl 

      

      

SMEDSBYVÄGEN 5-4 hoit.    10 839 

      

KYRÖNMAA 3-2 hoit.   10 923 

      

MALAX-KORSNÄS  2 hoit. 1xvko 
0,5 hoit. Korsnäs   

  8 395 

      

BOTTENHAVET 2 hoit. 100%, 1 
hoit. 75%, 1 hoit. 50% 

 35 616 

      

B2 + B3  55 hoit. egen produktion 1 245 232 

      

KLIN LABORATORIET egen prod totalt 1 311 005 

      

KLIN LABORATORIET köpta tjänster 60 242 

      

      

PROVTAGNINGAR     

      

SMEDSBYVÄGEN + EKG 4000 
kpl, ras-EKG 130 kpl 

PROVTAGNING 28 963 

  BÄDDAVD 9 193 

      

KYRÖNMAA + EKG 1400 kpl LAIHIA 
PROVTAGNING 

15 501 

  LAIHIA BÄDDAVD 795 

  VÄHÄKYRÖ 
PROVTAGNING 

3 702 

      

MALAX-KORSNÄS + EKG 1100 
kpl 

MALAX 
PROVTAGNING 

10 290 

  MALAX BÄDD 685 

  KORSNÄS 
PROVTAGNING 

954 

      

BOTTENHAVET + EKG 1100 kpl PROVTAGNING 10 226 

  HVC BÄDDAVD 485 

  MIKEVA 22 

      

VCS B3 45  hoitajaa  + EKG 12 
000 kpl ( sis. Y0+ muut osastot)  

AVD 67 869 

      

VCS B1  6-5 hoitajaa B1 64 601 

      



 

 

VCS   2 hoitajaa arkisin 7-21, 1 
viikonloput  

Y0 4575 

      

VCS  sis. osastokiertoihin SYDÄNASEMA 54 

      

VCS  1,5 hoitajaa +  EKG 500 kpl ROPARNÄS PROVT. 3 126 

  ROPARNÄS AVD 1 020 

      

  Provt. Övriga  köpta 
tjänster 

12 251 

      

TOTALT alla provtagningar 234 312 

      

 
Suunnitellussa toimintamallissa analyysituotanto Selkämeren laboratoriossa (Bottenhavet) 
loppuu kokonaan ja siellä tehdään ainoastaan näytteenottoa ja vierianalytiikkaa 
päivystyksen tarpeisiin. Tutkimusvalikoima on sama kuin Laihian ja Maalahden 
laboratorioissa. Osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan virat muutettaisiin 
laboratoriohoitajan viroiksi ja he keskittyisivät näytteenottoon.  
 
Jos Sepänkyläntien laboratorion näytteenottopiste voidaan lakkauttaa tulevaisuudessa, 
sieltä tulee 4-5 hoitajaa VKS:aan aamukiertojen jälkeen n. klo 10. Kaupunginsairaalassa 
on tulevaisuudessakin ainakin 8 osastoa.  
 
Tulevaisuudessa hoitajaresurssien yhteiskäyttö kliinisen fysiologian ja kliinisen 
neurofysiologian yksikön kanssa vähentää hoitajien hukkakäyttöä erityisesti iltapäivisin 
näytteenotossa. Todennäköisesti myös sijaisten käyttö vähenee sekä kemialla että 
mikrobiologialla henkilöstön joustavan käytön myötä. Mikrobiologialle hankittavaksi 
ehdotettu mikrobien tunnistusautomaatti (esim. MaldiTof) vapauttanee henkilötyöresurssia, 
millä osaltaan saadaan katettua lisääntyvää päivystysaikaista mikrobiologista 
palvelukysyntää.  
 

Kuvantaminen 

 
Vakanssit nyt  Vakanssit v. 2025 

  
  

Ylilääkäri 1,0 1,0 

Osastonylilääkäri 1,0 2,0 

Apulaisylilääkäri 3,0 2,0 

Erikoislääkäri 9,0 12,0 

Erikoistuva lääkäri 1,0 1,0 

Ylifyysikko 1,0 1,0 

Osastonhoitaja 2,0 1,0 

Apulaisosastonhoitaja 1,0 2,0 

Röntgenhoitaja 39,0 41,0 

Osastonsihteeri 7,0 6,0 

YHT. 65,0 69,0 
 
Radiologien lisäystä voidaan perustella virkasiirtoina perusterveydenhuollosta. 



 

 

Patologia 
      Vakanssit nyt       Vakanssit v. 2025 

Ylilääkäri 1,0                   1,0 

Apulaisylilääkäri 1,0                          1,0 

Erikoislääkäri 1,0                          2,0 

Erikoistuva lääkäri 1,0                          1,0 

Sairaalasolubiologi 1,0                          1,0 

Osastonhoitaja 1,0                          1,0 

Laboratoriohoitaja 4,0                          6,0 

Osastonsihteeri 2,0                          2,0 

Lääkintävahtimestari 1,0                          1,0 

YHT. 13,0                        16,0 

  
Patologian yksikössä on jo vuosia ollut yksi laboratoriohoitaja sijaisena. Koska tarve on 
ilmeinen, tulisi sijaisuus vakinaistaa. Yksi laboratoriohoitaja tulee jatkossa käyttämään 
puolet työajastaan patologian tietojärjestelmän pääkäyttäjänä. Patologian yksikössä on 
pitkään ollut patologivajausta. Osa näytteitä lähetetään Turkuun konsultoitaviksi.  

 
Kaikki VSHP:n aluella (esim. terv.keskukset) otettavat patologian alan näytteet tulisi 
prosessien nopeuttamiseksi ja tulosten oikeellisuutta ajatellen jatkossa keskittää VKS:n 
patologian yksikköön. 

KLF ja Isotooppi 
 

 
Vakanssit nyt Vakanssit v. 2025 

Laboratoriohoitaja 7,0 8,0 

Osastonsihteeri 2,0 2,0 

Röntgenhoitaja 2,0 3,0 

Ylilaakari 2,0 1,0 

Osastonylilääkäri   1,0 

Sairaanhoitaja 1,5 1,5 

Apulaisosastonhoitaja 1,0 1,0 

Osastonhoitaja 1,0 1,0 

Fyysikko 0,5 1,0 

YHT. 17,0 19,5 

 
 

Tänä vuonna jonotusajat KLF / isotooppitutkimuksiin pitenevät, sillä tutkimuksia ei pystytä 
tekemään yhtä paljon kuin aikaisemmin. Tämä siitä syystä, että sijaismäärärahoja ei ole 
enää käytössä. Sijaisia ei ole voitu palkata vuoden 2014 lokakuun jälkeen. 
Hoitohenkilökunta työskentelee maksimiteholla ja esimerkiksi sairaus- tai muiden 
poissaolojen aikana tilanne on kestämätön. 
 

Niin ikään lääkäripuolella on henkilöstövajetta, sillä osastonylilääkärin vakanssia ei ole 
saatu täytettyä useista viranhaku ilmoituksista huolimatta. Kalliita lääkäripalveluita / 
lausuntoja joudutaan ostamaan yliopistosairaaloista. (Koko maassa on pulaa kliinisistä 
fysiologeista, Suomessa ei ilmeisesti kouluteta riittävästi kliinisiä fysiologeja.) 

 

Lisäresursointia aiheuttaa: 



 

 

 
- FIMEAn uudet määräykset isotooppilaboratorion puhdastilatyöskentelylle.  

 
- Jatkossa isotooppi yksikön uutena toimintana on PET / CT -tutkimus. PET - 

tutkimusten kysyntä lisääntyy jatkuvasti. Kysyntää lisää etenkin se, että onkologialla 
on merkittävä rooli sairaalassamme. Kyseisiä tutkimuksia tehdään nykyään jo 
useissa Suomen sairaaloissa ja nykyään potilaat joudutaan lähettämään joko 
Tampereelle tai Turkuun kyseiseen tutkimukseen. Myöhemmin tulevaisuudessa¸ 
kun laitteet kehittyvät paremmiksi ja ovat edullisempia hankkia tullee 
ajankohtaiseksi PET / MRI –tutkimus. 
 

- Resurssipulan vuoksi kliinisessä fysiologiassa ja isotoopeilla ei ole mahdollisuutta 
palvella koko tutkimusarsenaalilla.  

Laboratoriohoitaja tarvitaan, että kliinisen fysiologian puolella selvitään kasvaneesta EKG-
pitkäaikaisrekisteröinneistä. Pitkäaikaisrekisteröintien määrä on lisääntynyt viimeisten 
vuosien aikana. Tällä hetkellä jono on noin kaksi kuukautta, tätä pidemmäksi jono ei saa 
muodostua. 

 
Isotooppiin tarvitaan röntgenhoitajan PET / CT –tutkimuksia ja puhdastilatyöskentelyä 
varten. Uudet tilat on suunniteltu ja rakentaminen aloitetaan tänä vuonna (v. 2015).  
 

Kliininen neurofysiologia 
 
                               Vakanssit nyt                  Vakanssit v. 2025 
 
Ylilääkäri 1,0 1,0 

Erikoislääkäri 
 

1,0 

Osastonhoitaja 0,2 0,2 

Sairaanhoitaja 2,8 2,8 

Osastonsihteeri 1,0 1,0 

Fyysikko 
 

0,5 

YHT. 5,0 6,5 

 
 
Yhden lääkärin yksikkö on haavoittuva esimerkiksi lomien ja poissaolojen aikana. Apuna 
joudutaan käyttämään konsulttipalveluja. Tutkimusmäärien lisääntymiseen ja toiminnan 
kehittämiseen tarvitaan uusi neurofysiologian erikoislääkärin virka. Myös tarpeellisia 
fyysikon palveluja kaivataan.   



 

 

2.7.8 Resurssien mitoitukset 
Kliinisen laboratorion ja kuvantamisen resurssien mitoitukset on käyty tarkemmin läpi. 

Kliinisen laboratorion resurssien mitoitukset 

Lääkärimitoituksessa otetaan huomioon perusterveydenhuollon alueen maantieteellinen 
laajuus ja hajanaisuus. Palveluiden oikea-aikainen saatavuus paitsi 
erikoissairaanhoidossa myös perusterveydenhuollossa edellyttää suurempaa 
lääkärimäärää toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Palveluiden käytön ohjaus ja 
tuotantorakenteen strateginen suunnittelu edellyttävät onnistuakseen lisäpanostusta. 
Julkisen vallan edellyttämät lisääntyvät viranomaisvelvoitteet (tartuntatautivelvoitteet ym.) 
eivät henkilötarvetta vähennä. Lisäksi tulossa oleva SOTE – uudistus edellyttää koko 
sairaanhoidon palvelutuotannon uudelleen arviointia ja asiantuntijuuden ulottamista 
päivittäisessä työssä alueen joka kolkkaan, mikä ei ilman ajantasaistettua resurssointia 
tapahdu. 
 

Polikliinisen näytteenoton resurssien nykyinen mitoitus on kuvattu yllä olevassa 
taulukossa. Näytteenottomäärä  / hoitaja on alueella melko vakiintunut ja on 
keskiarvoisesti 15- 45 potilasta / pv. Näytteenottoon kuuluvat myös sydänfilmit ja 
mikrobiologiset näytteet, Sepänkyläntien laboratoriossa myös 
rasitusergomatriatutkimukset sekä Maalahdessa ja Laihialla spirometriat.  Nykyisin 
ylimitoitusta on näytteenottotilastojen perusteella Selkämeren laboratoriossa. 
Näytteenottotapahtumia ja sydänfilmirekisteröintejä heillä on saman verran kuin 
Maalahden terveyskeskuksessa.  
 

Keskussairaalan näytteenotossa näytteenottomäärä / hoitaja / päivä on n. 50–70. Jos 
Sepänkyläntien näytteenottopiste tulevaisuudessa suljetaan, potilaiden määrä lisääntyy 
nykyisestä 350:stä 500:aan päivässä. Tämä vaatii neljän laboratoriohoitajan lisäyksen 
aamulla klo 7 alkaen sekä huonetilaa nykyisen kuuden huoneen lisäksi 4 kpl. Ja jokaisen 
kahden näytteenottohuoneen väliin sijoitettavan EKG-huoneen.  
 

Potilaiden sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohjaukseen ja ajanvarauspalveluun 
perustettu call center vaatii kahden sihteerin työpanoksen arkisin klo 7-15.  
 

Kliinisen kemian ympärivuorokautinen toiminta vaatii vähintään 40 kpl 100 % 
laboratoriohoitajan tointa.  Nykytilanteessa osa-aikaisia ja yövuoroja tekemättömiä 
laboratoriohoitajia on toiminnan turvallisuuden takaamiseksi liikaa.  Potilaita on 
aamukierrolla 10–15 / hoitaja, muilla kierroilla 5 / hoitaja. 

Kuvantaminen  

Kuvantamisessa koko henkilöstö tulee mitoittaa hankitun laitekannan mukaan. 
Vajaamiehityksellä laitteiden käyttöastetta ei voi pitää yllä optimaalisesti ja vajaakäyttö on 
kallista. Eri modaliteetit vaativat erilaisen kombinaation henkilökuntaa. Lähtökohtana olisi 
työpäivän aikana tuotettujen kuvien sanelu myös työpäivän aikana, jolloin sanelemattomia 
ei kerry eikä tarvetta kalliimmalle lisätyölle luoda vajavaisilla resursseilla.  
 
Röntgenhoitaja-radiologi-parilla saadaan kokopäiväinen toiminta onnistumaan 
läpivalaisussa, mammografiassa sekä ultraäänessä, missä on pari / laite, eli 3 
ultraäänilaitetta edellyttää kolme paria. Angiossa riittää yksi radiologi, mutta hoitajia 
tarvitaan potilaan tilanteesta riippuen 2-3. CBCT-laite ja luuntiheysmittauslaite sitovat 
yhden hoitajan, mutta kuvien sanelu voi tapahtua tutkimuksen jälkeen muiden natiivikuvien 
sanelun yhteydessä.  



 

 

Monileikekuvantamislaitteet vaativat 2 röntgenhoitajaa / laite kaikissa kuvauksissa. Eli 
kahdella ct-laitteella ja kahdella mri-laitteella tarvitaan neljä hoitajaparia  ja mikäli 
lounastaukoa ei oteta huomioon kuvausajoissa niin  tarvitaan vuorotteleva hoitaja, jonka 
voi jakaa kahdelle laitteelle. Kuvien saneluun tarvitaan radiologeja, kahdella magneetilla 
tuotetut kuvat on mahdollista sanella pääsääntöisesti kahdella radiologilla, mutta kolmas 
radiologi takaisi toimivammankokonaisuuden. Tietokonetomografiatutkimuksia tuotetaan 
päivässä magneetteja runsaammin lyhyestä kuvantamisajasta johtuen, sanelu on kuitenkin 
vaativaa ja optimi radiologitilanne olisi kolme. Potilasliikenteen ohjaaminen ja 
esivalmisteluiden tarkistaminen toimii potilaan kannalta sujuvimmin, jos sekä magneetissa 
että ct:ssä on oma sihteerinsä. 
 
Natiivikuvaus onnistuu teknisesti periaatteessa yhdellä hoitajalla, mutta muu oheistyö, 
potilaiden koko ja kunta vaativat kahden hoitajan panoksen. Kolmella 
natiivikuvauslaitteella kolme hoitajaparia. Natiivikuvauksessa on oltava myös 
varahenkilöstöä osaston ulkopuolisiin kuvauksiin päivystyksellisesti mutta myös 
kuvaushuoneissa vuorotteluun. Natiivikuviensaneluun tarvitaan radiologityövoimaa. 
Työnluonteesta johtuen sanelulääkäri pitävät röntgenmeetingit, jotka vievät efektiivistä 
sanelutyöaikaa. Natiivikuvia tällä hetkellä tuotetaan arkivuorokaudessa noin 140-150, yksi 
radiologi sanelee työpäivän aikana keskimäärin 60-80 natiivikuvaa, joten natiivikuvien 
saneluun tarvitaan keskimäärin kolme radiologia. 
 
Päivystävä radiologia sanelee päivystysvuoronsa kaikki erikoistutkimukset ja 
mahdollisuuksien mukaan myös natiivikuvia. Päivystysvuorossa iltaisin hoitajatarve on 
nykyisin kolme hoitajaa, öisin riittää vielä kaksi. 
Pacs-hoitaja tarvitaan kuvaliikenneasioiden hoitamiseen, työn lisääntyessä on tarve 
harkita kahden pacs-hoitajan pitämistä päivävuorossa. 
 
Ilmoittautumiseen ja lähetteiden siirtämiseen järjestelmästä toiseen (PTH-
erikoissairaanhoito) tarvitaan sihteereitä samoin lausuntojen kääntämiseen 2-3. 
Röntgenlausunnot käännetään tällä hetkellä itse viiveen välttämiseksi ja  lausuntojen 
tarkistamista varten. 
 
Hallinnollisia töitä hoitajapuolella osastonhoitajan lisäksi tekee apulaisosastonhoitaja ilman 
kliinistä työtä. Radiologipuolella hallinnollisesta työstä vastaa ylilääkäri. Työtä voidaan 
jakaa myös apulaisylilääkäreille, mutta hallinnollinen työ on pois kliinisestä työstä, mikä 
pitäisi huomioida radiologien määrässä optimaalista miehitystä suunniteltaessa. 
 
Optimiolosuhteissa vuorokaudessa tarvittaisiin näin ollen minimissään 30 röntgenhoitajaa, 
15 radiologia ja 5 sihteeriä olemassa olevalla laitekannalla. 
 
Lounastaukojen suunnittelussa kuvantamisessa on parantamisen varaa, mikä näkyy 
tilastojen lisäksi myös toistuvasti käytännön työssä. 

2.7.9 Resursointisuunnitelma 
Kliinisen laboratorion ja kuvantamisen resursointisuunnitelma on käyty tarkemmin läpi. 

Kliinisen laboratorion resursointisuunnitelma 

 

    

Ylilääkärit 3 100 % 

Laboratoriohoitajat 58 100 % 

Laboratoriohoitajat 11 75 % 



 

 

Laboratoriohoitajat 4 50 % 

Apulaisosastonhoitajat 2  B3 100 % 

Osastonhoitajat 2 KMB+ ALUE 100 % 

Koordinoiva osastonhoitaja 1 100 % 

Kemistit 4 100 % 

Ylikemisti 1 100 %  

Mikrobiologi 1 100 %  

Lähetti 2 100 % 

Välinehuoltaja 1 100 % 

Tutkimuslaborantti 2 100 %  

Osastonsihteerit 6 PALKKA EI 4111:STÄ 

 
 
Resursointitarpeeseen vaikuttaa merkittävällä tavalla se, millainen sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta muotoutuu. Erikoissairaanhoidon käytössä 
olevat henkilöresurssit oletettavasti vähenevät kaikissa malleissa, mutta kun lasketaan 
mukaan perusterveydenhuollon resurssit ja niiden uudelleen allokointi, päästään 
tödennäköisesti tilanteeseen, jossa päätoimipisteessä käytettävissä olevat 
henkilöpanokset jopa lisääntyvät lievästi nykytilanteeseen verrattuna toikmintojen 
ationaalisen keskittämisen, tietojärjestelmien ja palvelurakenteiden yhdenmukaistammisen 
ja palvelujen oikean käytön ohjaamisen myötä.  
 
Alueella suoritettavaaa diaagnostista palvelutarvetta arvioidaan kriittisesti, samoin 
pohditaan uudelleen näytteenottoverkosto ja aukioloajat sekä panostetaan teknisiin 
apuvälineisiin (esimerkiksi nettiajanvaraus, kanta-arkisto). 
 

Kuvantamisen resursointisuunnitelma  

 

Modaliteetti Rtghoit. Radiol. 

Hallinto 1 oh ja 2 apul.oh 1 

Potilaat ja paperit 3 siht. 
 Pacs 2   

CT (yhdistetty) 4 rh + 1 siht. 3 

MRI (yhdistetty) 4 rh + 1 siht. 3  

Mammo + UÄ 1 rh 1 

Ultraääni x3 3 rh 3  

Läpivalaisu 1 rh 1  

Angiografia 3 rh 1  

Luuntiheysmittaus + CBCT 1 rh 1  

Natiivi (yksittäin) 3 x 2 = 6 rh  4  

Natiivi(yhdistetty) 4-5 rh   

iltavuoro 

 yövuoro  Yht. 5 rh  1 päivystäjä 

 

Lähtökohtana työnsuunnittelussa on toisaalta laitteiden mahdollisimman korkea käyttöaste 
ja toisaalta potilaiden pääseminen oikeisiin tutkimuksiin oikea-aikaisesti koskien sekä 



 

 

elektiivisiä että päivystyksellisiä tutkimuksia. Tutkimusjonoja seurataan seuraamalla 
vapaita aikoja elektiivisissä tutkimuksissa ja viiveaikoja päivystyksellisissä tutkimuksissa. 
Mikäli nykyiseen volyymiin lisätään taloon vielä kuulumattomat perusterveydenhuollon 
yksiköiden kuvantaminen, on sekä hoitajapuolelle että radiologipuolelle saatava 
lisäresursseja nykyisen suunnitellun lisäksi. Perusterveydenhuollon puolella olevat 
nykyiset kuvantamisen virkojen virkasiirrot riittänevät kuitenkin pohjaksi. Yhteiset sähköiset 
järjestelmät toiminnan toteuttamiseksi joustavasti ovat erittäin tärkeitä. Mikäli sähköiset 
järjestelmät eivät toimi kunnolla keskenään, tarvitaan suunniteltua enemmän mm 
sihteerityövoimaa. 
 
Hyvä potilaskuljettajien työsuunnittelu on koko kuvantamisen mutta myös koko 
diagnostiikkakeskuksen kannalta tärkeä. 
 

2.7.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 

Käydään yksiköittäin läpi tilatarpeiden taustalla olevat perusteet. 

Kliininen laboratorio 

Kliininen laboratorio toimii tällä hetkellä 1950 – luvulla rakennetussa Vaasan 
keskussairaalan B – siivessä kerroksissa 1-3. Kerroksessa B1 toimii polikliininen 
näytteenottoyksikkö, kerroksessa B2 kliininen mikrobiologia ja immunologinen laboratorio 
ja kerroksessa B3 kliininen kemia,, hematologia, eritelaboratorio, hyytymistutkimukset ja 
verikeskus (1557 kerrosm2). Lisäksi laboratoriolla on toimitiloja Vaasassa Sepänkyläntien 
terveysaseman yhteydessä (näytteenotto), Laihialla (näytteenotto ja vierianalytiikka), 
Vähässäkyrössä (näytteenotto), Maalahdessa (näytteenotto ja vierianalytiikka), 
Korsnäsissä (näytteenotto) ja Selkämeren sairaalassa (näytteenotto ja analytiikka). 
 
Tulossa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä joudutaan kriittisesti 
tarkastelemaan myös muiden kuin Vaasan sairaanhoitopiirin hallinnoimien laboratorioiden 
toimintaa, resursointia ja tutkimusvalikoimaa toimintalähtöisestä näkökulmasta 
kustannusnäkökulmaa unohtamatta. On erittäin todennäköistä että tutkimusten 
keskittäminen keskussairaalaan jatkuu ja keskussairaalassa tutkittavien näytteiden määrä 
ja näytteenottotapahtumien määrä lisääntyy.  
 
Suunnitteilla oleva Vaasan terveysasema ja terveydenhuollon ammattilaisia kouluttavan 
Novian tarpeet pitäisi huomioida erityisesti potilaslogistiikan ja tilojen ja laitteiden 
tarkoituksenmukaisen ympärivuorokautisen käytön näkökulmasta.  
 
Suunnitteilla olevan diagnostiikkakeskuksen kannalta keskeistä on palveluiden 
saavutettavuus ja integrointi perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon potilastyöhön. 
Näytteenottoyksikön pitäisi sijaita kliinisen laboratorion ja keskistetyn 
perusterveydenhuollon yksikön välittömässä läheisyydessä siten, että 
erikoissairaanhoidon elektiiviset ja polikliiniset potilaat palvellaan matkallaan 
erikoissairaanhoidon palveluyksikköön.  
 
Koska suunnitteilla on sairaala, jonka toiminta viitoitetaan nyt pitkälle 2030–luvulle saakka 
ja koska on nähtävissä, että diagnostiikan teknistyminen jatkuu edelleen, joudutaan 
laboratoriota myös tilaresurssien kannalta ajattelemaan nykyistä laajempana ja 
muokkautuvampana. Näytteenotto- ja odotustilat mukaan lukien kliinisen laboratorion 
tilatarve on työtilojen ja henkilöhuoneiden osalta yhteensä noin 1550 m2. Tilatarpeen 



 

 

arvioissa on otettu huomioon alueen toiminnan keskittyminen ja yhä uusien tutkimusten ja 
– menetelmien käyttöönotto, jolloin alihankinnan aikaansaamaa viivettä potilashoidossa 
päästään leikkaamaan ja potilasprosessien kulkua tehostamaan.  
 
Näytteenoton odotustila on suunnitelmassa mitoitettu n. 80 näytteenottoon tulevalle 
potilaalle yhtäaikaisesti. Toiminnan tehokkuutta lisää se, että lepo-ekg:t otetaan samalla 
käynnillä verinäytteenoton yhteydessä. Ajanvarauksella tulevien potilaiden osuus on tällä 
hetkellä n. 60–70 % potilaista. Näytteenttotilat on sijoitettava maapinnan tasolle suurten 
potilasvirtojen varrelle. Kymmenen näytteenottohuonetta on tarpeen, jos Vaasan 
kaupungin näytteenotto hoidetaan jatkossa keskussairaalan tiloissa. Iltapäivisin osassa 
huoneista saattaa tulla hukkakäyttöä. Tätä voisi hyödyntää esim. gynekologiseen 
näytteenottoon ajanvarauksella.  Näytteenotosta pitää olla jatkuva hissiyhteys 
analytiikkatilohin, näytteiden kuljetusta varten. Call center tilan tulee olla suljettu ja 
rauhoitettu puhelinliikennettä varten. Kansliatiloja tarvitaan esimiehille, kemisteille, 
mikrobiologille ja sihteereille sekä ATK-yhdyshenkilöille. 
 
Jos tilat ovat kahdessa eri kerroksessa, esim. näytteenotto ensimmäisessä ja analytiikka 
toisessa kerroksessa, pitää näytteiden vastaanoton ja lähetyksen sijaita ensimmäisessä 
kerroksessa hyvien kulkuyhteyksien päässä näytekuljetusta ulkopuolisista laboratorioista 
ajatellen. Kiinteät laitteet on huomioitu alla olevassa taulukossa. 

Kuvantaminen 

Röntgen pysyy fyysisesti paikallaan ja luodaan vahva yhtenäinen kuvantamisalue, jolloin 
saadaan sekä laitteiden että henkilökunnan mahdollisimman tehokas käyttö. 
 
Huomioitavia syitä: 
 
-kalliita lyijyseinäisiä huoneita ei tarvitse rakentaa uudestaan  
-vanhenevia laitteita ei tarvitse siirtää eikä niiden toimintavarmuus häiriinny 
-röntgenissä ei ole sisäilmaongelmia 
-röntgenissä nykyiset tilat toimivat kuvantamisen kannalta pääosin joustavasti 
-nykyisen sydänaseman tilat yhteisiksi tiloiksi 2 ct-laitteelle, tilat ovat valmiiksi lyijytetyt ja 
remonttikustannukset jäävät pienemmiksi uuden tilan rakentamiseen verrattuna, 
sydänasema käytännössä sijaitsee röntgenin sisällä 
-2 vierekkäin sijaitsevaa ct-laitetta takaa paremman laite- ja henkilkuntakäytön (vrt. 
magneetti) 
-ct-parakki mammoyksiköksi ja nykyinen mammoyksikkö 2 ja 3 ultraääniyksiköksi  
-lähellä päivystyaluetta sijaitsee kaikki tarpeellinen: ct, uä, natiivi ja toimenpidehuone 
-ilman suurempia remontteja toimintaa voidaan jatkaa keskeytyksettä 

Patologia 

1. Patologian laboratorioon liittyvät tilat (nyk. n. 500 m2) 
a. Patologian laboratoriossa tarvittaisiin olemassa olevien toimistotilojen (8 

huonetta) lisäksi 2 toimistohuonetta.  
b. Varastotilan (nyk. n. 80 m2) tarve lisääntyy, koska säilytettävien blokkien ja 

lasien lukumäärä kasvaa jatkuvasti.  
c. Tällä hetkellä patologian laboratoriosta puuttuvat kokonaan jätteiden 

keräämiseen ja jätteiden tilapäissäilytykseen tarkoitetut tilat. On myös 
huomioitava, että jätteiden kuljetukset patologian yksiköstä sairaalan 
jätteidenkeräyspisteeseen saadaan toimimaan hyvin ja turvallisesti. 



 

 

 

2. Obduktio- ja kappelitilat (nyk. n. 400 m2) 
a. Vainajien säilytystilat (nyk. 28 + 3 paikkaa) ovat ajoittain täynnä. Säilytystiloja 

tullaan tarvitsemaan lisää. 
b. Kappeli ja kappelin yhteydessä olevat tilat ovat nykyisellään toimivat. Sekä 

hautaustoimistovirkailijoiden että omaisten on helppo päästä niihin.  
Huomioitavaa on, että hautaustoimistoilla ja omaisilla tulee olla esteetön pääsy 
obduktiotilaan kuuluvaan arkutustilaan sekä kappeliin. 

 
Patologian toiminnan kannalta on oleellista patologian yksikön sijainti leikkaussalin 
läheisyydessä. 

Kliininen fysiologia ja isotooppi 

Nykyiset tilat, 748 m² ja laitteet: 
 

- Isotooppivarasto 

- Radonfarmasiatila, joka ei vastaa lääkevalmistuksen puhdastila vaatimuksia 

- Solumerkkaustila ei myöskään kata lääkevalmistuksen puhdastila kriteerejä. 

- Toimenpidehuone - lepohuone  

- Gamma-kamera huone 1, Siemens e.cam  (2000) 

- Gamma-kamera huone 2,  GE Healthcare Discovery nm/ct 670 (2010) 

- Diffuusiokapasiteetin mittaushuone, EKG –apparat förråd  Jaeger MS-PFT  (2010) 

- Diffuusiokapasiteetin mittaushuone, oscillometri huone Jaeger Masterscreen-

PFT/oscillometri (2002) 

- Spirometriahuone, Jaeger Masterscope (2004) 

- Histaminprovokation / längtidsregistrering av RR (2013)   Jaeger Masterscope 

(2005)  

- Rasitusergometriahuone, polkupyrä ja matto / TILT test utrustning  Cardiosoft V6.51 

(2012)-Oxycon Pro (2010) / Circmon (2003)  

- Rasitusergometriahuone, pyörä  Cardiosoft V6.51(2012, 2009) 

- EKG pitkäaikaisrekisteröinti,  MARS V8(2006 uppdaterad 2012) 

- Manometri och pH registeröintihuone,  Polygraf F0 (2010) / sandhill ZepHr (2013) 

- EKG huone 1 kahdella pukuhuoneella,  Mac 5500 (2009) 

- EKG rum 2 kahdella pukuhuoneella, Mac 5500 (2009) 

- Sydänultraäänitutkimushuone,  GE Vivid E9 (2008) 

 
- Näiden lisäksi ovat käytävät, odotustilat, WC:t (sekä potilaille että henkilökunnalle), 

pukeutumishuoneet, suihkutilat, kansliat, varastoa, henkilökunnan sosiaalitilat / 
kokoustilat jne.  

 
Henkilöresurssit tutkimus huoneittain: 
 
Isotoopilla työskentelee yksi henkilö joka kameralla, hän vastaa myös tulevista potilaista. 
Potilasmäärä vaihtelee 6 – 10 henkilöä / päivä. 
 
Sydänrasitustutkimuksessa on läsnä lääkäri ja yksi hoitaja.  
 



 

 

Keuhkofunktiomittaukset: spirometri, diffuusiokapasiteetti, histamiini ja oscillometri; hoitaja 
mukana, kestää kerrallaan 20 – 60 minuuttia. 
 
Pitkäaikaisrekisteröinti: tutkimuksen tekee hoitaja, kestää kerrallaan noin 30 minuuttia. 
30 min, tutkimuksen editointi / toinen hoitaja 30 – 120 minuuttia / tutkimus. 
 
Rasitusergometria: lääkäri ja hoitaja, noin 60 min. 
 
Spiroergometria: Kaksi hoitajaa ja lääkäri 60 – 90 minuuttia.  
 
TILT-testi: Kaksi hoitajaa ja lääkäri, joka varmentaa,  60 – 90 minuuttia. Ja 
rasitusspirometria, kaksi hoitajaa 60 – 90 minuuttia. 
 
Rasituslaryngoskopia: Yksi hoitaja ja kaksi lääkäriä sekä puheterapeutti. Tutkimus vaatii 
noin 60 minuuttia.  
Rsitusoscillometri: Kaksi hoitajaa, noin kaksi tuntia. 
 
Lepo-EKG: yksi hoitaja, noin 10 minuuttia. 
 
EKG näytteenotto liitetään laboratorion yhteyteen, missä se palvelee joustavasti potilaita.  
 
Koko sairaanhoitopiirin alueella täytyisi olla yhtenäinen EKG-formaatti, jolloin koko alueella  
olisi myös samanlainen EKG-arkistointi. Tällä saadaan yhteydet eri paikkoihin toimiviksi. 
Toimivuus myös KANTA arkistoon on tärkeää. Keskussairaalalla ja koko yliopistosairaalan 
miljoonapiirillä pitäisi niin ikään olla sama systeemi, jotta EKG voidaan helposti siirtää ja 
yhdistää. 

  

Kliininen neurofysiologia 

Kliininen neurofysiologia toimii tällä hetkellä 1902 rakennetussa Vaasan keskussairaalan 
JK-rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Käytössä oleva lattiapinta-ala tällä hetkellä 
285,0 m2.  
 

Käytettävissä tällä hetkellä  

- kolme tutkimushuonetta kooltaan 23,5, 27,5 ja 27,0 m2.  

- Lisäksi käytössä on kaksi kansliahuonetta.  

- Muuta sosiaalitilaa ja arkistotilaa käytettävissä osaston tarpeita varten.  

Tiloissa todettu homealtistusta ja lisäksi polyaromaattiselle hiilivedylle, kreosootille 
altistumista, joka on karsinogeeni.  
 
Tälläkin hetkellä kliinisen neurofysiologian yksikkö on palvellut sekä 
perusterveydenhuoltoa että erikoissairaanhoitoa. Erityisesti erikoissairaanhoidon alueella 
yksikkö palvelee päivystyslääketieteen tarvitsemaa diagnostiikkaa ja tehohoidonkin 
tarpeita. Uuden päivystysasetuksen mukaan päivystysyksikössä on oltava riittävät 
kuvantamis- ja kliinisen neurofysiologian palvelut tarvittaessa etäkonsultaation tuella. 
Tämä edellyttää Vaasan keskussairaalassa neurologian erikoisalan ympärivuorokautisen 
päivystyksen järjestämistä ja potilaan ohjaamista hoitoon siten, että myös riittävät 
neurofysiologian palvelut on saatavissa. Näiden palveluiden järjestämisen vuoksi kliinisen 
neurofysiologian yksikön pitää sijaita lähellä päivystyspoliklinikkaa ja –osastoa, neuroteho- 
ja teho-osastotoimintaa tarvittavien tutkimusten pikaista järjestämistä varten. Myös 



 

 

rekisteröintilaitteiden yhteyskäytön järjestämiseksi päivystävää poliklinikka- ja teho-osasto- 
toimintaa varten KNF-osaston sijainti tärkeä.  
 
Tällä hetkellä kliinisen neurofysiologian osastolla Vaasassa on tehty nk. perus   KNF-
diagnostiikkaa. Esteenä toiminnan kehittämiselle selvemmin tila- ja 
henkilöstöresurssikysymykset. Tähän saakka toiminnan kehittämisen esteenä on ollut mm. 
fyysikon ja osastonhoitajan puuttuminen. Lisäksi epätyydyttävät vanhat toimintatilat ilman 
ilmastointia ovat myös olleet esteenä toiminnan kehittämiselle ja jopa tämänhetkiset 
toimitilat vaarantavat henkilökunnan terveyden.  
 
Nykypäivän ja etenkin tulevaisuuden ajanmukainen KNF-osasto vaatisi jo nykypäivän 
diagnostiikkaa ajatellen tällä hetkellä käytettävissä olevia toimivimpia tiloja. Tällä hetkellä 
esim. minkäänlaisia mahdollisuuksia vaativampaan unipolygrafiadiagnostiikkaan ja mm. 
MWT ja MSLT –tutkimuksia ei ole mahdollista tehdä. Myös toiminnan laajentaminen 
ENMG-tutkimusten määrän lisäämiseksi ja mm. magneettistimulaatio-hoitojen 
mahdollistamiseksi edellyttävät lisää toimitiloja.  
 

2.7.11 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
Käydään yksiköittäin läpi tilatarpeet ja neliöt. 
 
Kliinisen laboratorion tilatarpeet neliöittäin ilman käytäviä: 
 

NÄYTTEENOTTO   NELIÖT 

10 HUONETTA   80 

4 EKG- HUONETTA   60 

GLUK.RASITUS X 3   24 

WC X 4   20 

VALVOTTU 
NÄYTTEENOTTO/INVA 
WC 

  5 

NÄYTEKÄSITTELY   8 

LÄHETIT   8 

CALL CENTER   20 

VARASTO   20 

TAUKOTILA  20 

ODOTUSTILA   100 

  yht. 345 

ANALYTIIKKA KEMIA+ 
MIKROBIOLOGIA 

  NELIÖT 

VASTAANOTTO+ 
LÄHETYS 

  50 

VERIKESKUS   50 

HEMA   30 

HYYT.   25 

ERITE + U-BAKTVI   50 

LINJASTO+ HUOLTO + 
IMMUNOKEMIA 

  150 



 

 

KANSLIAT X 15   150 

WC X 5   15 

TAUKOHUONE   100 

SIIVOUS   15 

VÄLINEHUOLTO   15 

VARASTO X2   60 

MÄRKÄVILJELYT   30 

ULOSTEVILJELYT   25 

ELATUSAINE   30 

MIKROSKOPOINTI 
(PIMEÄ) 

  15 

KLAMYDIA   15 

MALDI-TOF  15 

KYLMÄ/LÄMMIN 
HUONE 

 20 

  yht. 860 

koko laboratorio yht. 1205 

Kuvantamisen kiinteät laitteet     

     Modaliteetti  
   

     TIETOKONETOMOGRAFI  X 2 
  MAGNEETILAITE  X 2 
  ULTRAÄÄNI  X 3 

   MAMMO + ULTRAÄÄNI 
  LÄPIVALAISU 

   ANGIOGRAFIA 
   CBCT / HAMMASKUVAUS 

  LUUNTIHEYSMITTAUS 
  SUORADIGITAALINEN NATIIVIKUVAUSLAITE  X 3 

Patologian tilatarve ja laitteet  

 

TILA   NELIÖT 

Laboratoriotyötilat   190 

Näytteiden vast.otto & histologia + sytologia 
+immunohistokemia 

  110 + 40 + 40 

Diagnostiikkahuoneet, 10 huonetta   130 

5 patol.+ ssb + syt.esitark.+ pimeä- & demohuone 
+ näytt. tallennus 

  60+10+20+10+20+10 

Henkilökunnan tilat   120 

Siht. +oh + obd.avustaja +taukotila + 
pukuhuoneet (2) + WC:t (4) 

  20+10+10+40+25+15 

Välinehuolto   30 

Varastotilat   220 



 

 

Lasit & blokit + tarvikev.&pakastimet + siivous + 
reagenssit + jäte +instr.var. 

  125+30+15+20+15+15 

Obduktio- ja vainajatilat  140 

Avaussalit + vainajien säilytys + arkutus   60+60+40 

 Kappelitilat  85 

Kappeli + odotustilat   40+45 

Käytävätilat koko patologian yksikössä  140 

 Laboratorio + välitila +obduktio  57 + 34 + 49 

Koko patologian yksikkö Yht. 1055 

 
 
 
 
 
Patologian laitteet: 
 
Laboratoriotilat:  
            vetokaapit (10)  
            värjäyslaiteet (4)  
            (jääleike)mikrotomi (6)   
            kudoskasettien merkkauslaitteet (2)  
            kudosprosessorit (2)  
            lasitulostimet (3)  
            mikrotomit (6) 
            lämpökaapit (2)  
            peitinkalvoautomaatti  
            sytosentrifuugit (2) 
            valukeskus 
 
Diagnostiikahuoneet:  
            mikroskoopit (11) 
 
Välinehuolto:  
            laboratoriopesukone  

Kliininen fysiologia ja isotooppi, tilat ja neliöt tulevaisuudessa                                                                                           

Spiroergometria/rasitusspirometria/rasituslaryngoskopia 30 

Rasitusergometria  
    

20 

Pukutilat ja suihku/WC 
   

7 

pH ja manometia /Tilt 
   

22 

Spirometria 
    

11 

Diffusiokapasitetin mittaus 
   

15 

IOS- oskillometria 
    

15 

Provokaatio/ Spirometria 
   

11 

Diffusiokapasitetin mittaus 
   

15 

Pitkäakaisrekisteröinti 
   

12 

Pitkäaikaisrekisteröintien purku 
  

12 

Sydänultraääni 
    

15 

Toimistotilat x 4 
    

40 



 

 

Gammakamera/TT+ pukutila 
   

63 

Gammakamera/TT+ oukutila 
   

63 

Valvomot 
    

20 

Annosteluhuone ja sulku 
   

35 

Toimenpidehuone 
    

20 

Lepohuone/PET lepohuone 
   

40 

PET sulkuhuone 
    

6 

PET/TT tai PET/MRI 
    

63 

Valvomo PET 
    

17 

Saneluhuone 
    

10 

Kuvienkäsittelyhuone 
   

10 

Puhdastilat 
    

75 

Lääkärit 
     

14 

Fyysikko 
     

14 

Osastonhoitaja 
    

14 

Sosiaaliset tilat 
    

17 

Varastot x 3 
    

20 

Isotooppivarasto 
    

6 

 
Yllämainittujen lisäksi tarvitaan odotustilaa, WC:t ja käytävät. 

 
KNF-osaston tilatarpeet neliöittäin ilman käytäviä 

 

KNF    NELIÖT 

TOIMISTOTILA/ILMOITTAUTUMINEN  25  

TUTKIMUSHUONE/ENMG   29  

TUTKIMUSTILA/ENMG         28  

TUTKIMUSHUONE/EEG, LAPSET  27  

TUTKIMUSHUONE/EEG                24  

TUTKIMUSHUONE/EEG     24  

VALVOMOHUONE      8 

KANSLIA/YLILÄÄKÄRI    28  

KANSLIAHUONE/ERIKOISLÄÄKÄRI  17 

KANSLIA/FYYSIKKO    17 

KANSLIA/OSASTONHOITAJA   17  

ARKISTOHUONE    20  

TUTKIMUSHUONE/LAITEHUONE  24 

PUKUHUONE/WC-TILA     9  

PUKUHUONE/WC-TILA     9 

PUKUHUONE/WC-TILA     9 

PUKUHUONE/WC-TILA                                  9 

TAUKOTILA/KIRJASTO    24  



 

 

WC-TILA       5  

WC-TILA     5  

ODOTUSTILA                  26  

INVA-WC       5  

SIIVOUS                   6,5  

VARASTOHUONE    20  

Yhteensä         415,5 

2.7.12 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Käydään yksiköittäin läpi uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologisia ratkaisuja. 

Kliininen laboratorio 

Kliinisessä laboratoriossa jatketaan uusien toimintamallien käyttöönottoja alati kehittyvien 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilasprosessien vaatimilla tavoilla. Toimintamallit 
vaikuttavat läpi linjan potilaisiin, henkilökuntaan, analytiikkaan ja tilaratkaisuihin.  
 

Polikliinisen näytteenoton tavoite on, että yhdellä käynnillä saadaan otetuksi kaikki potilaasta 
pyydetyt tutkimukset (verikokeet / muut kokeet sekä lepo-EKG). Muutos edellyttää ainakin kahden 
laboratoriohoitajan siirtymistä kliinisestä fysiologiasta laboratorion henkilökuntaan. Jos polikliininen 
näytteenottotoiminta lopetetaan Vaasan pääterveysasemalla, siirtyy sieltä keskussairaalan 
näytteenottoon aamunäytteenottokierron jälkeen 4-5 hoitajaa.  
 

Asiakaslogistiikan kannalta muutokset tarkoittavat lisäresurssien (jonojen) muodostamista Nettilab-
ohjelmaan, näytteenottojen ohjaamista mahdollisuuksien mukaan myös iltapäiviin ja EKG-
toimenpiteen muodostamista varattavaksi tutkimuksiksi. Tätä ovat toivoneet potilaat ja hoitoyksiköt. 
Henkilöstön osalta muutos tarkoittaa kliinisen fysiologian hoitajien perehdyttämistä näytteenottoon 
sekä pääterveysasemalla työskentelevien osalta työpisteen vaihtumista kesken työpäivän. 
Mahdollisen soteratkaisun myötä joudutaan miettimään uudestaan myös alueella tapahtuva 
näytteenotto- ja analyysitoiminta. Koko laboratorion toimiminen analytiikan osalta samoissa tiloissa 
helpottaa työnkiertoa laboratorion sisällä ja tehostaa joitakin analyysitoimintoja. Putkipostiasemien 
lisääminen sairaalaan vähentää lähettityön tarvetta arviolta yhden lähetin verran.  
 

Tietojärjestelmien osalta nettiajanvarausjärjestelmä on keskeinen muutoksen toteuttamisen 
kannalta. Näytteenottotilat varustetaan lepo-EKG – tutkimusten sähköiseen siirtoon tarvittavalla 
järjestelmällä (MUSE). Näytteenoton odotustiloihin sijoitetaan yksi tietokone potilaiden käyttöön 
nettiajanvarauksen tekemistä / opettelemista varten. Reaaliaikainen tieto näytteenoton 
odotusajasta järjestetään inforuuduin. Tietojärjestelmien pitäisi antaa potilaille tieto myös eri 
näytteenottopaikkojen aukioloajoista ja muuta tutkimuksiin liittyvää informaatiota. Osastojen- ja 
päivystyspoliklinikan näytteenottajien käyttöön jo mahdollisesti tänä vuonna saatavat 
mobiilinäytteenottoa tukevat laitteet helpottavat näytteenottajien keskinäistä tiedonkulkua ja 
vähentävät tarpeetonta edestakaista liikkumista eri puolilla sairaalaa.  
 

Uutta teknologiaa on suunnitteilla erityisesti mikrobiologian toimialalle. Maldi-Tof 
bakteerintunnistuslaite tehostaa laboratorion työprosessia nopeuttamalla vastausten saantia. Myös 
mikrobiologisten näytteiden viljely ja herkkyysmäärityksiä automatisoidaan. Geeniteknologiaan 
perustuvat ympärivuorokautisesti käytettävät automatisoidut laitteistot tarjoavat nopeaa 
diagnostiikkaa infektiosairauksiin ja esimerkiksi moniresistenttien, sairaalahygieenisesti 
merkittävien mikrobien kantajien tunnistamiseen ja eristystarpeen arvioimiseen.  Kliinisen 
mikrobiologian työmäärä ja henkilöresurssi ei automatisoinnista huolimatta vähene, koska 



 

 

infektiosairauksien hoidollisten kysymysten merkitys kasvaa ja näytemäärät lisääntyvät samalla 
kun yhä uusia teknisesti vaativampia menetelmiä otetaan käyttöön. Yhteistyö sairaalahygienian 
kanssa korostuu. Kliinisen laboratorion toimintaa vahvana alueellisena asiantuntijana vahvistetaan 
yhdellä uudella lääkäriviralla. 
 

Näytelogistiikassa muihin laboratorioihin lähetettävien näytteiden vastaanotto, esikäsittely ja 
ulospostitus keskitetään. Putkipostin käyttöä lisätään sekä sairaalan että laboratorion sisäisessä 
näyteliikenteessä.  
 

Vain osa esitetyistä teknologisista ratkaisuista on toteutettavissa lähitulevaisuudessa. Laboratorion 
toiminnallinen rationalisointi edellyttää diagnostisen toiminnan merkittävää uudelleen 
järjestäytymistä (uusia tiloja) erityisesti laitekannan vaihtuessa / lisääntyessä ja 
infektiodiagnostiikan siirtyessä yhä enemmän 24/7 – perusteiseksi. 

Kuvantaminen 

Oikein mitoitettu henkilökunta sekä röntgenhoitajien että radiologien osalta takaa hankittujen 
laitteiden täysimääräisen käytön virka-aikana, jolloin molempien magneettien ja 
tietokonetomografialaitteiden käyttökerroin yhdessä olisi mahdollisimman lähellä 2 tai 2. Myös 
elektiivisten tutkimusten saneluviive olisi paremmin hallittavissa ja vastaukset olisivat suunnitellusti 
käytettävissä poliklinikalla tai osastolla. Toiminnan parantaminen ei välttämättä näkyisi kovin 
suurena erona nykyiseen potilaan näkökulmasta, mutta oleellisesti parantaisi röntgenosaston 
toimintakykyä ja henkilökunnan jaksamista ja siten myös yhteistyökykyä osaston ulkopuolelle. 
Kaikkien ultraäänilaitteiden samanaikainen käyttö vähentäisi ennen kaikkea kiireellisten ja 
päivystyksellisten ultraäänitutkimuksien odotusaikaa.  
 
Tutkimusten tekeminen virka-aikana tasaisella ajanvarauksella parantaa laitteen käyttöaikaa, mutta 
ilman riittäviä radiologiresursseja, jää suurempi osa tutkimuksista sanelematta ja tarvitaan 
aikaisempaa enemmän kalliimpaa lisätyötä. 
 
Kolmella lähes identtisellä suoradigitaalisella natiivikuvauslaitteella olisi mahdollista aloittaa 
natiivikuvauksiin yhdelle laitteelle nettiajanvaraus. 
 
Koko alueen kattavat yhteiset tietojärjestelmät ovat ensiarvoisen tärkeitä tiedon liikkumisen 
kannalta sekä turhien päällekkäisten tutkimusten välttämiseksi. 
Toiminnan parantaminen ja laadun lisääminen pitäisi olla koko henkilökunnan yhteinen päämäärä. 

Patologia 

Patologian yksikössä on parhaillaan meneillään merkittävä toimintamuutos kun yksikössä otetaan 
käyttöön uusi, entistä monipuolisempi ja tehokkaampi patologian tietojärjestelmä. Uuden 
tietojärjestelmän myötä tullaan mm. siirtymään lähetteiden ja vastausten sähköiseen 
toimittamiseen sairaanhoitopiirin eri yksiköiden välillä, mikä parantaa patologian yksikön ja 
asiakkaiden välistä tiedonkulkua varmentaen näin hoitotyön laatua. 
 
Patologian alalla tapahtuvaa näyteprosessien automatisoinnin kehittymistä tullaan jatkossakin 
seuraamaan ja hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Samoin pyritään takaamaan uusien, 
geeniteknologian alaan liittyvien tutkimusten tarjonta. Spesifiset patologin lausunnot ja annetut 
diagnoosit ohjaavat ja ratkaisevat sairaalan monilla eri osastoilla tehtävät hoitotoimenpiteet - 
jatkuvasti lisääntyvine täsmähoitoineen. 
 
Patologian näytteiden prosessointi on osaksi käsityötä ja näytteet tutkitaan mikroskopoimalla.  
Tämä vaatii henkilöresursseja sekä edellyttää alan henkilökunnalta erityisosamista ja uuden 
teknologian - uusien testausmenetelmien ja niiden tulkitsemisen sekä tietojärjestelmän - hallintaa. 
Patologian yksikössä on eri tutkimusten määrä jatkuvassa nousussa, joten henkilökunnan lisätarve 
on jatkossakin olemassa.  



 

 

 
Mikäli patologian yksikkö siirretään kokonaan uusiin tiloihin, tulee tiloja suunniteltaessa huomioida 
että patologian toiminnan kannalta on oleellista patologian yksikön sijainti leikkaussalien 
läheisyydessä. On myös huomioitava, että mahdollisissa uusissakin tiloissa tulee 
hautaustoimistoilla ja omaisilla olla esteetön pääsy obduktiotilaan kuuluvaan arkutustilaan sekä 
kappeliin.  

Kliininen fysiologia ja isotooppi 

Kliininen fysiologia ja isotooppi sijaitsevat fyysisesti kahdessa eri paikassa.  
 
Isotooppi toiminta muuttaa uuteen U-rakennukseen. Mukana siirtyvät yksi 
laboratoriohoitaja ja kolme röntgenhoitajaa sekä osastonhoitaja, fyysikko ja ylilääkäri.  
 
Kliininen fysiologia muuttaa yhdessä kliinisen laboratorion ja kliinisen neurofysiologian 
kanssa lähelle röntgeniä. Kun nämä kaikki tilat sijaitsevat lähellä toisiaan, on potilaiden 
helpompi siirtyä tutkimuksesta toiseen. Kliinisessä fysiologiassa toimii seitsemän 
laboratoriohoitajaa ja 1,5 sairaanhoitajaa sekä apulaisosastonhoitaja ja osastonylilääkäri.  
Kliinisen fysiologian yksikössä on kaksi osastonsihteeriä, jotka palvelevat myös isotooppia.  
  
Isotooppi laboratorion toiminta ei fyysisesti tarvitse olla lähellä ”hot hospitalia”. 
 
Tulevaisuuden isotooppitoiminataan sisältyvät myös PET- tutkimukset. Näin muodostuu 
uusi tutkimuskokonaisuus, missä radiologit tulkitsevat kuvia yhdessä isotooppilääkärin 
kanssa. 
 
Isotooppitutkimusten osalta toimintaa on vaikea automatisoida, sillä tutkimukset tehdään 
potilaan läsnä ollessa.  
 
Kliinisen fysiologian tutkimusten osalta EKG-tutkimusmenetelmät standardisoidaan 
samanlaisiksi koko sairaanhoitopiirin alueella. Tutkimukset tehdään samalla tavalla ja 
tarvittaessa tutkimustulokset ovat tulkittavissa ja luettavissa sekä keskussairaalassa että 
perusterveydenhuollossa. Sekä aikaa että rahaa säästyy, kun EKG tutkimuksia ei tarvitse 
tehdä uudelleen potilaan siirtyessä paikasta seuraavaan.  
 
Kliininen neurofysiologia 
 
 

2.7.13 Diagnostiikkakeskus / Tulosten yhteenveto 
Suunnitelman tavoitteena on saada kokonaiskustannukset pienenemään Tämä edellyttää 
hoitoprosessin kannalta tehokkaita työskentely- ja yhteistyömuotoja. 
Jotta asiakas paranee mahdollisimman nopeasti ja tulevaisuuden hoitotarve olisi pienempi, 
on hoidon oltava laadullisesti hyvää ja vaikuttavaa. Diagnostiset alat hoitotyön ehdoilla, 
mutta tuovat myös omaa asiantuntemustaan potilaaseen vaikuttavien tutkimusten 
suunnitteluun ja koordinointiin. Hyvä ja vaikuttava hoito edellyttää oikea-aikaisia, 
laadukkaita ja oikein toteutettuja tutkimuksia, jotka eivät välttämättä ole niitä edullisimpia. 
Diagnostisilla aloilla koko alueen integraation tehostus ja parantaminen on tärkeää. Hoidon 
vaikuttavuus koko sairaanhoitopiirin tasolla on ydinasia. 
 
Diagnostiikkakeskuksen tavoitteet VKS 2025 projektissa 
 



 

 

 Koko sairaanhoitopiirissä tulee olla käytössä kattavat, yhtenäiset ja yhteisesti 

sovitut hoitoketjut ja toimintatavat, jotka yhdistävät aukottomasti 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon  

 Koko alueen kattavat yhteiset ja reaaliaikaiset sähköiset järjestelmät  

 Toiminta on keskitetty keskussairaalapainotteiseksi kustannustehokkaasti. 

Keskussairaalassa kuvantaminen laajentuessaankin on keskitetty fyysisesti 

samojen seinien sisäpuolelle, ei hajasijoittelua. Laboratorion eri erikoisalojen 

lähentyminen ja yhteistyö tärkeää. 

 Tavoitteena henkilöstön joustavampi käyttö erikoisalojen kesken 

 Päällekkäisiä, potilaalle huonosti arvoa tuottavia toimintoja tai tutkimuksia ei ole, 

tehdyt tutkimukset ja niiden vastaukset seuraavat potilasta 

 Tilojen suunnittelussa huomioidaan tarvittavat toimintaan laadukkaasti mitoitetut tilat 

ja laitteet sekä tulevaisuuden mahdollinen laajeneminen. Suunnitellaan 

muuntautumiskykyisiä tiloja eikä nopeita hetken korjauksia. 

 Henkilöstön ammatillista tai lakisääteistä koulutusta tuetaan tasaveroisesti. 

Diagnostiikkakeskuksen nykytila 
 

Keskussairaalassa laboratoriotoiminta ja kuvantaminen on ympärivuorokautista, 
muutoin diagnostiikkakeskuksen yksiköiden tarjoamat palvelut ovat virka-aikaisia. 
Keskussairaalan sisällä tarjotut palvelut ovat laaja-alaisia kattaen koko 
palveluvalikoiman. Palveluja tarjotaan keskussairaalan etäpisteiden lisäksi 
sopimusten mukaisesti myös kolmannelle osapuolelle. Patologian osasto tarjoaa 
työskentelytilat hautaustoimistoille vainajien arkutusta varten sekä kappelin omaisten 
järjestämiä muistotilaisuuksia varten.  
 
Diagnostiikkakeskuksen yksiköillä on tilaongelmia ahtaiden tilojen tai 
sisäilmaongelmien takia.  
 
Osa yksiköiden potilaista/tutkimuksista on ajanvarauksen kautta tulevia, jolloin 
toimintaa voidaan helpommin suunnitella tarvetta ja henkilöresursseja vastaavaksi 
mutta osa virka-aikanakin tulevista tutkimuksista on päivystyksellisiä joko 
päivystyksen tai osastojen kautta, virka-ajan ulkopuolella kaikki tutkimukset ovat 
päivystyksellisiä joko erikoissairaanhoidon tai perusterveyden huollon kautta. 
Päivystystoiminta edellyttää suunniteltuja vararesursseja sekä henkilökuntaan että 
laitteisiin. 
Hoitavan lääkärin tekemä lähete käynnistää tutkimusprosessin. Hyvä, asetuksen 
mukainen lähete takaa paremman ja oikeammin kohdistetun tutkimuksen heti.  

Diagnostiikkayksiköiden yhteisiä vahvuuksia ovat: 

 Henkilöstön hyvä osaaminen, motivaatio ja saatavuus, yhteistyö rajapinnoilla 

toimivaa 

 Laitteiston ajanmukaisuus ja elinkaariajattelu, tutkimus- ja näytevalikoima laaja 

 Moniammatilliset meetingit 



 

 

Diagnostiikkayksiköiden yhteisiä heikkouksia ovat: 

 Tietotekniikka on haavoittuvaista, epäkäytännöllistä ja yhteen sopimatonta. 

Alueellinen yhteistyö rajallista/puutteelista 

 Kaikissa diagnostiikkayksikön yksiköissä kärsitään erikoislääkäripulasta ja osittain 

myös hoitajavajeesta.Lisätöillä ja konsultaatiopalveluilla korvataan lääkäripulaa, 

käyttö lisää kustannuksia. Lääkäripula lisää riskiä kalliiden laitteiden vajaakäytölle 

ja toisaalta tarvittavia tutkimuksia voi olla hankalampi saada potilaan kannalta 

optimaalisella aikataululla. Lääkäripula lisää apukeinoista huolimatta 

saneluviivettä. 

Diagnostiikkakeskuksen asiakasmäärässä ja – suoritteissa merkittävää vähenemistä ei 
minkään toiminnon osalta ole odotettavissa. Mutta Tutkimuslausunnot vaatinevat 
aikaisempaa enemmän aikaa tutkimusten laajentuessa tekniikan kehittymisen myötä. 
Päivystysaikaista tutkimustarvetta ja palveluvalikoimaa tulee kehittää. 

Diagnostiikkakeskuksen asiakkuusprosessi on kaksijakoinen. Prosessi voidaan nähdä 
potilasasiakkuutena ja tilaaja-asiakkuutena. Tilaaja-asiakkuuden rooli 
diagnostiikkayksiköille on merkittävä, koska potilaiden tutkimukset tehdään lähettävän 
yksikön / lääkärin tekemän lähetteen perusteella. Yksittäiset potilaat eivät voi olla tilaaja-
asiakkaita. Oikean tutkimuksen valitseminen sekä lähetteiden laatu ovat tärkeitä. 
Lähetteeseen kuuluu merkitä kaikki tarpeellinen tieto. 

Elektiivisten potilaiden tutkimukset tehdään virka-aikana. Tutkimusajat voidaan tällöin 
varata suunnitelmallisesti etukäteen. Päivystystutkimukset ovat kiireellisiä ja ne tehdään 
heti tai lyhyellä varoajalla, potilaat tulevat tutkimukseen ennaltasuunnittelemattomasti. 
Päivystysaikana kiireellisille tutkimuksille haasteita tuo mm. henkilöresurssien riittävyys.  

 
Tavoitteita keskeisimpiin potilasryhmiin nähden: 

- Läheteprosessin kehittäminen erilaisten viivästyksien vähentämiseksi ja 

poistamiseksi. Tutkimuksia tai näytteitä ei oteta ja/tai analysoida ilman 

asianmukaista tutkimuspyyntöä, lähetettä.  

- Oikein toteutetut esivalmistelut takaavat tutkimuksen onnistumisen. 

- Tutkimusvastausten aikataulutus: esim. elektiivisten tutkimusten lausunnot 

priorisoidaan potilaan vastausajan mukaan. Riittävä suunniteltu viive takaa 

vastausten saamisen oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti. 

- Päivystysaikaisten ja kiireellisten tutkimusten haasteeseen vastaaminen. 

Putkipostiasemien määrän lisääminen nopeuttaa analyysien ja tutkimusvastausten 

saamista. 

- Virka-aikana tehtävät päivystystutkimukset muiden elektiivisten tutkimusten välissä 

edellyttävät sekä henkilöstön että laiteajan vararesursseja. 

- Verikokeet ja sydänfilmin ottaa sama hoitaja vierekkäisissä tiloissa, jolloin potilaan 

odotusaika vähenee. 

- Keskussairaalaan keskitettyä näytteenottoa kehitetään, sekä polikliinista, että 

osastonäytteenottoa ja hyödynnetään myös uusinta mobiiliteknologiaa. 

- Polikliininen laboratorio näytteenotto säilytetään aluepisteissä, lähellä potilasta. 

Mutta kaikki analytiikka keskitetään keskussairaalaan (myös selkämerellä.) 



 

 

- Tilaajaorganisaatio vastaa tutkimustuloksen välittämisestä tiedoksi potilasta 

hoitavan/hoitaneen terveydenhuollon ammattilaiselle, joka käyttää saamansa tiedon 

potilaan/asiakkaan hoidossa. Hoitava lääkäri on vastuussa potilaan 

informoimisesta. 

Erityistarpeet  

Suurin ongelma polikliinisessa toiminnassa on puuttuvat lähetteet. Puuttuvat 
lähetteet aiheuttavat aina viivettä. Röntgenlähete on radiologisen toiminnan 
kulmakivi. Lähetteen tulee sisältää kaikki tarpeellinen tieto potilaan sairaudesta, 
statuksesta ja aikaisemmista tutkimuksista, jotta kuvauksen oikeutus voidaan tehdä 
lähetteen perusteella. (säteilyasetus 423/2000). 

Ulkopuolisen sektorin tutkimusten laatukriteerit eivät välttämättä vastaa VKS:ssä 
tehtävien tutkimusten laatukriteerejä ja mahdollisesti tutkimukset joudutaan 
tekemään uudelleen, jolloin syntyy päällekkäistä toimintaa ja vastausten ja hoidon 
viivästymistä.  

VKS laboratorion ja röntgenin hajasijoittelun takia resursseja ei voida yhdistää 
parhaalla tavalla, syntyy hukkakäyttöä. 

 
Diagnostiikkakeskuksen prosessit:  

ENNAKKOILMOITUSPOTILAS (Traumahälytys, liuotuskandidaatti) 
OSASTOPOTILAS 
POLIKLIININEN POTILAS 
PÄIVYSTYSPOTILAS PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA 
SUUNNITELTU LEIKKAUSPOTILAS ESIM. RINTASYÖPÄPOTILAS 
VAINAJAPROSESSI 

Hyvän hoidon edellytykset  

- Hyvän hoidon edellytyksenä kaikille potilasryhmille on täydellinen lähete 
- Riittävät resurssit ympärivuorokautiseen näytteenottoon ja kuvantamiseen 
- Laadukas hoito ja potilasturvallisuus varmistetaan ammattitaitoisella ja oman 

erikoisalansa osaavalla henkilökunnalla 
- Uusien teknologisten laitteiden ja ratkaisujen käyttöönotto ja hyödyntäminen 

palveluntarjonnassa 
- Sairauden ja/tai kuvantamiskohteen mukaisesti suunnitellut kuvantamisprotokollat 

(vertikaalinen ja horisontaalinen laatu) 
- Nopeat sekä laadukkaat tutkimukset, näytteenotot ja tutkimustuloksiin vastaamiset  
- Mobiilinäytteenotto tulee parantamaan näytteenottajan jäljitettävyyttä, mahdollisten 

virheiden korjausta sekä näytteenottajien keskinäistä työnjakoa tehokkaammaksi. 
- Polikliinisessa näytteenotossa kaikkien potilaasta otettavien tutkimusten ottaminen 

samalla käynnillä tuo kustannustehokkuutta.  
Kriittiset menestystekijät hyvälle hoidolle 
 

- Toiminnan kannalta osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta ja sen riittävyys myös 
muuttuvissa olosuhteissa 

- Potilaan kannalta kunnollinen, riittävän informaation sisältävä oikea tutkimuspyyntö 
sekä onnistuneet esivalmistelut 

- Toimivat laitteet, tarvittavat varalaitteet käytettävissä. Uuden, nopeasti kehittyvän 
medisiinisen teknologian hyödyntäminen 

- Hajasijoittelun välttäminen 



 

 

- Dokumenttien hallintajärjestelmä, yhteiset sähköiset tietojärjestelmät 
- Yhtenäiset toimintatavat ja työohjeet. Sisäinen ja ulkoinen viestintä ja tiedonkulku.  
- Jatkuva laadunparantaminen ja varmistaminen ( Akkreditointi). Annettujen 

diagnoosien tulee olla mahdollisimman oikeita ja diagnoosia tehtäessä toimitaan 
niin kuin yleisesti pidetään oikeana. Diagnoosit ohjaavat ja ratkaisevat sairaalan 
monilla eri osastoilla tehtävät hoitotoimenpiteet. 

- Erilaiset diagnostisten alojen tukipalvelujärjestelmät toimivat luotettavasti ja 
tehokkaasti sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa 

Henkilöresurssit 

Resursointitarpeeseen vaikuttaa merkittävällä tavalla se, millainen sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakenneuudistuksesta muotoutuu. Erikoissairaanhoidon käytössä olevat henkilöresurssit 
oletettavasti vähenevät kaikissa malleissa, mutta kun lasketaan mukaan perusterveydenhuollon 
resurssit ja niiden uudelleen allokointi, päästään tödennäköisesti tilanteeseen, jossa 
päätoimipisteessä käytettävissä olevat henkilöpanokset jopa lisääntyvät lievästi nykytilanteeseen 
verrattuna toimintojen rationaalisen keskittämisen, tietojärjestelmien ja palvelurakenteiden 
yhdenmukaistammisen ja palvelujen oikean käytön ohjaamisen myötä.  
 

Kliininen laboratorio 
 

Suunnitellussa toimintamallissa analyysituotanto Selkämeren laboratoriossa (Bottenhavet) 
loppuu kokonaan ja siellä tehdään ainoastaan näytteenottoa ja vierianalytiikkaa 
päivystyksen tarpeisiin. Tutkimusvalikoima on sama kuin Laihian ja Maalahden 
laboratorioissa. Osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan virat Selkämeren laboratoriossa 
muutettaisiin laboratoriohoitajan viroiksi ja he keskittyisivät näytteenottoon.  

 
Tulevaisuudessa hoitajaresurssien yhteiskäyttö kliinisen fysiologian ja kliinisen 
neurofysiologian yksikön kanssa vähentää hoitajien hukkakäyttöä erityisesti iltapäivisin 
näytteenotossa. Todennäköisesti myös sijaisten käyttö vähenee sekä kemialla että 
mikrobiologialla henkilöstön joustavan käytön myötä.  

 

 
Kuvantaminen: optimiresurssit nykyisellä laitekannalla 

 

Modaliteetti Rtghoit. Radiol.   

        

CT(erilleen sij.) 2x2rh + 1xos.s. 3-4 rad.   

CT (yhdistetty) 3-4 rh + 1xos.s.     

   
  

MRI (yhdistetty) 3-4rh + 1xos.s. 2-3 rad.   

        

Ultraääni x3 3 rtghoit. 3 rad.   

        

Mammo + UÄ 1-2 rtghoit. 1 rad.   

Läpivalaisu 1 rtghoit. 1 rad.   

Angiografia 3 rtghoit. 1 rad.   

Luuntiheysmittaus 1 rtghoit. 1 rad.   

Hammaskuvaus 1 rtghoit.     

Natiivi (yksittäin) 3 x 2rtgh. 3-4 rad.   

Natiivi(yhdistetty) 4-5 rtghoit.     

 



 

 

Patologia 
 

Kaikki VSHP:n aluella (esim. terv.keskukset) otettavat patologian alan näytteet tulisi 
prosessien nopeuttamiseksi ja tulosten oikeellisuutta ajatellen jatkossa keskittää 
VKS:n patologian yksikköön. Lisäksi on huomioitavaa, että jatkossa yksi 
laboratoriohoitaja käyttää puolet työajastaan patologian tietojärjestelmän 
pääkäyttäjänä. Patologian yksikössä on niin ikään ollut pitkään patologivajausta. 
Osa näytteitä lähetetään Turkuun konsultoitaviksi. Kaikki tämä edellyttää riittäviä 
henkilöresursseja. Lisäyksenä nykyiseen vakanssipohjaan tarvitaan toinen 
erikoislääkärin virka sekä kaksi laboratoriohoitajan tointa. 

 
Kliinisessä fysiologia ja isotooppi 

 

Osastonylilääkärin vakanssi on myös jatkossa tarpeellinen. Lääkäripulan vuoksi 
palvelua ei ole mahdollisuutta tarjota koko tutkimusarsenaalilla.  
Puolipäiväisen fyysikon sijaan on tarvetta kokopäiväiselle fyysikolle.  
 
Lisäksi tarvitaan yksi uusi laboratoriohoitajan toimi, vaikka henkilökunnan yhteis-
käyttö kliinisen laboratorion kanssa mahdollistaa paremman palvelun. EKG-
pitkäaikaisrekisteröintien määrä on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Tällä 
hetkellä jono on noin kaksi kuukautta, tätä pidemmäksi jono ei saa muodostua. 
 
Myös yksi uusi röntgenhoitajan toimi tarvitaan PET / CT –tutkimuksia ja 
puhdastilatyöskentelyä varten. Uudet tilat on suunniteltu ja rakentaminen aloitetaan 
tänä vuonna (v. 2015).  
 
Kliininen neurofysiologia 
 
Yhden lääkärin yksikkö on haavoittuva esimerkiksi lomien ja poissaolojen aikana. 
Apuna joudutaan käyttämään konsulttipalveluja. Tutkimusmäärien lisääntymiseen ja 
toiminnan kehittämiseen tarvitaan uusi neurofysiologian erikoislääkärin virka. Myös 
tarpeellisia fyysikon palveluja kaivataan.  

Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 

Diagnostiikkakeskuksen kaikissa yksiköissä nykyiset tilat eivät ole toimintaan nähden 
optimaaliset johtuen puutteellisista neliömääristä tai työtilaongelmista. Osa tiloista sijaitsee 
myös kaukana päivystysalueesta tai leikkaussalista.  
 
VISIO DIAGNOSTIKKAKESKUKSEN TOIMITILOISTA VKS2025 PROJEKTISSA 

Diagnostiikkakeskuksen yksiköt sijaitsevat tällä hetkellä fyysisesti erillään toisistaan ja 
huolimatta osittain samanlaisesta toiminnasta, ei tilojen eikä henkilökunnan yhteiskäyttö 
ole mahdollista. Mikäli diagnostiikkakeskuksen eri yksiköt sijaitsisivat fyysisesti lähellä 
toisiaan, olisi soveltuvin osin henkilökunnan yhteiskäyttö mahdollista nykyistä paremmin. 
Tällöin myös tilojen, tutkimushuoneiden ja odotustilojen, yhteiskäyttö olisi mahdollista ja 
optimaaliseen toimintaan tarvittavat neliömäärät pienemmät.  Yhteiset odotustilat röntgenin 
ja laboratorioiden kesken todennäköisesti yksinkertaistaisi potilasvirtoja, helpottaisi 
potilaan kulkua sairaalassa ja nopeuttaisi prosessia diagnostiikkakeskuksen kohdalla. 
 
 



 

 

Ajatusten pohjalta syntynyt ehdotelma: 
 
Röntgen pysyy fyysisesti paikallaan:  
-kalliita lyijyseinäisiä huoneita ei tarvitse rakentaa uudestaan   
-vanhenevia laitteita ei tarvitse siirtää eikä niiden toimintavarmuus häiriinny 
-röntgenissä ei ole sisäilmaongelmia 
-nykyisen sydänaseman tilat yhteisiksi tiloiksi toiselle ct-laitteelle 
-ct-parakki mammoyksiköksi ja nykyinen mammoyksikkö kahdeksi ultraääniyksiköksi  
-laitehankinnat elinkaariajattelun mukaisia vanhojen laitteiden korvaamisia 
-vanha ct-huone mahdollistaa uuden suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteen hankinnan 
 
Kliininen laboratorio siirtyy röntgenin viereen A1 alueen tiloihin: 
-laboratorion nykyiset tilat eivät ole toimivat 
-näytteenotot ja ekg-huoneet samalle tasolle röntgenin kanssa, linjastot kerrosta 
ylemmäksi avariin hallimaisiin tiloihin 
 
Kliininen neurofysiologia saa tilansa laboratorion kanssa A1 alueelta: 
-nykyisissä tiloissa on sisäilmaongelmia 
-toiminta soveltuu yhteen laboratorion kanssa ja toimintaa voidaan yhdistää sekä tilojen 
että myös henkilökunnan osalta 
 
Kliininen fysiologia saa tilansa laboratorion kanssa A1 alueelta: 
-isotooppiyksikkö siirtyy apteekkirakennukseen, jolloin isotooppiaineita saaneet potilaat 
eivät jaa odotustilaa muiden laboratoriopotilaiden tai kuvantamispotilaiden kanssa 
- toiminta on osittain yhteistä (ekg) laboratorion kanssa ja voidaan yhdistää tilojen mutta 
myös henkilökunnan osalta 
-nykyisissä tiloissa on sisäilmaongelmia 
 
Patologia sijaitsee alemmalla tasolla, siirtyy lähemmäksi leikkaussaleja 
-nykyisissä patologian tiloissa sisäilmaongelmia 
-laajentuminen suuntautuu diagnostiikkakeskukseen päin 
-vainajien kuljetusta varten  erillinen ajoreitti 
 
Suunnitelman pohjalta tarvitaan nykyisiin tiloihin muutoksia: 
-rakentamaton atrium-piha rakennetaan, saadaan odotustilat röntgeniin ja laboratorioihin 
sekä lisätilaa alempiin ja ylempiin kerroksiin, alemmasta kerroksesta lisätilaa patologialle, 
ylemmästä laboratoriolle 
-ajoreitti / ajoramppi diagnostiikkakeskukseen rannan puolelta, parkkipaikat vain inva-
autoille 
-odotustilaan kulku kahdesta suunnasta; ajorampin kautta mutta myös sairaalan puolelta 
-laboratorio tarvitsee koko sairaalan sisäisen näytteenottoalueen kattavan putkipostin, 
näytteiden lähettäminen laboratorioon heti nopeuttaa vastausten saamista 
-patologian näytteiden lähettäminen putkipostilla 
-aulaemäntä odotustilaan 
-palveluiden saavutettavuus ja integrointi perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon 
potilastyöhön.  
 
 
 
Kliininen laboratorio 
Huomioitu tilat sekä kliiniselle fysiologialle että kliiniselle neurofysiologialle 



 

 

NÄYTTEENOTTO   NELIÖT 

10 HUONETTA   80 

4 EKG- HUONETTA   60 

GLUK.RASITUS X 3   24 

WC X 4   20 

VALVOTTU 
NÄYTTEENOTTO/INVA 
WC 

  5 

NÄYTEKÄSITTELY   8 

LÄHETIT   8 

CALL CENTER   20 

VARASTO   20 

TAUKOTILA  20 

ODOTUSTILA   100 

  yht. 345 

ANALYTIIKKA KEMIA+ 
MIKROBIOLOGIA 

  NELIÖT 

VASTAANOTTO+ 
LÄHETYS 

  50 

VERIKESKUS   50 

HEMA   30 

HYYT.   25 

ERITE + U-BAKTVI   50 

LINJASTO+ HUOLTO + 
IMMUNOKEMIA 

  150 

KANSLIAT X 15   150 

WC X 5   15 

TAUKOHUONE   100 

SIIVOUS   15 

VÄLINEHUOLTO   15 

VARASTO X2   60 

MÄRKÄVILJELYT   30 

ULOSTEVILJELYT   25 

ELATUSAINE   30 

MIKROSKOPOINTI 
(PIMEÄ) 

  15 

KLAMYDIA   15 

MALDI-TOF  15 

KYLMÄ/LÄMMIN 
HUONE 

 20 

  yht. 860 

koko laboratorio yht. 1205 

 
KLIINISEN FYSIOLOGIAN OMAT TILATARPEET LABORATORION 
YHTEYDESSÄ 

        



 

 

TUTKIMUSHUONE  SPIROMETRIA 30   
  TUTKIMUSHUONE  X2   20   
  TUTKIMUSHUONE X7   15   
  KANSLIA  X1     17   
  PUKUHUONE / INVA-WC  X2   9   
  WC       5   
  HENKILKUNTA-WC     5   
  VARASTO       20   
              
   

      KLIINISEN NEUROFYSIOLOGIAN OMAT 
TILATARPEET LABORATORION YHTEYDESSÄ 

      TUTKIMUSHUONE  ENMG  X2   28   

TUTKIMUSHUONE  EEG  X2   24   

TUTKIMUSHUONE LASTEN EEG   24   

KANSLIA  X3     17   

PUKUHUONE / INVA-WC  X2   9   

WC       5   

HENKILKUNTA-WC     5   

VARASTO       20   

ARKISTO       20   

 
Laboratoriotoiminta (kliininen laboratorio, knf/fysiologia ja knf) toimii yhteisissä tiloissa, 
jolloin tutkimushuoneen koon tulisi olla riittävä joustavaan toiminnan suunnitteluun ja siltä 
osin yo neliöt ovat suuntaa-antavia. 

Kuvantaminen 

Nykyiset tilat, joihin lisätään sydänaseman nykyiset tilat. 

 
Patologia 
 

PATOLOGIA: TILATARPEET   NELIÖT 

Laboratoriotyötilat   190 

Diagnostiikkahuoneet, 10 huonetta   130 

Henkilökunnan tilat   120 

Varastotilat + Välinehuolto   250 

Obduktio- vainaja- ja kappelitilat   225 

    

Koko patologian yksikkö yht. 915 

 
 
 
Patologian yksikön tulee sijaita leikkaussalin läheisyydessä. jatkuvasti. 
Varastotilan (nyk. n. 80 m2) tarve lisääntyy, koska säilytettävien blokkien ja lasien lukumäärä 
kasvaa  



 

 

Kokonaan puuttuva tila on jätteiden keräämiseen ja jätteiden tilapäissäilytykseen tarkoitetut tilat. 
Jätteiden kuljetuksen tulee toimia hyvin ja turvallisesti. 
Obduktio- ja kappelitilat: Vainajien säilytystiloja (nyk. 28 + 3 paikkaa) tullaan tarvitsemaan lisää. 

KLF ja isotooppi 

EKG näytteenotto liitetään laboratorion yhteyteen, missä se palvelee joustavasti potilaita.  
 
Isotooppiyksikkö sijoitetaan suunnitellun mukaisesti valmistuviin U-sairaalan tiloihin. 

Kliininen neurofysiologia 

Uuden päivystysasetuksen mukaan päivystysyksikössä on oltava riittävät kuvantamis- ja kliinisen 
neurofysiologian palvelut tarvittaessa etäkonsultaation tuella. Tämä edellyttää Vaasan 
keskussairaalassa myös riittävien neurofysiologian palveluiden saatavuutta. Näiden palveluiden 
järjestämisen vuoksi myös kliinisen neurofysiologian yksikön muiden diagnostiikkakeskuksen 
yksiköiden tavoin tulee sijaita lähellä päivystyspoliklinikkaa ja –osastoa, neuroteho- ja teho-
osastotoimintaa.  

Laboratoriotilat suunnitellaan yhteisiin laboratoriotiloihin 
 
 
 
 
 

2.8 Vastaanottopalvelut 
 

2.8.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen  
Tiimikohtaiset tavoitteet 

 Tavoitteena on poliklinikkaprosessin tehostaminen niin että pystyttäisiin hoitamaan nykyistä 
suurempi määrä potilaita pienemmillä tai entisillä resursseilla. 

 Tavoitteena on myös että poliklinikkaprosessi tukisi osastotoimintoja niin että 
osastohoitojen tarve vähenisi. 
 

Keinot: 

 Poliklinikkaprosessi tehostuu jos potilaat pääsevät oikeaan hoitopaikkaan mahdollisimman 
nopeasti ja niin että ongelma hoituu mahdollisimman pienellä poliklinikkakäyntimäärällä. 

 Lähetteiden ohjelmointi tehostuisi niin että kaikki tarvittavat tutkimukset ovat valmiit kun 
potilas tulee vastaanotolle. 

 Nykyistä suurempi osa lähetteistä hoidettaisiin kirjallisina konsultaatioina, niin että vain 
ESH:n arviota varmasti tarvitsevat potilaat tulisivat poliklinikalle.  

 Päällekkäisiä kontrolleja olisi syytä vähentää.  

 Kynnys hoitaa kokonaisuutta konsultoimalla tarvittavia erikoisaloja samalla käynnillä 
madaltuisi. 

 PTH:n toiminta selkiintyisi ja tehostuisi laittamalla hoitopolut kuntoon. ESH:n ja PTH:n 
välinen työnjako tulisi myös selvemmäksi. 

 

Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 

Vastuualueista sovittiin seuraavaa: 

 Otto Knutar ja Barbro Björklund: sisätautien-, keuhkosairauksien- ja onkologian poliklinikat. 

 Annika Åkers: neurologian- ja ihotautien poliklinikat 

 Janne Järvenpää: Silmätautien-, KNK- ja suu- ja leukasairauksien poliklinikat 

 Tuomo Tolonen ja Tuija Viitala: kirurgian- ja kipupoliklinikka 
 



 

 

Vastuuhenkilöt ovat vastuussa kyseisten poliklinikoiden informoimisesta sekä heidän näkemysten 
kuulemisesta. On tarkoitus järjestää erillisiä tapaamisia kyseisten poliklinikoiden edustajien kanssa.  

2.8.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

• Tiimin vastuualueella on monia poliklinikoita joissa on pystytty järjestämään toimintaa 
tehokkaasti vaikeasta lääkäripulasta huolimatta. Monet rutiinikontrollit hoituvat tällöin siihen 
koulutettujen sairaanhoitajien vastaanotoilla. Esimerkkejä tästä ovat hoitajien toteuttamat 
neurologisten kroonisten sairauksien, uniapnean, diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnan 
seurantakäynnit sekä verisuonikirurgian hoitajien doppler-UÄ-kontrollit. 

• Turvallisen ja tehokkaan hoitajavastaanoton edellytyksenä ovat selvät pelisäännöt ja 
vastuunjako sekä jatkuva lääkärikonsultaatiovalmius. Lääkäri vastaa hoidon aloituksesta ja 
lopetuksesta, mutta hoitaja voi seurata sen toteutusta.  

• Onkologian poliklinikka nostaa esiin hyvin toimivaa päiväosastoa ja saumatonta yhteistyötä 
sen sekä sädehoitoyksikön kanssa. 

• Sisätautien ja verisuonikirurgian yhteistä jalkameeting-toimintaa koetaan myös hyvin 
toimivana. 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

• Konservatiivisella puolella kardiologian poliklinikan potilasjonot ovat pitkiä. Lähetteiden 
määrä on hyvin iso ja seurannassa olevien potilaiden määrä on myös huomattava. 
Kardiologivastaanottoa pitäisi lisätä ja vastaanottohuoneiden määrä on tällä hetkellä liian 
pieni. Myös jono kardiologialle tärkeisiin kliinisen fysiologian tutkimuksiin on liian pitkä. 

• Gastroenterologian skopiatoiminnan lähetepaine on kova. Skopioita ei tehdä Vaasan 
TK:ssa lainkaan.  

• Uniapnean ilmaantuvuus on kasvussa ja jono tarvittaviin kliinisen neurofysiologian 
tutkimuksiin on pitkä. 

• Monilla aloilla on pulaa ammattitaitoisesta henkilöstöstä, mikä luonnollisesti pidentää 
erityisesti ensikäynnille odottavien potilaiden jonoa. Erityisesti poliklinikkatyötä tekevien 
lääkäreiden määrä vaihtelee. 

• Joidenkin röntgentutkimusten saatavuus on riittämätöntä (esim. jotkut MRI-tutkimukset). 
Röntgenlausunnot viipyvät välillä liian kauan ja joudutaan siirtämään sovittuja 
vastaanottoaikoja, mikä viivästyttää hoitoa. 

• Radiologisissa tutkimuksissa havaittujen kliinisesti merkityksettömien sivulöydösten määrä 
on jo pitkään ollut kasvussa. Ongelma on mahdotonta ratkaista tässä työryhmässä, mutta 
ne johtavat paitsi kalliisiin lisätutkimuksiin myös potilaiden huoliin ja positiivinen 
terveysvaikuttavuus on vähäinen. 

• Selkämeren sairaalan sisätautien poliklinikan tuottavuus on hyvin heikko 
 
Arvovirtaanalyysin tiivistys: 

• Potilaan nopea hoitoon pääsy ja vaikuttavan hoidon oikea-aikainen aloitus tuottaa arvoa 

• Tukipalveluiden ajoittainen riittämättömyys aiheuttaa ongelmia kun joudutaan siirtämään 

pkl-aikoja puuttuvien tulosten takia. 

• Hoidon sivuvaikutukset ja komplikaatiot eivät tuota arvoa potilaalle. Myöskään potilaan 

ongelmaan liittymättömät sivulöydökset eivät yleensä tuo arvoa potilaalle eikä 

organisaatiolle 

 
Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 



 

 

Tiimin työn kohteena olevat poliklinikat hoitavat runsaasti vanhuksia, joiden osuus väestöstä 
ennakoidaan nousevan rajusti lähivuosina. On arviomme mukaan epärealistista ajatella että olisi 
mahdollista vähentää poliklinikkakäyntien määrät merkittävästi tulevaisuudessa. Tavoitteena olisi 
toiminnan tehostaminen niin että voidaan hoitaa yhä suurempi määrä potilaita nykyisillä 
resursseilla ja vastaanottomäärillä. 
 
Poliklinikoiden nykyiset (vuoden 2014) kuntalaskutetut potilaskontaktit. Huomioikaa että lukujen 
ulkopuolelle jää kaikki kontaktit joista ei ole laskutettu kuntia. Niiden kontaktien määrä on 
huomattava, esim. neurologian pkl:lla 6532 kontaktia (174 % laskettuihin kontakteihin verrattuna) ja 
sisätautien poliklinikalla 5645 kontaktia (18 % laskutettuihin kontakteihin verrattuna) 
 

• Sisätautien poliklinikka: 30262 käyntiä (joista 3852 hoitajakäyntiä ja 2072 

infuusiopoliklinikkakäyntiä). Infuusiopoliklinikka palvelee myös neurologiaa ja 

keuhkosairauksia. Sisätautien poliklinikan potilaskäyntien määrä nousi 3,8 % ja lähetteiden 

määrä kasvoi 8,7 % vuodesta 2013. Selkämeren sairaalan sisätautien poliklinikan 

potilaiden määrä on laskenut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2014 oli ainoastaan 52 

ensikäyntiä ja 524 uusintakäyntiä. Sisätautien poliklinikan skopiat sekä infuusiohoidot 

siirtynevät hoitokeskukseen, joten pkl-käyntien määrä vähenisi samassa suhteessa. 

Poliklinikkakäyntien määrän väheneminen edellyttää että avoterveydenhuolto on valmis 

ottamaan aikaisempaa suuremman vastuun sis. pkl:n nykyisten potilaiden hoidosta. 

Diabeteksen hoidon osalta on jo meneillään selvitystyö yhteisen diabeteksen hoidon 

osaamiskeskuksen perustamisesta terveyskeskuksen tiloihin. 

• Onkologian poliklinikka: 10332 käyntiä (josta 1691 hoitajakäyntiä). Käyntien määrä laski 

7,9 % ja lähetteiden määrä 4 % vuodesta 2013. Tärkeimpänä syynä suoritteiden laskuun 

ilmoitetaan että kliinisen erityissairaanhoitajan toimi ei ole pystytty täyttämään. Arvioidaan 

että hoidon tarve ja suoritteiden määrä tulee pysymään oleellisesti ennallaan. 

• Ihotautien poliklinikka: 7999 käyntiä (josta 4039 hoitajakäyntiä). Käyntien määrä väheni 

4,3 % ja lähetteiden määrä kasvoi 0,45 % (8 kpl) vuoteen 2013 verrattuna. 

• Neurologian poliklinikka: 3746 käyntiä (josta 485 hoitajakäyntiä). Poliklinikkakäyntien 

määrä väheni 9,3 % ja lähetteiden määrä väheni 8 % vuoteen 2013 verrattuna. 

• Keuhkopoliklinikka: 5991 käyntiä (2286 hoitajakäyntiä). Käyntien määrä kasvoi 6,2 % ja 
lähetteiden määrä kasvoi 0,7 % vuodesta 2013. Uniapnean yleistyminen aiheuttaa jo 
haasteita ja myös keuhkosyövän uudet diagnostiikkamenetelmät näkyvät kuormituksen 
lisääntymisenä. Uskotaan että astmapotilaat tulevat vähentymään tulevaisuudessa, koska 
avoterveydenhuolto ottaa yhä suuremman vastuun heidän hoidosta. 

• Kirurgian poliklinikka: 23307 käyntiä (josta 5783 hoitajakäyntiä). Käyntien määrä väheni 
9,5 % vuoteen 2013 verrattuna (etenkin hoitajakäynnit väheni peräti 20 %). 

• Kipupoliklinikka 324 käyntiä (muutos + 1,25 % vuoteen 2013 verrattuna) 

• Silmäpoliklinikka: 10870 käyntiä (muutos + 7,1 % vuoteen 2013 verrattuna) 

• KNK poliklinikka: 9387 käyntiä (muutos – 4,3 % vuoteen 2013 verrattuna) 

• Suusairauksien poliklinikka: 5054 käyntiä (muutos + 2,8 % vuoteen 2013 verrattuna) 

2.8.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 Yleisimmät ja keskeisimmät potilasryhmät ovat sydän- ja verisuonisairauksia, syöpätauteja, 
tuki- ja liikuntaelimen sairauksia, maha ja suolikanavan tauteja sekä virtsaelinten tauteja 
sairastavat. Erilaisia aineenvaihdunta-, veri-, iho-, keuhko ja neurologisia tauteja potevat 
potilaat ovat lukumäärällisesti yhteensä iso, mutta huomattavasti heterogeenisempi ryhmä. 
Poliklinikoilla asioivat potilaat voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään; yhden ongelman ja 



 

 

moniongelmaisiin potilaisiin. Ensin mainittuun ryhmään kuuluvat potilaat palaavat usein 
takaisin avoterveydenhuoltoon hoitolinjan selvittyä tai hoidon päätyttyä. Jälkimmäiseen 
ryhmään kuuluvat käyvät tyypillisesti useilla eri poliklinikoilla ja osastoilla kroonisten ja 
monimutkaisten ongelmien takia. Jälkimmäisen ryhmän hoitoon kuluu myös runsaasti 
resursseja eikä vastaava hyöty välttämättä ole täysin selvä.   

 Tavoitteena on virtaviivaistaa näiden potilaiden selvitys- ja hoitoprosesseja niin että asiat 
hoituvat mahdollisimman tehokkaasti ja potilaalle hyvin kokemalla tavalla. 

 Erityiset tarpeet ovat nopeasti ja kitkattomasti toimivat kliiniset tukipalvelut (esim. radiologia, 
laboratorio, patologia ja KLF). Hyvin toimiva yhteistyö eri erikoisalojen välillä on keskeistä.  

 Prosessi toimii hyvin kun potilasjonot ovat lyhyitä, uusintakäyntejä on mahdollisimman vähän 
ja hoidettujen potilaiden määrä nousee ilman kulujen nousua.  

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 Harvinaisia potilasryhmiä löytyy lukuisia joka erikoisalalla 
 

 

2.8.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 Vastaanottoprosessin keskeisimmät elementit on kuvattu seuraavalla sivulla 

 Kroonisten sairauksien seurantaan kuluu runsaasti resursseja ja seurannasta tuleva hyöty on 
monissa tapauksissa huonosti osoitettu. Tarkastamalla kriittisesti seurantatarvetta ja välejä 
voidaan todennäköisesti tehostaa resurssien käyttöä. On huomioitavaa että seurannan tarve 
on kuitenkin monien sairauksien osalta määritelty tarkasti virallisissa hoito-suosituksissa, mikä 
voi panna hoitavaa lääkäriä ikävään tilanteeseen jos niistä on poikettu. 

 ESH:n yhteyteen järjestetty yleislääkäri- ja geriatrivastaanotto voisi toimia moniongelmaisten 
potilaiden hoidon koordinoivana yksikkönä. Tällä hetkellä moni-ongelmaiset potilaat pyörivät 
monesti eri erikoispoliklinikoilla ilman kokonaissuunnitelmaa.  

 Potilaiden hoito viivästyy nykymallissa usein tilanteissa joissa tarvitaan jonkun toisen 
erikoisalan arvioita ennen hoidon aloitusta. Tyyppiesimerkki on kardiologin preoperatiivista 
arviota tarvitsevat potilaat. Voitaisiin mahdollisesti vähentää tätä viivettä jos kardiologian 
poliklinikan yhteydessä toimisi erillinen preoperatiivinen arviointivastaanotto.  

 Tuottavuuden parantumisen varmistamiseksi tarvitaan hoitosuoritteiden jatkuvaa seurantaa. 
IT-yksikkö voisi tuottaa säännöllisiä raportteja esimerkiksi uusinta- ja kontrollikäyntien 
määristä. Jos huomataan että yhden ongelman hoidon vaativien käyntien määrät oleellisesti 
kasvavat voidaan ajoissa puuttua rutiineihin. 

 On todennäköistä että osa laskutetuista puhelinkontakteista oikeasti kuuluisivat olla 
maksuttomia kontakteja (P-kontakteja). Esimerkkejä ovat soittokontaktit välittömästi 
poliklinikkakäynnin jälkeen tehdyistä täydentävistä tutkimuksista.  

Millä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa tuottavuuden parantamiseen? 

 Osaava ja motivoitunut henkilöstö mahdollistaa tuottavuuden parantamiseen. Määritetään 
hoitoprotokollat suurten volyymien potilasryhmille. Kuvataan ne tutkimukset mitkä PTH:lta 
edellytetään tehtäväksi suurten potilas ryhmien osalta. Kuvataan indikaatiot suurten 
potilasryhmien erikossair.hoitoon lähettämiselle. Edistetään sähköisten konsultaatioiden 
käyttöä tarpeettomien ESH-käyntien määrän minimoimiseksi. 

 
 
Kaaviokuva nykyisestä pkl-prosessista: 

 
 
 

 
 
 

Lähete 

Lähetteen käsittely ja jatkotutkimusten 

Lähetteen 
palautus 
kirjallisena 
konsultaationa 

< 21 vrk 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jatkohoito toisessa 
hoitprosessissa 
(esim. leikkaus, 
osasto, sädehoito, 
yo-sairaala) jne) 

Jatkohoito 
avoterveydenhuollossa/ei 

tarvetta jatkohoitoon 

Pkl-hoito jatkuu/lähete 
toiseen pkl:aan 

< 3 kk 

Mahd. preop 
konsultaatioita 



 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 Jokaisella somaattisella erikoisalalla on harvinaisia potilasryhmiä ja katsomme että 
tämä foorumi ei ole pätevä laatimaan valmiita hoitokaavioita heitä varten.  

 Harvinaisia sairauksia potevien henkilöiden hoitoa toteutetaan yleensä yhteistyönä 
(esim. sisätautilääkäri-kirurgi-neurologi-neurokirurgi-geneetikko) ja myös yo-sairaalat 
ovat tärkeässä asemassa.  

2.8.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

 Potilas pääsee ajoissa hoitoon ja hyvää tieto-taitoa omaava henkilökunta pystyy 

potilaan omaa näkemystä kuunnellen tarjoamaan kokonaistilannetta huomioiden 

mahdollisimman hyvää hoitoa. Toimenpiteitä ei tehdä ilman potilaan riittävää 

informointia ja suostumusta ja elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden invasiivisiin ja 

riski-alttiisiin toimenpiteisiin suhtaudutaan varauksellisesti.  

Miten varmistetaan laadukas hoito ja potilasturvallisuus eri potilasryhmissä? 

 Riskien seuranta, arviointi ja hallinta 
 Potilaiden ilmoittaman terveysvaikutuksen seuranta 

 Raportointi; potilaslakiin perustuvat ilm., vaaratapahtuma ilmoituksia (HaiPro), laitteita ja 
tarvikkeita koskevat ilmoitukset, vakavien haittatapahtumien ilmoitus ja käsittely 

 
Miten varmistetaan oppimisen leviäminen org.? => tunnistetaan ongelmakohtia=> joihin tarttumalla 
voidaan ehkäistä ongelmien uusiutumista tulevaisuudessa 
 

Kriittiset menestystekijät 

 Harrastetaan näyttöön perustuvaa ja tehokkaaksi osoitettua hoitoa (esim. Käypä 

hoitosuosituksiin perustuvaa hoitoa) 

 Diagnostiikkakeskuksen toiminta:  Nopea pääsy radiologisiin tutkimuksiin sekä 

toimenpiteisiin ja kuvien lausuminen mahdollisimman lyhyellä viiveellä. 

Laboratoriokokeiden virheetön ja nopea analysointi. Ongelmallista on se että 

Pietarsaaren, yksityispuolen ja monien ympäristökuntien laboratorio- sekä rtg-tulokset 

eivät tällä hetkellä näy keskussairaalan tietojärjestelmässä. 

 Lähetteiden ohjelmointi: Ohjelmoimalla tarvittavat tutkimukset mahdollisimman hyvin 

ennen vastaanottokäyntiä voidaan paremmin hoitaa asiat kerralla kuntoon. On myös 

syytä arvioida lähetteet kriittisesti ja mahdollisuuksien mukaan palauttaa ne kirjallisten 

jatkohoito-ohjeiden kera. On erittäin tärkeätä että lähettävä yksikkö liittää ajankohtaiset 

tutkimustulokset lähetteeseen. Jälkikäteen postitse lähetetyt tutkimustulokset viivyttävät 

potilaan pääsyä tarvittaviin tutkimuksiin. Radiologiset kuvat kuuluisi lähetteen teko-

vaiheessa lähettää automaattisesti VKS:n kuva-arkistoon.  

 Moniongelmaisten potilaiden hoidon keskittäminen ESH:n yhteydessä toimivaan 

yleislääkäri tai geriatrivastaanottoon voisi vähentää päällekkäisten tutkimusten ja 

hoitojen tarvetta. 

 Saumattomat konsultaatiomahdollisuudet ja yhteiset hoitopalaverit eri erikoisalojen 

välillä 

 Rutiininomaisen seurannan toteuttaminen erityisillä hoitajavastaanotoilla tai 

perusterveydenhuollossa 

 Potilaslähtöiset saumattomat hoito-, palvelu-, kuntoutusketjut. 

 Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilökunta 



 

 

2.8.6 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

 Nykyiset IT-järjestelmät toimivat monelta osin epätyydyttävästi. Erityisesti 

ajanvarausjärjestelmät ovat hitaita. Nykyjärjestelmät eivät mahdollista potilaan itse 

suorittamaa sähköistä aikojen varaamista ja muuttamista. 

 IT-palvelut voisivat toimia paremmin. Osastonhoitajat kaipaavat parempaa talousohjausta, 

ajankohtaisia tilastoja toteutetuista hoitosuoritteista, lähetteiden määristä jne. 

Rajapinnat kuntoutukseen 

 Kuntoutuksella on merkittävä rooli tuki- ja liikuntaelimistön ja neurologisten sairauksien 

hoidossa.  

 Somaattinen erikoissairaanhoito tarvitsee potilasvalmennuksessa myös psykologien 

konsultaatioapua. 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

 Kuuma sairaala/vuodeosastot: vastaanottopalveluissa toimivat erityisasiantuntijat tarjoavat 

konsultaatioapua äkillisesti sairaita hoitaville yksiköille ja samat lääkärit työskentelevät 

molemmissa yksiköissä. Voidaan lyhentää osastohoidon tarvetta siirtämällä hoitovastuu 

vastaanottoyksikköön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 Toimenpidekeskus: Päätös toimenpiteistä ja mahdolliset postoperatiiviset kontrollit 

tapahtuvat usein vastaanotolla. 

 Rajapinta hoitokeskukseen on tärkeä sikäli että polikliinisten potilaiden hoidon on tarkoitus 

toteutua hoitokeskuksessa. Vastaanotto- ja hoitokeskusten täytyy toimia vierekkäin, koska 

on ilmeistä että vastaanottokeskuksen lääkärit jatkuvasti joutuvat osallistumaan 

hoitokeskuksessa tapahtuvaan toimintaan. 

 Rajapinnat diagnostiikkakeskukseen on käsitelty aiemmin. 

 Tarvitaan myös yhteistyötä psykiatrian kanssa 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

 PTH:n rooli tulee korostumaan entistä enemmän kun on tarkoitus vähentää hoitoa ESH: 

ssa. 

 Edellytyksenä ovat asianmukaiset ja toimivat hoitopolut sekä mahdollisuus konsultoida 

ESH: ta ongelmatilanteissa. 

 Diabeteksen hoito tulee mahdollisesti toteutumaan yhdessä PTH:n kanssa (Diabeteksen 

osaamiskeskuksessa) 

 Sosiaalitoimen yhteistyö on tarpeen kalliiden hoitojen ja työkyvyttömyyden vaarantaessa 

potilaan taloutta. 

 

2.8.7 Resursointitarpeet 
 Nykyiset palvelutuotannon volyymit ilmenevät kohdasta 3.3 

 Sisätautien pkl:  

o 2 osastonhoitajaa (toinen Selkämeren sairalassa) ja 1 apulaisosastonhoitaja joka tällä 

hetkellä hoitaa infektiopoliklinikkaa 

o Omaa vastaanottoa: 1,5 DM hoitajaa, 1 IBD hoitaja, 1 munuaishoitaja sekä 2 

sydänhoitajaa (joiden virkapohjasta vain noin 50 % on sis. pkl:lla).  

o 8 vastaanottohoitajaa (mukaan lukien yo. apuloisosastonhoitaja), (eivät ehdottomasti 

tähän sidottuja)  



 

 

o 2 hoitajaa työskentelee gastroenteroskopian yksikössä (todellisuudessa on vain 1 

virkapohja, toinen hoitaja on saatu sinne sisäisillä järjestelyillä) ja 1 päiväosastolla. 

Päiväosastolla on lisäksi tällä hetkellä täyttämätön sairaanhoitajan virka. 

o Selkämeren sairaalassa on 1 DM hoitaja ja 1 osastonhoitaja.  

o 6,63 sihteeriä (3 hoitaa vastaanottotehtäviä, ajanvarausta jne. ja n. 3,63 sihteeriä 

kirjoittaa sairauskertomustekstejä) 

o 2 ravitsemusterapeuttia (virkapohja sisätautien yhteiskustannuspaikassa) 

o 1 jalkaterapeutti (virka täyttämättä) 

 Neurologian pkl: 

o 1 osastonhoitaja ja 1 potilastyötä tekevä apulaisosastonhoitaja 

o 1 kliininen erityissairaanhoitaja 

o 1 vastaanottotehtäviä hoitava hoitaja (ei ehdottomasti sidottu tähän), 1 potilastyötä 

tekevä apulaisosastonhoitaja (kts yllä) 

o 2,5 sihteeriä (1 vastaanotto, ½ lähetteiden käsittely, 1 kirjoittaa)  

o 1 puheterapeutti, 1 psykologi, 1 neuropsykologi (virka täyttämättä) 

 Ihotautien poliklinikka 

o 1 osastonhoitaja (potilastyötä 2 t/pvä) 

o 2 valohoito ja PDT-hoitajaa 

o 1 testihoitaja (prick ja epikutaani) 

o 2 vastaanottohoitajaa (eivät ole ehdottomasti tähän sidottuja) 

o 1,5 sihteeriä jotka hoitavat vastaanottotehtäviä ja kirjoittavat potilaskertomuksia 

 Keuhkopkl ja HEVA 

o 1 osastonhoitaja ja 2 apulaisosastonhoitaja (toinen hoitaa HEVA) 

o 4,5 sairaanhoitajaa (joista 1 uniapneaoitaja) 

o 1,78 sihteeriä (0,78 kirjoittaa vain tekstejä) 

 Onkologian pkl 

o 1 osastonhoitaja ja 1 apulaisosastonhoitaja 

o 1 kliininen erityissairaanhoitaja (virka täyttämättä) 

o 11,5 sairaanhoitajaa (epäselvää kuinka tiukasti he ovat tähän toimipisteeseen sidottuja) 

o 3 sihteeriä (josta 2 kirjoittaa ja 1 toimii vastaanottotehtävissä) 

Konservatiivisen puolen poliklinikoilla (lukuun ottamatta onkologian poliklinikkaa) 
on 12,5 sairaanhoitajan tointa jotka eivät ehdottomasti ole johonkin tiettyyn 
toimipisteeseen sidottuja.  

 

 Kirurgian pkl 

o 1 osastonhoitaja ja 1 apulaisosastonhoitaja 

o 19 sairaanhoitajaa (joista 2 haavahoitajaa, 1 30 %:nen projektihoitaja, 1 uroterapeutti 

(itsenäistä vastaanottoa kolmena päivänä viikossa), 1 verisuonihoitaja (oma 

vastaanotto joka päivä), GB-hoitaja 2-3 päivää/kk ja noin 14 vastaanottohoitajaa, 

jotka eivät ole ehdottomasti toimipisteisiinsä sidottuna 

o 1 lääkintävahtimestari 

 Kipupkl: 1 osastonhoitaja 

 Silmäpkl 

o 1 apulaisosastonhoitaja (osastonhoitaja on yhteinen KNK-pkl:n kanssa) 

o 5 sairaanhoitajaa 

o 3 sihteeriä 

 KNK-pkl 

o 1 osastonhoitaja (yhteinen silmäpkl:n kanssa) 



 

 

o 3 sairaanhoitajaa 

o 5 osastonsihteeriä 

o 3 erityistyöntekijää 

 Suu- ja leukasairauksien pkl 

o 1 osastonhoitaja 

o 5 sairaanhoitajaa 

o 1 sihteeri 

o 1 erityistyöntekijä 

 
Sihteerien ja vastaanottohoitajien työtehtävät menevät osin ristiin, eli osa hoitajien suorittamista 
työtehtävistä toteutetaan myös sihteerityövoimin. 

 
 

2.8.8 Resurssien mitoitukset 
 Sisätautien, keuhkotautien ja neurologian poliklinikoiden vastaanottohoitajat pystyvät tällä 

hetkellä koordinoimaan korkeintaan noin 2500 potilas-lääkärikontaktia vuodessa.  

 Vuonna 2014 oli sisätautien-, onkologian-, ihotautien-, neurologian- ja keuhkotautien 

poliklinikoilla yhteensä 43905 kuntalaskutettua lääkärikontaktia. Tämän 

vastaanottovolyymin koordinoimiseksi tarvittaisiin yo. laskentatavalla 16,8-17,5 pelkästään 

vastaanottotehtävissä toimivaa hoitajaa/sihteeriä. Tämän lisäksi tulee varsinaista hoitotyötä 

tai omaa vastaanottoa pitävät hoitajat. 

 Sisätautien poliklinikan 2 skopiahoitajaa siirtyisivät ja päiväsosastolla toimivat 1-2 hoitajaa 

siirtyisivät hoitokeskukseen. 

 

2.8.9 Resursointisuunnitelma 
 Katsomme että on epätodennäköistä että vastaanottokäyntien määrät laskisi ehdotetut 20 

% poliklinikoita yhdistämällä. Vastaanottokäyntien määrän lasku edellyttäisi laajaa 

erikoisalakohtaista pohdintaa ja hoitopolkujen uudelleenjärjestelyä. Voidaan toki edellyttää 

että kaikki terveyskeskukset ryhtyisivät tekemään perus-endoskopiat, sydämen UÄ:t, 

Holter-EKG:t itse ja se vähentäisi varmasti erikoissairaanhoidon vastaanottokäynnit. 

Terveyskeskuslääkärit eivät kuitenkaan itse osaa tehdä näitä tutkimuksia (poikkeuksena 

endoskopiaan perehtynyt yleislääkäri), joten kyseessä olisi käytännössä 

erikoissairaanhoidon resurssien siirtämistä perusterveydenhuoltoon. Kustannusvaikutukset 

pitää analysoida tarkasti ennen kuin tähän ryhdyttäisiin. Se edellyttää myös 

perusterveydenhuollon edustajien aktiivista osallistumista. Vaasan terveyskeskuksen 

edustaja yl Leena Kettunen on ilmoittanut että yo. toimintojen siirtämistä TK:seen ei ole 

ajankohtaista. 

 Erikoissairaanhoidossa toimiva yleislääkärivastaanotto voisi vähentää monisairaiden 

potilaiden eri poliklinikoiden päällekkäisten käyntien määrää.  

 Sihteerien tarve vähenee jos yhdistetään poliklinikat. Jokaisella poliklinikalla on tällä 

hetkellä omat vastaanottosihteerit ja yhdistetyssä poliklinikassa pärjättäisiin yhdellä 

vastaanottoluukulla. Sähköinen ilmoittautuminen säästäisi myös sihteeriresursseja. 

Potilaiden vastaanottaminen sitoo tällä hetkellä 5-5,5 sihteeriä kokopäiväisesti ja 

yhdistetyssä poliklinikassa 2 sihteeriä voisivat hoitaa saman tehtävän. Potilaskäyntien 

määrät suhteutettuna sihteereihin vaihtelee huomattavasti (vaihtelu 8,4-35,7 

potilasta/sihteeri) myös poliklinikoiden välillä. Osasyynä tähän on todennäköisesti sihteerien 

vaihtelevat työtehtävät eri poliklinikoilla.  Tavoitteena on että potilaskontaktien määrä yhtä 



 

 

sihteeriä kohden nousisi 21:een ja siinä tapauksessa voisimme vähentää 2 

sihteerivakanssia lisää. Yhteinen vähennys olisi 5-5,5 sihteeriä (nykyisestä 31->26). 

 Pienten poliklinikoiden osastonhoitajien alaisten määrä on vähäinen ja yhdistetyn 

poliklinikan osastonhoitajien alaisten määrä olisi varmasti nykyistä isompi. Ehdotamme että 

yhdistetyssä poliklinikassa olisi 20 hoitajaa jokaista osastonhoitajaa kohden tarkoittaen että 

olisi mahdollista että 4 osastonhoitajaa hallinnoisi vastaanottokeskuksen yhdistetyt 

poliklinikat. Osastonhoitajien määrän vähennys olisi 3,4 (nykyisestä 7,4-4). 

Poliklinikoita yhdistämällä syntyisi siis hallinnollisia säästöjä. On kuitenkin syytä huomioida 

että poliklinikoiden osastonhoitajat osallistuvat nykytilanteessa myös vaihtelevassa määrin 

hoitotyöhön. Apulaisosastonhoitajat tekevät tällä hetkellä 80-100 %:sesti potilastyötä ja 

heidät tulisi laskea mukaan hoitajien resurssiin. 

 Hoitajien määrän vähentämisen mahdollisuudet ovat epäselvät. Sihteerien määrän 

väheneminen johtaa helposti hoitajien työtaakan lisääntymiseen. Hoitajien määrän nopea 

vähentäminen edellyttäisi ennen kaikkea potilasvolyymien vähenemistä, ja sellaista ei 

mielestämme ole tällä hetkellä näköpiirissä. Hoitajaresurssit voidaan kuitenkin tarpeen 

mukaan siirtää joustavammin ison poliklinikan sisällä. Hoitajatarpeen vähentämiseksi pitäisi 

yrittää ”leanata” prosessit nykyistä sujuvimmiksi. Huomattava osa hoitajien työajasta menee 

tällä hetkellä vastaanottoaikojen ja lisätutkimusten varaamiseen. On mahdollista että 

pärjättäisiin pienemmällä hoitajamäärällä jos ajanvarausjärjestelmät toimisivat nykyistä 

paremmin. Kannattaisi myös ottaa ajanvarausjärjestelmä käyttöön joka mahdollistaa että 

potilaat itse varaavat/muuttavat ajat internetin kautta. Tämä vähentäisi myös poliklinikalle 

tulevien soittojen määrät.  

 Kirurgian poliklinikan 4 skopiahoitajaa ja sisätautien poliklinikan 2 skopiahoitajaa sekä 1-2 

päiväosastolla työskentelevää hoitajaa siirtyisivät hoitokeskukseen.  

 Tarkemmat tiedot löytyvät Vastaanottokeskuksen resursointisuunnitelmasta. 

 

2.8.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
 Joustavan toiminnan tärkeimpänä edellytyksensä on että vastaanottokeskus ja 

hoitokeskus sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä, koska samat lääkärit 

työskentelevät näissä yksiköissä. 

 Potilaiden kannalta on tärkeää että röntgenosasto ja laboratorio sijaitsevat lähellä 

vastaanottokeskusta. 

 Potilastyön kannalta olisi toivottavaa saada fysioterapeuttien ja kuntoutusohjaajan 

toimipisteitä vastaanottokeskukseen 

 Vastaanottokeskuksen tarvitaan ainakin 3-4 kandiopetukseen sopivaa isoa 

vastaanottohuonetta. 

 Vastaanottojen sijoitus suunnitellaan niin että samojen prosessien kanssa 

työskentelevät erikoisalat sijaitsevat lähellä toisiaan. Esimerkkejä työpareista ovat:  

o Gastrokirurgia – Gastroenterologia 

o KNK – Suu- ja leukakirurgia 

o Ortopedia – Kuntoutus (fysioterapia) - Reumatologia 

o Ihotaudit – Yleiskirurgia – KNK 

o Ihotaudit – Reumatologia 

o Kardiologia – Sydänkirurgia (?) – Keuhkotaudit 

o Endokrinologia - Nefrologia – Verisuonikirurgia (diabeteksen eri 

liitännäissairaudet, ASO, fisteliongelmat) 

o Hematologia - onkologia 



 

 

 Onkologit tekevät laajaa yhteistyötä lähes kaikkien yo. erikoisalojen kanssa. Onkologian 

hajauttaminen toiminnallisesti eri yksiköihin ei kuitenkaan todennäköisesti tehosta 

toimintaa merkittävästi. 

 Vastaanottokeskuksen toiminta tapahtuu valtaosin klo 8-16 väliseen aikaan ja 

vastaanottohuoneet ovat yleensä saman lääkärin/hoitajan käytössä 4-8 tuntia.  

 Osa vastaanottohuoneista voidaan käyttää usean erikoisalan toimintaan ja ainakin 

ylilääkärit tarvitsevat henkilökohtaisia työhuoneita hallinnollista työtä varten (back-

office). 

 Sairauskertomuksia kirjoittavat sihteerit eivät ehdottomasti tarvitse työskennellä 

vastaanottokeskuksen tiloissa.   

 

2.8.11 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
Tiedot löytyvät Vastaanottokeskuksen tilaluettelosta 

2.8.12 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

Teknologiset ratkaisut 

 Sähköinen ilmoittautuminen vähentäisi sihteeritarvetta. Potilaiden vastaanottaminen 

sitoo tällä hetkellä 5-5,5 sihteeriä kokopäiväisesti. Henkilöstösäästö olisi noin 4 

sihteeriä sähköisellä ilmoittautumisella. 

 Vastaanottoaikojen varaaminen, vaihtaminen ja tutkimusten koordinoiminen sitoo 

huomattavasti hoitaja-resursseja tällä hetkellä. Potilaille pitäisi luoda mahdollisuus 

varata ja muuttaa aikoja itse internetin kautta. Tällä tavalla voitaisiin todennäköisesti 

vähentää hoitaja-tarvetta ja potilaiden olisi myös helpompaa löytää heille sopivan 

vastaanottoajan. Esimerkiksi yksityisillä terveysasemilla käytössä olevat 

ajanvarausjärjestelmät eivät ole suoraan julkisessa terveydenhuollossa 

käytettävissä, koska vastaanottotilanteiden tehokkaan hyödyntämisen edellytyksenä 

on että esim. laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat tehtynä kun potilas tulee 

vastaanotolle. 

 Tällä hetkellä joudutaan sihteerityövoimin skannaamaan sairaanhoitopirin 

ulkopuolelta tulevat dokumentit ja siihen menee runsaasti resursseja. Tämä 

työmomentti jää toivottavasti pois kun eri toimijoiden potilastietojärjestelmät 

tulevaisuudessa alkavat kommunikoimaan paremmin keskenään. 

 Sähköisellä varastonhallintaohjelmalla ja automaattisella tilausjärjestelmällä voidaan 

vähentää hoitajien työtaakkaa. 

 Osa potilaiden kanssa kirjeitse tapahtuvasta kommunikaatiosta olisi asianmukaista 

siirtää tapahtuvaksi Kanta-järjestelmän kautta. Asia vaatinee järjestelmän päivitystä 

ja mahdollisesti lakimuutoksia. 

 
 

2.9 Päiväsairaala (Hoitokeskus) 
 

2.9.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen  
Potilas tulee saamaan valmiiksi suunnitellun tutkimuksen tai hoidon ja poistuu kotiinsa 
yöksi 
 
Potilas 



 

 

Tavoite: 
Parantaa elektiivisen potilaan palvelua:  

- Vähentämällä potilaan odotusta 

- Tarjoamalla sujuvaa palvelua 

- Tarjoamalla pidempää aukioloaikaa 

- Tukemalla terveyttä ja omatoimisuutta 

- Parantamalla potilasturvallisuutta 

- Panostamalla potilaan informointiin ja ohjaukseen 

- Suunnitellaan ja kehitetään palvelua yhdessä potilaan kanssa 

Toiminta 
Tavoite: 

Selkeä työnjako lähettävien yksikköjen kanssa 
Hoitovastuu säilyy lähettävässä yksikössä 
Säästöt laitteiden yhteiskäytöstä ja -hankinnasta 
 
Toiminnan tehostaminen 
– parantamalla suunnitelmallisuutta 
– yhdistämällä samanlaisia toimintoja – resurssien yhteiskäyttö 

- Siirtämällä potilasryhmiä osastoilta päiväsairaalaan 

- Palvelukokemuksen jatkuvuuden turvaaminen käyttämällä teknologiaa 

- Toiminta suunnitellaan siten, että potilasta ei tarvitse siirtää toiseen 

yksikköön kuin poikkeustapauksessa -  ”yhden pysähdyksen taktiikka” 

Henkilökunta: 
Tavoite: parantaa henkilökunnan työviihtyvyyttä ja työssä jaksamista 

- Mahdollisuus keskittyä tarkoituksenmukaisiin työtehtäviin 

- Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen  

- Jakamalla työrasitusta paremmin 

- Parantamalla työturvallisuutta 

Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 

 Anna; munuaistoiminta 

 Heidi; onkologinen lääkehoidot, sädehoito, palliatiivinen hoito 

 Tuija; oper. pkl toiminta, oper. skopiatoiminta,  

 Lisa; med. ja keu pkl scopiat ja päiväosastotoiminta 

 Carola; vuodeosasto toiminta 

 Viestinnän toimintatavat: jokainen muodostaa oman referenssiryhmän ko. 
vastuualueelta ja tuo tietoa Hoitotiimi ryhmään sekä raportoi Hoitotiimi 
kokouksista ref. Ryhmälle. 

 Ref ryhmästä voi nimetä vara jäsenen Hoitokeskustiimiin työpajoihin 

ja kokouksiin jos itse estyy kokouksesta/työpajasta.  

2.9.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 
Hoitokeskus käsittää useampia toiminnaltaan erilaisia yksiköitä: 
- Sädehoito 
- Onkologian pkl:n päiväosasto 
- Sisätautipkl:n päiväosasto 
- Dialyysi 



 

 

- Sisätautipkl:n endoskopia  
- Kirurgian pkl:n skopiat 
- Keuhkopkl:n skopiat 
- Ihotautipkl:n valohoidot + pitkäkestoiset allergiatutkimukset 
- Kirurgian pkl:n haavahoidot 
 
Sädehoito:  
- Sädehoitoon ei ole jonoa 

- Yhteistyö onkologian yksikköjen välillä toimii hyvin, koska toiminnat sijaitsevat 

lähekkäin 

 
Onkologian päivä osasto / Sisätautein pkl päiväosasto:  
- flera pat kan skötas samtidigt då alla är i samma rum.  

- pat kan få info under hela vårdtiden, lätt att ställa frågor  

- pat är nöjda med att komma till dagavd. åtminstone kom det fram mera då i 

början då pat. kunde jämföra med avd. Pat. nöjd då samma skötare, behöver 

inte berätta sin historia gång på gång samt att skötaren lättare kan utvärdera 

vården lugnare omgivning (men inte alltid*) tryggare med skötaren nära  

- snabbare till behandling, inga väntetider, pat slipper i princip genast till 

behandling, inga köer  

- mera tid att fråga skötaren, då sköt.  på plats hela tiden Pat kan i viss mån styra 

ankomsttiden  

- Läkare finns för det mesta i närheten om ngt oförutsett inträffar 

 
Dialyysi: Nefrologia  
- predialyysisuunnittelu (potilaan siirtyminen pkl:lta dialyysipotilaaksi): 

hoitomuodon valinta, dialyysireitit (katetrit, fistelit), munuaiskokoukset  

- kotidialyysit (PD ja kotiHD): omat vastuuhoitajat ja heidän varahenkilönsä 

- dialyysiosaston tilat: riittävät nykyiselle in-center (=sairaala) hemodialyysille, 

joskin tekniikka rapautuu (tulossa vesilaitteiston remontti huhtikuussa 2015) 

- henkilökunta: työtä tehdään hyvässä hengessä ja työilmapiiri on hyvä 

- yhteistyö: hyvää vuodeosastolle E5 (nefrologisten potilaiden osasto) 

 
Sisätauti pkl endoskopia: 

Kirurugian pkl endoskopiat: 

Keuhko pkl skopiat: Samarbete Heva-lungpolikliniken ( heva-patienternas 
kontroller) 
- Syrekontroller behöver inte göras på avdelningen 
- Scopipatienternas för och eftervård enkel att övervaka av poliklinikens skötare, 

behövs inte en heldags skötare för arrangemanget. Skötaren har andra uppgifter 
genast patienterna farit hem. 

Ihotauti pkl: 



 

 

Kirpkl haavahoidot: Haavahoitopoliklinikan toimintaa on kehitetty (jämäkkä 
kannanotto hoidon jatkuvuudesta, käyntimäärät laskeneet, tulokset paremmat, 
vastuu hoidosta + yhteistyö PTH:n kanssa 

 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

- Yhdelle toiminnalle löytyy eri toimintatapoja sekä ohjeistuksia.  

- Samoja tutkimuksia tehdään/hoitoja annetaan monessa eri paikassa. 

Yhteistyötä voitaisiin lisätä eri toimijoiden välillä. 

- Pienet yksiköt haavoittuvaisia esim. loma-aikoina ja poissaolojen kasaantuessa 

- Lääkärin on oltava kahdessa paikassa, yksiköt kaukana toisistaan. 

- Skopiatoiminta hajautettu useaan eri pisteeseen, joissa tilat eivät optimaaliset 

- Elektiivisille päiväpotilaille ei aina tilaa eikä aikaa vuodeosastoilla  

 
Sädehoito 
-  Sädehoito-onkologeja on liian vähän 
- Uusien hoitomenetelmien käyttöönotto (hengitystahdistus, stereotaktiset hoidot 

yms.) mahdollisimman nopeasti niin, että olisimme siinä ensimmäisten emmekä 

viimeisten joukossa 

- Sädehoidon maan alla sijaitsevat tilat ovat alttiita sisäilmaongelmille,  

RISKIKS: altistuminen todennäköistä 

- Nykyisen sädehoitokone kakkosen huone on liian pieni nykyisiin tarpeisiin  

- Rajapinnat eri yksiköiden välillä (kir pkl) 

 
Nefrologia: 
- henkilökunta: lääkärimäärä vajaa (tarve 2 el, 1sl); huoli osaavan 

hoitohenkilökunnan saatavuudesta (vuosiloma- ym. sijaiset)  

- dialyysiosaston tilat: ei riittäviä tiloja kotidialyysien vaatimuksiin (koulutus- ja 

tukidialyysitoiminta) 

- kotihoitomuotoihin sopivien potilaiden (esim. akuutit dialyysit) riittävä 

tunnistaminen ja ohjaaminen eteenpäin   

- yhteistyö: haasteellinen toisessa laitoksessa hoidettavien ja kotisairaanhoidon 

potilaiden suuntaan 

  
Med pkl päiväosasto 
- svårt att få en jämn tillströmning alla dagar, trångt i det rum där det finns 

sittplatser (4 platser) 
- * kan vara väldigt stökigt ibland, med många pat och alla talar och har ngt att 

fråga 
- alla spec. läkare finns inte på plats och då kan det ställa till problem, tex 

neurolog. Påbörjande av beh. kan fördröjas om läkaren upptagen på annat håll. 
Olika specialområden har olika rutinersvårt för skötaren att hålla reda på. 

- svårt då pat inte fått tillräckligt eller ingen info alls om medicinen och/eller 
behandlingen  

- finns periodvis för många behandlingar per dag på en sköterska – hjälp behövs 
- ges ingen arbetsro åt sköterskan att dokumentera, kan oftast göras först på 

eftermiddagen 



 

 

- om någon patient vill tala om något känsligt hör alla, skötaren och patienten kan 
inte avlägsna sig till ett annat rum då lämnar övriga patienterna vind för våg 

- behov av mera sängar periodvis 
- blandning av läkemedel på plats inte bra, bordsutrymmet smått och trångt,  

pat. ”blandar bort” sköterskan med frågor mitt i medicinförberedandet 

- många mediciner i/på ett litet utrymme (små skåp) - ingen bra överblick 
- lagerutrymme obefintligt, större mängder material kan inte beställas (beställaren 

belastas med små beställningar och alltför ofta) 
- RISKIKS-kartoitus: altistuminen erittäin todennäköistä 
 
Keuhko pkl skopiat: 
- Dagavdelningen i samma enhet som kansliet. Kansliet störs av patientarbetet 

och patienter av kansliets arbete även om det finns dragdörrar 
emellan.  Skötarens kansli/rum mycket litet, inte ändamålsenligt. 

- Dagavdelningen trång, svårt med rullstolar att rymmas, utrymme för patienter att 
i enrum tala med skötare/läkare finns ej. 

- Patienter flyttas till nedre våning för skopi och tillbaka efter skopin 
- Skopiutrymmen trånga, upprepade rörläckage, enligt kartläggningen 

inomhusproblem sannolika 
- RISKIKS-kartoitus: altistuminen erittäin todennäköistä skopiatiloissa, 

poliklinikalla todennäköistä 
 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

Hoitokeskuksen tarpeeseen vaikuttaa väestön  ikääntyminen, -kasvu sekä 
hoitomuotojen keveneminen. Tilat ja/tai henkilökuntaresurssit rajoittavat toimintaa jo 
nyt esim. skopioissa ja dialyysissä 

 
Hoitokeskuksen yksikköjen käyntimäärien kehitys 2011-
2015 

   

       Käynnit 
      

 
Vuosi 

 
Ennuste 

 

Kasvu 
% 

 
Resurssi 2013 2014 2015 

 

2011-
2014 

2013-
2014 

Sisätautien endoskopiat 1 307 1 650 1432 
 

8 % 26 % 

Kirurgiset skopiat 1470 1481 1424 
 

3 % 1 % 

ERCP 177 184 
  

6 % 
 Urologiset skopiat 1077 1010 948 

 
1 % -6 % 

Pleuroskopia  
 

12 20 
   Bronkoskopia 308 256 220 
 

-1 % -17 % 

Hemodialyysi 4 042 3 998 4092 
 

5 % -1 % 

Peritoneaalidialyysi 193 555 572 
 

98 % 188 % 

Valohoito 2 586 2 234 2691 
 

-7 % -14 % 

PDT-hoito 180 212 176 
 

86 % 18 % 
Onkologian infuusiot ja 
injektiot 3349 3114 2860 

 
-4 % -7 % 

Sisätautipkl:n  infuusiot 2 354 2 083 1952 
 

39 % -12 % 

Annossuunnittelu CT  932 1029 1104 
 

5 % 10 % 



 

 

Sädehoidon annossuunnittelu 894 909 928 
 

1 % 2 % 

SH-sairaanhoitoajan työ  421 604 748 
 

-7 % 43 % 

Sädehoidon lääkärin v.o. 2298 2489 2708 
 

1 % 8 % 

Sädehoitokäynti 17055 17411 16096 
 

2 % 2 % 

Yhteensä 
38 

643 39 231 37 971 
 

2,4 % 1,5 % 
 
 

Tietojen päivitys on tehty 1.4.2015.  

Lähde Exreport ja kir pkl statistiikka 

Ennuste ekstrapoloimalla 3 kk:n luvuista. 

Ihotaudeilla huomioitu valohoidon vuodenaikavaihtelu 
Kasvu vuosilta 2011-2014 laskettu, jos luvut 
käytettävissä 

Kolmessa vuodessa käyntimäärä on kasvanut 9 %, noin 1.000/vuosi 
Suurin kasvu dialyysissä sekä sis pkl infuusioissa niiden siirryttyä muista 
yksiköistä 

 

2.9.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

1. Sädehoito ja muu sädehoitoon liittyvä toiminta 
2. Skopiat; endoskopiat, bronkoskopiat, pleuroskopiat, urologiset skopiat 
3. Lääkehoidot, infuusiot, transfuusiot 
4. Dialyysit, plasmafereesi 
5. Valohoidot, PDT-hoidot, pitkäkestoiset allergiatestaukset 
6. Tutkimuksiin liittyvä seuranta: biopsiat, angiografiat (pl. koronaaria.), 

hermojuuripuudutus 
 

Potilasprosessi on tässä kuvattu yleisellä tasolla. 
Kunkin potilasryhmän sisäinen prosessi tulee kuvata erikseen ja sovittaa 
yleisprosessiin. 

 
Mahdollisia potilasryhmiä: 
PCT, hemodialyysikatetrien laitot, isotooppihoidot, kardioversiot, ECT, palliatiiviset 
toimenpiteet, gynekologiset toimenpiteet, silmätoimenpiteet, kotisairaalatoiminta. 
 
Erityistarpeet: 
- Kullekin toiminalle omat erikoissuunnitellut tilat, laitteet ja erityisosaava 

henkilökunta 

- Sädehoitolaki tulee huomioida sädehoidon osalta 

Mittarit:  
- Odotusaika toimeksiannosta päiväsairaalan pääsemiseen  

- Läpimenoaika päiväsairaalakäynnillä 

- Käyntien määrä 

- Potilaiden määrä 

- Poikkeamien määrä 

- Kuormituksen jakautuminen pv/viikon sisällä 

- Potilastyytyväisyys 



 

 

- Sisäisten asiakkaiden tyytyväisyys 

- 0-hoitopäivien lukumäärä vuodeosastoilla 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

Erikoistapaukset: 
- Akuuttidialyysi 

- Akuutit skopiat  

 
 

2.9.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 
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Prosessikuvaus: 

- Lähettävä yksikkö 

o Määrää potilaan hoidon 

o Tarkastaa, että potilas soveltuu suunniteltuun hoitoon/toimenpiteeseen 

o Suunnittelee tarvittaessa muutokset potilaan lääkitykseen ennen käyntiä 

o Tilaa käyntiä varten tarvittavat tutkimukset ja tarkistaa niiden tulokset 

o Tilaa potilaalle ajan hoitokeskukseen 

o Informoi potilasta hoidosta/toimepiteestä ja ajankohdasta 

o Informoi hoitokeskusta suunnitelmasta 

- Käynnin valmistelu hoitokeskuksessa 

o Potilaan käynti suunnitellaan 

o Tarkastetaan käynnin edellytysten toteutuminen potilaan ja 

hoitokeskuksen osalta (tarvittaessa puhelinyhteys potilaaseen) 

o Tehdään potilaskohtainen lääkitystilaus 

o Sädehoidon suunnittelu oma prosessinsa (ks. Onkologian hoitoprosessit) 

o Joidenkin skopioiden osalta aikojen antaminen tapahtuu 

hoitokeskuksessa lähetteen perusteella 

- Käynti hoitokeskuksessa 

o Potilas ilmoittautuu yleisissä ilmoittautumispisteissä 

o Potilas käy tarvittaessa laboratoriossa tullessaan hoitokeskukseen 

o Potilas saapuu suoraan hoitokeskuksen yksikköön 

o Hoitaja tarkastaa tarkastuslistan avulla edellytyksen 

hoitoon/toimenpiteeseen 

o Hoitaja tarkastaa potilaan voinnin haastattelemalla 

o Tarvittaessa hoitaja ottaa yhteyttä hoitokeskuksen tai hoitavaan lääkäriin 

uudelleen arviointia varten 

o Sytostaattilääkityksen vahvistaminen (mahdollisesti jo edellisenä päivänä) 

o Sädehoitopotilaan vastaanottokäynnit tapahtuvat sädehoidossa 

Yksikön valmistelu 

o Hoitotilan valmistelu 

o Tutkimus-/hoitolaitteiden valmistelu 

Potilaan valmistelu 

- Potilaan informointi hoidosta/toimenpiteestä ja seurannasta 

- Potilaan fyysinen valmistelu (vaatetus, i.v. kanyyli, esilääkitys, nesteytys) 

- Odotus 

- Toimenpide/hoito 

o Pääosin potilas saa hoidon tai toimenpiteen hoitokeskuksen yksikössä 

o Radiologisiin toimenpiteisiin potilas ohjataan/kuljetetaan takaisin 

hoitokeskukseen seurantaa varten 

o Potilasta seurataan hoitokeskuksen yksikössä ohjeistuksen mukaisesti 

o Mahdolliset komplikaatiot hoitaa ensisijaisesti hoitokeskuksen oma 

lääkäri 

o Tarvittaessa otetaan yhteys hoitavaan/hoidon määränneeseen lääkäriin 

o Potilaalla mahdollisuus ruokailla hoidon aikana, sen jälkeen 



 

 

- Kotiutus 

o Potilaan tila tarkastetaan, vastaa kotiutusedellytyksiä 

o Potilaalle annetaan kotihoito-ohjeet 

o Informoidaan yhteydenotosta komplikaatioiden ilmetessä, kysymyksissä 

o Ajantilaus, jos hoito jatkuu hoitokeskuksessa 

o Informoidaan jatkohoidosta, varmistetaan jatkohoitoajat, jos hoito jatkuu 

muualla 

o Käynnin dokumentointi ja palaute lähettävään yksikköön 

 
Muutokset toiminnoissa: 
- Elektiivisten päiväpotilaiden siirtyminen vuodeosastoilta hoitokeskukseen 

- Skopiatoimintojen yhdistäminen 

- Infuusio- ja lääkehoitojen yhdistäminen 

- Valo- ja PDT-hoitojen sekä tiettyjen allergeenialtistusten siirtyminen ihopkl:lta 

 
Yhteistyötahot: 
- Lähettävät poliklinikat 

- Lähettävät vuodeosastot 

- Röntgen suortittaa toimenpiteet 

- Laboratorio: potilaan käytyä siellä vastaukset käytettävissä 

- Hoidosta vastuullista lääkäriä konsultoidaan tarvittaessa 

- Apteekki toimittaa infusoitavat lääkkeet 

Lääkärityö: 
- Hoitokeskuksen infuusioyksikössä toimii yksi erikoistuva lääkäri, joka ottaa 

kantaa potilaiden hoitoon liittyviin perustason kysymyksiin sekä on käytettävissä 

välittömien komplikaatioiden hoidossa. 

- Kunkin erikoisalan kanssa sovitaan konsultaatiokäytäntö äkillisten 

erityiskysymysten ratkaisemista varten 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

- Akuutti dialyysipotilas 

- Akuutit skopiat 

 

Erikoistapausten määrä suhteellisen vähäinen.  

Akuuttipotilaat tulevat usein vuodeosastoilta.  

Hoitokeskusyksikön päivä-, viikko-, ohjelman tulee joustaa 

Skopioita voidaan käydä tekemässä leikkaussalissa tai teholla. Tiimi liikkuu.  

 

2.9.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

- Suunnitellut prosessit 

- Osaava henkilökunta 

- Tiedonkulku potilaan ja hoitoon osallistuvien yksikköjen välillä 



 

 

Kriittiset menestystekijät 

- Oikea potilasvalinta 

o Pääosin omatoiminen potilas 

o Elektiivinen potilas 

- Hoidon/toimenpiteen toteutuminen suunnitellusti 

- Hyvä yhteistyö ja työnjako hoitovastuullisten yksikköjen kanssa 

- Hiotut prosessit 

- Tiedonkulun turvaaminen 

- Sopivien toimintojen keskittäminen päiväsairaalaan 

- Asianmukaiset ja joustavat tilat toiminnoille 

- Poliklinikoiden läheisyys 

- Henkilökunnan kiinnostus hoitokeskustyöhön ja sen kehittämiseen 

Useissa projektin aikana käydyissä keskuksteluissa on tuotu esille pelko erityisesti 
hoitohenkilökunnan osaamistarpeen huomiotta jättämisestä. Useimmat 
hoitokeskuksen toiminnat edellyttävät pitkälle kehittynyttä hoito- ja laiteosaamista. 
Osaaminen on myös usein varsin eriytynyttä, mikä tekee yksittäisistä toiminnoista 
haavoittuvaisia loma-aikoina ja muiden poissaolojen yhteydessä.  

2.9.6 Rajapintojen määrittäminen 
 
 

 

Rajapinnat tukipalveluihin 

- Välinehuolto (sijoitettu skopiayksikköön tarvittavin osin) 

- Siivouspalvelut /pesulapalvelut 

- Laitehuolto (kriittinen useimpien yksikköjen osalta) 

- Ravitsemusyksikkö: potilaiden ruokailumahdollisuus 

- Potilaskuljettajat tuovat potilaan toimenpiteestä 

- Sihteeripalvelut 

- Varastopalvelut 

- Apteekkipalvelut 



 

 

Rajapinnat kuntoutukseen 

- Yhteydet kuntoutukseen toimivat pääasiallisesti hoitovastuullisen yksikön kautta 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

- Sädehoito: onkologian poliklinikka, onkologian vuodeosasto 

- Skopiat: poliklinikat, vuodeosastot 

- Lääkehoidot: poliklinikat, apteekki, laboratorio 

- Dialyysi & plasmafereesi: nefrologian pkl, teho 

- Valohoidot, allergiatutkimukset: ihotauti pkl 

- Tutkimuksiin liittyvä seuranta: poliklinikat ja röntgen 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

- PTH tilaa tutkimuksia ja hoitoja kuten sairaalan sisäiset yksiköt 

- Yhteistyö kotisairaalan kanssa polikliinisten hoitojen toteuttamisessa 

- Potilaiden kuljetuksessa yhteistyö taksien kanssa 

 

2.9.7 Resursointitarpeet 
 

 
 

Väestön ikääntyminen lisää erikoissairaanhoidon tarvetta. 
Hoitojen kehittyminen voi johtaa nopeisiin muutoksiin hoidon tarpeessa. Esim. 
infuusiohoitojen muuttuminen injektiomuotoisiksi potilaan itse toteuttamiksi. 
Toisaalta on oletettavissa, että hoidot keventyvät ja niitä voidaan toteuttaa 
polikliinisesti osastohoidon sijaan. 
 

Hoitokeskuskäynnit vuoden 2014 pohjalta

Toiminta Käynnit Potilaat Käynnit Potilaat

Sisätautien endoskopiat 1 650 1 461 Skopiat 4 593 3 803

Kirurgiset endoskopiat 1 665 1 277 Dialyysit 4 553 111

Urologiset skopiat 1 010 825 Valohoidot 2 446 227

Pleuroskopia 12 12 Infuusiot 5 197 1 605

Bronkoskopia 256 228 Sh-suunnittelu 5 031

Hemodialyysi 3 998 111 Sädehoito 17 411 1 016

Peritoneaalidialyysi 555 0-päivät 750 750

Valohoito 2 234 129 Yhteensä 39 981 7 512

PDT-hoito 212 98

Onkologian infuusiot ja injektiot 3 114 1 058 Käynti/potilas Käynti /pv

Sisätautipkl:n  infuusiot 2 083 547 Skopiat 1,2 19,1

Annossuunnittelu CT 1 029 Dialyysit 41 19,0

Sädehoidon annossuunnittelu 909 Valohoidot 22,0 10,2

Sh-sairaanhoitajan työ 604 Infuusiot 3,2 21,7

Sädehoidon lääkärin v.o. 2 489 997 Sh-suunnittelu 5,0 21,0

Sädehoitokäynti 17 411 Sädehoito 17 72,5

0-päivät osastoilla 750 Muu toimenpide 1 3,1

Yhteensä 39 981 166,6

Sädehoidossa samalle potilaalle on laskettu CT, suunnittelu,  vastaanottokäynnit ja varsinaiset sädehoitokäynnit

Päivittäiset käynnit laskettu 240 työpäivällä (= 2vk:n tauko + pyhät/vuosi)

Kolmessa vuodessa käyntimäärä on kasvanut 9 %, noin 1.000/vuosi

Suurin kasvu dialyysissä sekä sis pkl infuusioissa niiden siirryttyä muista yksiköistä



 

 

Dialyysitoiminnassa on tällä hetkellä paineita laajentaa toimintaa potilasmäärän 
kasvaessa, mutta henkilökunnan mitoitus ei tätä salli. Osa akuutimmista 
dialyyseistä hoidetaan teho-osastolla dialyysin henkilökunta- ja paikkapulan takia.  
 
Skopiatoiminta tulee laajenemaan, mikäli sairaanhoitopiirin keskisen ja eteläisen 
alueen kaikki skopiat keskitetään keskussairaalaan. Suositusten mukaisia 
paksunsuolen syövän seulontatutkimuksia ei ole voitu järjestää kapasiteettipulan 
takia. 
 
Sädehoidon resurssitarpeen kehitys riippuu ennen kaikkea siitä, voidaanko 
yhteistyö Etelä-Pohjanmaan shp:n kanssa säilyttää. Tähän tulisi pyrkiä. 

 

2.9.8 Resurssien mitoitukset 
- Infuusiot:  5 potilasta/pv/ hoitaja (onkol pkl oh) 

- Dialyysi: 2-3 pot/vuoro/hoitaja (dialyysi oh) 

- Skopiat: 7-8 skopiaa/2 hoitajaa/ pv (sis. pkl leanauksen jälkeen) 

 

- Sädehoitotoiminta käsittää myös siihen liittyvän suunnittelun ja 

vastaanottotoiminnan. Sädehoidossa tarvittava koko henkilökunta (rtg-hoitajat, 

sh-hoitajat, fyysikot, lääkärit) lasketaan mukaan 

- Toiminnan resursointiin vaikuttaa jonkin verran, mihin ajanvaraus eri toimintoja 

varten sijoitetaan (polklinikka vai hoitokeskus) 

 

2.9.9 Resursointisuunnitelma 
Nykyiset synergiat poliklinikoiden kanssa vaihtuvat päiväsairaalan sisäisiksi 
synergioiksi 
Resurssointisuunnitelmaan vaikuttaa, mikä on yksiköiden fyysinen välimatka 

 

PÄIVÄSAIRAALA 

Täytetyt 
vakanssit 
vuonna 
2016 

Täytetyt 
vakanssit 

2025 
(tilojen 

valmistuttua 
työryhmän 
esittämällä 

tavalla) 

  
  

Hoitajat ja apulaisoh 48,5 58,2 

Valohoidot 2 2,4 

Infuusiot, toimenpidevalmistelu ja -seuranta 9 10,8 

Dialyysi 10 12 

Skopiat 7 8,4 

Sädehoito 4,5 5,4 

Sädehoidon rtg-hoitajat 16 19,2 

   Osastonhoitaja 2 2,4 

Sädehoito 1 1,2 

Muu 1 1,2 



 

 

   Sairaalafyysikko 4 4,8 

Sädehoito 4 4,8 

   Sihteerit 4,7 5,64 

Yhteensä 4,7 5,64 

   Lääkärit, yksikön omat 1 1,2 
Infuusiot ja toimenpiteiden valmistelu & 
seuranta 1 1,2 

   Lääkärit, muista yksiköistä 7,2 8,64 

Dialyysi 1 1,2 

Skopiat 3,2 3,84 

Sädehoito 3 3,6 

 

2.9.10 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
Hoitokeskuksen toiminnat käsittävät yhteensä niin suuren kerrosalan, että kaikkia 
hoitokeskuksen toimintoja ei käytännössä voida järjestää yhdessä tasossa 
yhteydessä toisiinsa. 
Tilojen tarpeeseen vaikuttaa, mitkä hoitokeskuksen eri toiminnot voidaan järjestää 
yhteydessä toisiinsa.  
Useilla hoitokeskuksen toiminnoilla on synergioita k.o. erikoisalan poliklinikan 
kanssa tai ne toimivat poliklinikoiden yhteydessä. Näiden synergioiden tukemiseksi 
hoitokeskuksen sijaitseminen poliklinikoiden yhteydessä on olennaista. Lisäksi 
lääkärityön järjestäminen helpottuu. 
Hoitokeskuksen yksiköillä on omia kiinteitä laitteita ja ne tarvitsevat omat erityiset 
tilat infuusiotoimintaa lukuun ottamatta (infuusiokeskuksessa ei tehdä invasiivista 
valvontaa). 
- Dialyysi: vesilaitos 

- Sädehoito: sädehoitokoneet ja ct-laite 

- Skopiat: toimenpidetoiminnan vaatimukset 

- Valohoidot: valohoitokoneet, kylpyamme 

Tarkempi yksikkökohtainen tilasuunnitelma tulee tehdä toimintayksikkökohtaisesti. 
 
Seuraavat suunnitellut toiminnan muutokset edellyttävät tilajärjestelyjä: 
- Skopiatoimintojen yhdistäminen 

- Infuusiotoimintojen yhdistäminen 

- Elektiivisten toimenpiteistä samana päivänä kotiutuvien potilaiden siirtyminen 

osastoilta 

- Valohoitojen siirtyminen hoitokeskukseen 

Lisäksi toiminnan kehitys edellyttää seuraavia muutoksia 
- Dialyysissä tarvitaan tiloja potilaiden koulutukseen ja ohjaukseen sekä tiloja 

kotihemodialyysipotilaiden tilapäisiä hoitoja varten 

- Sädehoitolaitteistot voidaan sijoittaa maan tasoon. Toiminta ja 

sädehoitolaitteiden uusiminen sujuvoituu, kun käytettävissä on kolme toisiaan 

vastaavaa sädehoitolaitetta ja neljä sädehoitohuonetta. 

Ehdotuksia ja toivomuksia 



 

 

- Onkologialla ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä nykyisiin vastikään 

remontoituihin poliklinikan ja päiväosaston sekä vuodeosaston tiloihin. Synergia 

onkologian yksiköiden välillä koetaan hyväksi ja tärkeäksi säilyttää myös 

jatkossa. Sädehoidon tiloissa huonolle sisäilmalle altistuminen todennäköistä 

- Röntgenin ja onkologian yhteistyölle olisi paremmat edellytykset, jos ne 

sijaitsisivat lähempänä toisiaan (konsultointi, meetingtoiminta). Röntgenhoitajien 

tai fyysikkojen työn jakoa yksiköiden välillä ei katsottu mahdolliseksi eriytyneen 

osaamisen takia. 

- Onkologian ct-laitteella voidaan tehdä diagnostisia ct-tutkimuksia  

Infuusiotoiminta:  
- Ns. valvomoalueella annetaan infuusioita sekä seurataan potilaiden tilaa eri 

toimenpiteitten jälkeen 
- Valvomoalueella on hyvä näköyhteys hoidettaviin potilaisiin 
- Tilassa tulee olla istumalepopaikkoja sekä vuodepaikkoja. 
- Valvomossa tulee myös olla mahdollisuus eristää potilas tartunnanvaaran 

välttämiseksi. 
- Valvomoalueella voi myös seurata tarvittaessa skopiapotilaita toimenpiteen  
- Lähistöllä on tiloja, joissa potilasta voidaan haastatella ja tutkia yksityisyyden 

häiriintymättä. 

 

2.9.11 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

Joitakin muutoksia voidaan toteuttaa tai niiden mahdollisuuksia voidaan selvittää jo 
nykyisissä tiloissa: 
- yhteisen skopiayksikön luominen pienemmässä mittakaavassa yhdistämällä 2-3 

nykyisistä toimipisteistä yhdeksi 

- Elektiivisten toimenpidepotilaiden seurannan siirtyminen vuodeosastoilta 

muodostettavaan skopiayksikköön 

- Infuusiotoimintojen yhdistäminen onkologian poliklinikalle 

Yksiköt valitsevat synergiakumppanit. 
Yhteistyötä kehitetään näiden yksiköiden välillä, henkilökuntaa koulutetaan ja 
siirrytään työkiertoon. 

 
Potilasprosessinäkökulma: 

- Potilasprosessit kuvataan yksityiskohtaisesti. Tämä on myös edellytys 

infuusiokeskuksen toiminnalle. 

- Prosessikuvauksen kautta työnjako eri yksiköiden välillä selkeytyy. 

- Elektiivisille samana päivänä vuodeosastoilta kotiutuville potilaille, jotka  siirtyvät 

hoitokeskukseen,  luodaan uudet prosessit hoitokeskukseen. 

Henkilöstönäkökulma: 
- Yksiköiden väliset ja sisäiset synergiat  muuttuvat,  

o esim. skopiayksikkö muodostetaan sisätauti pkl ja kirurgisen pkl 

henkilökunnasta. 

o Dialyysiyksikkö muodostaa uusia synergiapintoja hoitokeskuksen infuusio 

alueen henkilökunnan kanssa. 



 

 

o Infuusioyksikön henkilökunta muodostetaan sisätauti pkl:n päiväosaston, 

onkologian pkl:n, onkologian vuodeosaston sekä ihotautipkl:n 

henkilökunnasta 

- Hoitokeskuksen henkilökunta on mukana luomassa uusia toimintamalleja sekä 

- Hoitokeskuksen henkilökunta koulutetaan tehtäväänsä (perusosaaminen + 

muutaman alan erityisosaaminen). 

- Hoitokeskuksen hoitohenkilökunnalta vaaditaan joustavuutta ja innovatiivisuutta 

sekä sitoutumista uuteen yksikköön ja sen toiminnan kehittämiseen. 

Johdon näkökulma: 
-  Hoitokeskuksen myötä esimiestyö yhdistyy. 

- Organisaation ylin johdon tuki tarvitaan Hoitokeskukselle 

o skopia-, valohoito- ja infuusioalueiden luomiseen, että 

o  sädehoidon ja dialyysiyksikön uudistamiseen 

 

Teknologiset ratkaisut 
Hoitokeskuksen teknologiaratkaisut tukevat potilaskeskeistä toiminta-ajatusta.  

- Hoitokeskuksella on sähköinen ajanvarauskirja, johon lähettävillä yksiköillä on 

oikeus varata potilaille aikoja. Ajanvaraus tehdään yhdessä potilaan kanssa. 

- Potilas pystyy itse perumaan ja vaihtamaan varattu aika hoitokeskukseen 

kotitietokoneelta. 

- Potilas saa puhelimitse tekstiviestimuistutuksen varaamastaan ajasta 

hoitokeskukseen sekä siitä että käy ennalta sovituissa kokeissa esim. 

laboratoriokokeissa. Muistutus sisältää myös esim. hoito-ohjeita, miten potilaan 

tulee valmistautua tulevaan käyntiin, esim. skopia toimenpiteeseen tuleva saa 

tyhjennysohjeistuksen muistutuksena.  

- Muistutus siitä, että hoitaja hoitokeskuksesta soittaa edellisenä päivänä 

tarkistaakseen potilaan voinnin. 

- Hoitokeskuksessa on itseilmoittautumisautomaatti. 

 

- Valvomoalueen potilaiden valvontalaitteista siirtyy automaattisesti 

mittaustulokset potilaan sähköiseen kertomukseen.  

 

- Hoitokeskuksen potilasturvallisuuden varmistamiseen tarvittavat tarkistuslistat 

toimivat sähköisesti. Tarkistuslista varoittaa, jos hoitosuunnitelma ei etene 

tarkistuslistan mukaisesti. Ohjelma huomioi myös riskipotilaat kuten diabeetikot, 

antikoagulanttihoitoa saava ym. 

 

- Hoitokeskuksessa olevasta potilaasta voidaan konsultoida lääkäriä/ toista 

yksikköä lähettämällä kuva tai video potilaasta. Näin lääkärin fyysistä läsnäoloa 

ei tarvita jokaiseen konsultointiin. 

 

2.9.12 Tulosten yhteenveto 
 

Hoitokeskuksen toimintaperiaate: 



 

 

Potilas tulee saamaan valmiiksi suunnitellun tutkimuksen tai hoidon ja poistuu 

kotiinsa yöksi 

 

Kehitystarve: 

Useat hoitokeskustoiminnot ovat kehittyneet erikoisalakohtaisesti liitännäisinä muun 

toiminnan ohelle, mikä tehnyt toiminnasta aliresursoitua, hajanaista ja haavoittuvaa 

 

Tavoitteet: 

Parantaa elektiivisen potilaan palvelua 

Kerätä samanlaisia toimintoja yhteen ja yhtenäistää toimintamalleja 

Siten saavuttaa tehokkuutta ja synergiaetuja 

Parantaa työviihtyvyyttä ja työssä jaksamista tasoittamalla työrasitusta ja 

kehittämällä osaamista 

 

Hoitokeskus koostuu useammasta eri toimintayksiköstä. 

Synergioita saavutetaan yhdistämällä samanlaisia, nyt hajallaan olevia toimintoja 

sekä luomalla synergioita hoitokeskuksen yksiköiden välille sekä hoitokeskuksen ja 

poliklinikoiden välille. 

Pääasialliset potilasryhmät: 
- Sädehoito ja muu sädehoitoon liittyvä toiminta 
- Skopiat ; endoskopiat, bronkoskopiat, pleuroskopiat, urologiset skopiat 
- Lääkehoidot, infuusiot, transfuusiot 
- Dialyysit, plasmafereesi 
- Valohoidot, PDT-hoidot, pitkäkestoiset allergiatestaukset 
- Tutkimuksiin liittyvä seuranta: biopsiat, angiografiat (pl. koronaaria.), 

hermojuuripuudutus 
 

Olennaiset muutokset toiminnassa: 

- Elektiivisten päiväpotilaiden siirtyminen vuodeosastoilta hoitokeskukseen 

- Skopiatoimintojen yhdistäminen 

- Infuusio- ja lääkehoitojen yhdistäminen 

- Valo- ja PDT-hoitojen sekä tiettyjen allergeenialtistusten siirtyminen ihopkl:lta 

 

Resurssimuutokset 

- Eräät toiminnat nyt kapasiteettinsa äärirajoilla 

- Toiminnan kasvu lisää hoitajien tarvetta 

- Prosesseja yhtenäistämällä ja synergioiden avulla voidaan vähentää 

lisäresurssien tarvetta sekä turvata toiminnan jatkuvuus 

Tilatarpeet 
- Useimmat hoitokeskuksen toiminnot tarvitsevat erityiset tilat ja laitteet 

- Toiminnan kannalta paras sijoitus on lähellä poliklinikoita 

- Skopiayksiköiden ja infuusioyksiköiden yhdistäminen on järkevää ja mahdollista 

tehdä pienimuotoisempana nykyisessä rakennuskannassa, mutta täysimittainen 

toiminta edellyttää uusia tiloja  

- Dialyysiyksikössä on jo nyt lisätilan tarve, synergioita saatavilla lähellä 

munuaispoliklinikkaa 



 

 

- Sädehoidon sujuvuutta voidaan parantaa sijoittamalla laitteet maan tasoon  

 
 

Liitteet (10 kpl) 

 
 Dialyysin tilat ja tarpeet 

 Ihotautien pkln valohoitotoiminta ja tilatarpeet 

 Keuhko pkln päiväosaston toiminta 

 Kirurgian poliklinikan toiminta  

 Nefrologian toiminta 

 Onkologian toiminta 

 Onkologian vastaanottoprosessit 

 Sisätauti pkln päiväosaston toiminta 

 Sädehoidon tilatarpeet 

 Yhteinen endoskopiayksikkö suunnitelma 

 
 

2.10 Lasten osaamiskeskus 
 

2.10.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen  

Tiimikohtaiset tavoitteet 

 
Lastenyksikkö 
Keskeisinä asiakasprosesseina ovat sairaat vastasyntyneet, 0-16 v somaattiset, kirurgiset, 

psykiatriset ja neurologiset lapsiin ja nuoriin. Toiminta on elektiivistä tai akuuttia ja sitä 

toteutetaan joko polikliinisesti tai osastolla. Tavoitteena on perhekeskeisyys, prosessien 

sujuvuus, yksilöllinen ja hyvä hoito, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus.  

Pyrkimyksenä on saada kaikki lasten erikoisalat yhteen ja mahdollisimman läheinen 

yhteys päivystyspoliklinikkaan, synnyttäneiden vuodeosastoon, synnytys- ja sectiosaliin. 

Toimimme moniammatillisesti myös rajapinnoilla. Ammatillinen osaaminen on korkeaa ja 

sitä laajennetaan työkierron, koulutuksen, asennemuokkauksen, motivoituneen ja 

hyvinvoivan henkilöstön avulla. 

Lasten- ja nuorten psykiatria  

Lasten-nuorisopsykiatrian tiimin toimialueeseen kuuluu sekä lasten- (0-12-vuotiaat) että 

nuorisopsykiatrinen (13–18-vuotiaat) avo- ja osastohoito. Tavoitteena on säilyttää lasten- 

ja nuorisopsykiatrian yksiköiden toimivat ja tehokkaat käytännöt ja toisaalta hioa 

prosesseja ja kehittää kokonaan uudenlaista toimintaa tehottomasti toimivien käytäntöjen 

tilalle. Tavoitteena on erityisesti sujuvoittaa rajapintatyöskentelyä yhteistyötahojen kanssa. 

Yhteistyötä tiivistämällä varmistetaan, että lapset hoidetaan oikeassa paikassa oikea-

aikaisesti, jolloin resurssien käyttö on tehokasta.  Tavoitteena on nopeuttaa 

lastenpsykiatrista yksilötutkimusta tarvitsevien lasten pääsyä tutkimuksiin sekä lisätä 

perhekeskeistä työotetta. 

 



 

 

Psykiatrisilla aloilla työskentely perustuu ammattitaitoiseen, motivoituneeseen, 

jaksamisestaan huolehtivaan ja vuorovaikutustaidoiltaan vahvaan henkilöstöön. 

Jatkokoulutuksia tulee tarjota osaamistason varmistamiseksi. 

 

Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 

 Vastuujako ja velvollisuudet:  

Tarja Holm ja Jaana Ahola ovat projektin vastuuhenkilöt. Tarja Holm on projektin 

omistaja. Tiimit on muodostettu eri osaamisalueiden mukaan. Kukin jäsen huolehtii 

omista velvollisuuksistaan, vaikka ei pääse kokouksiin. 

 Viestintä: Sari Jantunen toimii työryhmässä sihteerinä. Hänelle toimitetaan 

materiaalit deadline päivään mennessä, joista lopulliset versiot laitetaan intranetin 

työtilaan. Kokouskutsut ja mahdolliset peruutukset menevät hänen kautta. 

 Tiiminvetäjä: Lasten neurologia Jan Olme (pkl) 

 Jäsenet: Leena Nåhls (pkl) + muu henkilökunta 

 Tiiminvetäjä: Lasten kirurgia Harri Rajakorpi (pkl, os) 

 Jäsenet: Nina Peljo (lapkl) ja Tiina Rintamäki (os.) 

 Tiiminvetäjä: Lasten- ja nuorten psyk.: Kristiina Forsman (lapsyk.) 

 Jäsen 1: Taru Huita (nuorten psyk.os ja pkl) + muu henkilökunta 

 Jäsen 2: Mirja Vainionpää (lasten psyk.os ja pkl) + muu henkilökunta 

 Tiiminvetäjä: Lastenyksikkö: Jaana Ahola (os.) 

 Jäsen 1: Maria Backström (pkl) 

 Jäsen 2: Mari Taimisto (pkl) 

 Jäsen 3. Annika Jacobsson (pkl, os., osittain psyk.) 

  

2.10.2 Nykytilan kuvaus 
Nykytilan kuvaus, lastenyksikkö 

Lastenyksikköön kuuluvat lastenpoliklinikka (kotisairaala ja päiväosasto mukaan lukien), 

lastentautien vuodeosasto sekä vastasyntyneiden tehovalvonta. Lastenpoliklinikka toimii 

virka-aikana ja kotisairaala kahdessa vuorossa. Lastenyksikössä on moniammatillinen 

työryhmä, johon kuuluu lääkäreitä, koordinoiva osastonhoitaja, osastonhoitaja, 

apulaisosastonhoitajia, sairaanhoitajia, lastenhoitajia, perheterapeutti, psykologi ja 

osastonsihteereitä. Lisäksi toimintaa tuetaan tarvittaessa konsultoivilla lääkäreillä. 

 

Lastenosastolla on potilaspaikkoja kahdessa kerroksessa yhteensä 20, joista 

vuodeosastolla on 14 ja vastasyntyneiden tehovalvonnassa 6 (4+2 tehopaikkaa). 

Toimintaa on 24/7. Lastenpoliklinikka ja lastenosasto sijaitsevat eri rakennuksissa pitkän 

etäisyyden päässä toisistaan. Koko lastenyksikössä on perhekeskeinen työskentelytapa. 

Vanhemmat osallistuvat tasavertaisina osapuolina hoidonsuunnitteluun 

hoitohenkilökunnan kanssa. Päivystyslapsi hoidetaan virka-aikana lastenpoliklinikalla ja 

iltavuorossa hoidosta vastaa lastenosaston henkilökunta päivystyspoliklinikalla. Tämä 

toiminta varmistaa lasten sairaanhoidon osaamisen jatkuvuuden ja hyvän hoidon 

lapsipotilaille. 

 



 

 

Nykytilan kuvaus, lastenyksikkö, erityistyöntekijät 

Hoitoon osallistuvat fysioterapeutti, kliininen erityissairaanhoitaja/ perheterapeutti, 

psykologi, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja. Kaikki 

erityistyöntekijät toimivat oman asiantuntijuutensa puitteissa lastenyksikön 

moniammatillisissa työryhmissä lapsen ja perheen tukena. Erityistyöntekijöiden 

toimenkuvaan kuuluvat jatkuva kehittämistyö ja konsultaatiot. Tarpeen mukaan he tekevät 

myös koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä sekä kriisityöskentelyä.  

 

Toimii tällä hetkellä: 

 mm. päivystyslapsen hoitoprosessi, syömishäiriöiden hoito, SERI-tutkimukset, 
tähystykset, reumahoito, allergiaosaaminen, kotisairaalatoiminta toimivat hyvin 

 Hoito on ammattitaitoista, laadukasta ja kokonaisvaltaista 

 Perhekeskeinen ajattelutapa  

 Lähetekäytännöt sujuvat ja hoitotakuussa on pysytty 

 Diagnostisten tutkimusten saatavuus hyvää 

 Hoitaja-lääkäri-sihteeri työskentely toimiva ja työnjako selkeä 

 Monitaitoinen, pysyvä ja joustava henkilökunta 

 Rekrytointi on ollut melko helppoa 

 Uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytys on hyvää 

 Moniammatillinen työryhmätyöskentely, polikliiniset yhteisvastaanotot 

 yhteistyö hyvää sidosryhmien välillä, helppo ottaa yhteyttä, konsultaatiokynnys 
matala 

 HaiPro-käytännöt toimivat 

 kouluttautumismahdollisuudet melko hyvät 

Ei toimi tällä hetkellä: 

 Sanelujen puhtaaksikirjoittaminen ja eteenpäin lähettäminen hidastunut erityisesti 
poliklinikkatyössä 

 Henkilöstöresurssien optimaalinen hyödyntäminen lastenyksikön sisällä ei toimi 

(esim. s-lomat, loma-ajat) johtuen pitkistä välimatkoista ja asenteista, työkierto ei 

kata koko lastenyksikköä 

 Tilojen, laitteiden ja välineiden optimaalinen yhteiskäyttö ja -hankinta tulisi olla 

suunnitelmallisempaa. Säilytys ongelmallista. 

 IT-järjestelmät eivät palvele riittävän sujuvasti, tunnistautuminen työlästä, vaikeuksia 

eri toimijoiden tiedonsaannissa, reaaliaikaisuus puuttuu, ohjelmien yhteiskäytössä 

ongelmia 

 moninkertainen työ ja varmistus esim. tekstien tarkastamisessa, dg/tmp-

kirjaamisessa, joka hidastaa kokonaisprosessia 

 lääkehukat lapsilla, lääkkeen jakotilat puutteelliset ja toimimattomat (työturvallisuus) 

 optimaalisten tilojen puute erilaisille toimenpiteille, päivystyksille, henk.kunnalle ja 

vanhemmille (perhekeskeisyys) 

 tiettyjen potilasryhmien kohdalla hoitomallit puuttuvat 

 työergonomian toteutuminen haasteellista 

 yhteistyö muiden ammattilaisten ja viranomaisten/pth: n kanssa  



 

 

 pitkäaikaispotilaiden jatkohoitopaikka puuttuu tai toimivaa kotihoitoa ei saada 

järjestymään, kuormittaa esh: oa 

 yhteistyötä hankaloittavat pitkät välimatkat esim. somatiikka/psykiatria 

 Informaation kulku pth: n ja esh: n on hidasta ja puutteellista 

 ikähaitari (0-16 v) liian joustamaton tietyille potilasryhmille  

 maitokeittiö vie lastenhoitajan työpanoksen aamuvuoroissa hoitotyöltä -> 

ravitsemiskeskukseen 

 jokaisella koulutuksen mukaiset tehtävät -> hoitohenkilökunnan aikaa menee 

toissijaisiin tehtäviin mm. nettisivujen ja käännöstöiden tekemisiin, hankintojen 

”googlaamiseen”, huoltotehtäviin 

 Lastentaudeilla ei ole omaa ravitsemusterapeuttia, joka voisi paneutua pelkästään 

pediatrisille potilaille. Tarve on suuri. 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

 Tilastoissa suurta variaatiota riippuen mistä otetaan, kuinka kirjataan -> 

vertailtavuus? 

 Potilasmäärissä ja laadussa suuria vaihteluja -> hoitoisuus vaihtelee, 

henkilökuntamäärä ei ole aina sopeutettu tilanteeseen (työn päivystyksellinen 

luonne, tehostettu valvonta, potilassiirrot) 

 Tavalliset infektiot vähenevät, mutta mahdollisesti uusia vaikeampia infektioita tilalle 

 sosiaalipediatria lisääntyy 

 avopainotteisuus lisääntyy, pientoimenpiteitä pkl-käynneillä 

ilokaasulla/humauksessa 

 perhekeskeisyys on tulevaisuutta, vaikuttaa tilaratkaisuihin ja henkilökunnan 

ajankäyttöön (ei aina positiivisesti) 

 osaamisen ja laitekannan puolesta olisi mahdollista hoitaa osastolla vaativampaakin 

hoitoa tarvitsevia ja ns. valvontapotilaita, mikäli henkilöstöresurssit saadaan 

paremmin hyödynnettyä  

 ikärajan nosto?  

 nimeksi ”lasten ja nuorten osaamiskeskus” 

 videovälitteisen koulutuksen tehokkaampi hyödyntäminen  

 pth: n ja esh: n hoitokäytänteet molempien saataville esim. ekstranetti, yhteinen 

portaali 

 rajapintatyöskentely potilaan mukana 

 oikea hoidonporrastus 

 polikliiniset yhteisvastaanotot 

 painopiste ennaltaehkäisevässä työssä; mm. elintasosairauksien huomioiminen jo 

varhaisessa vaiheessa 

 

Nykytilan kuvaus, lastenneurologia 

Lastenneurologian yksikkö vastaa virka-aikana lastenneurologisesta hoidosta ja 

kuntoutuksesta. Yksikössä on poliklinikka- ja päiväosastotoimintaa. Tutkimus- ja 

arviointityötä tehdään päiväosastojaksoilla. Lastenneurologisessa yksikössä toimii 



 

 

moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat ylilääkäri, osastonhoitaja (yht. lapkl kanssa), 

sairaanhoitajat, psykologit, puheterapeutit, toimintaterapeutit ja sihteerit. Yksikössä 

käytetään konsultteja tarpeen mukaan mm. lastenneurologi, foniatri ja puheterapeutti. 

Lasten neurologinen yksikkö sijaitsee erillään lastenpoliklinikasta. 

 

Nykytilan kuvaus, erityistyöntekijät  

 

Erityistyöntekijät kuten fysioterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti, puheterapeutti, 

sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja toimivat oman asiantuntijuutensa puitteissa osana 

moniammatillista työryhmää lapsen ja perheen tukena lastenneurologisessa yksikössä. 

Erityistyöntekijöiden toimenkuvaan kuuluvat jatkuva kehittämistyö ja konsultaatiot. Tarpeen 

mukaan he tekevät myös koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä sekä kriisityöskentelyä.  

 

 

Toimii tällä hetkellä 

 toimiva moniammatillinen tiimityö  

 lähetekäytännöt hyvät, pysytään hoitotakuussa 

 Kokonaisvaltainen potilaan hoito, suunnitelmalliset kuntoutuskäytänteet ja jatkuvuus 
hoidossa  

 Tehokas, sopivan kokoinen yksikkö 

 Perhekeskeisyys  

 Hyvät tutkimus- ja testimateriaalit  

 Mahdollisuus osallistua täydennyskoulutuksiin 

 Yhteistyö rajapintojen kanssa 

 Hyvä yhteistyö tulkkikeskuksen kanssa 

 Sanelujen puhtaaksikirjoitus  

 Jalkautuminen päiväkoteihin ja kouluihin  
 

Ei toimi tällä hetkellä 

 Tietokoneohjelmat eivät palvele 

 Sähköinen palautejärjestelmä pth: n kanssa  

 Lääkäreitä ja puheterapeutteja liian vähän 

 Haavoittuvuus poissaoloissa 

 Neuropsykiatrinen toiminta 

 Ydintehtävät, hoitotyön kehittämiseen ei aikaa, hankinnat 

 Apuvälineasiat hajautettu monelle eri toimijalle  

 Liian pienet ja epäkäytännölliset tilat 

 Parkkipaikkojen vähäisyys -> myöhästymiset vastaanotoilta 

 Arkistointivaatimus salassa pidettäviin dokumentteihin 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

 Kysyntä lisääntynyt tiettyjen potilasryhmien kohdalla mm. autismin kirjon lapset, 

moniongelmaiset lapset, neuropsykiatriset ongelmat, pienten lasten syömishäiriöt 

 Kysyntä vähentynyt mm. CP-vammaiset lapset  

 



 

 

Nykytilan kuvaus, lastenpsykiatria 

 

Lastenpsykiatrian yksikössä avohoidosta vastaa Hietalahden sairaala-alueella sijaitseva 

lastenpsykiatrian poliklinikka ja osastohoidosta vastaa Huutoniemellä sijaitseva 

kuusipaikkainen osasto. Sekä lastenpsykiatrian poliklinikalla että osastolla toimii noin 20 

työntekijän moniammatillinen työryhmä (lääkärit, psykologit, sairaanhoitajat, 

toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijät, sairaalakoulu). Työryhmän jäsenillä on 

lisäkoulutuksina perheterapia-, yksilöterapia tai kuvataideterapiakoulutuksia. 

 

Lastenpsykiatrian poliklinikan työryhmä on jaettu kahteen eri tiimiin, joista toinen keskittyy 

neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten tutkimuksiin ja hoitoon. Toisen tiimin 

vastuualueeseen kuuluvat pidemmät psykoterapiat ja traumataustaisten lasten hoito. 

Lastenpsykiatrian poliklinikkaan kuuluu myös Hietalahden sairaala-alueen läheisyydessä 

vuokratiloissa toimiva pikkulapsipsykiatrian työryhmä, joka hoitaa 0-4 – vuotiaiden lasten 

perheitä. Lisäksi poliklinikkaan kuuluu lasten oikeuspsykiatrinen työryhmä, joka tekee 

poliisin virka-apupyynnön pohjalta lasten oikeuspsykiatrisia tutkimuksia. 

 

Toimii tällä hetkellä: 

 Lähetekäsittely suunnitelmallista ja sujuvaa 

 Hoitotakuu toteutuu  

 Henkilökunta on moniammattillista ja tiimityö toteutuu 

 Yhteistyö ja tiedonkulku poliklinikan ja osaston välillä toteutuu varsin hyvin yhteisten 

työntekijöiden vuoksi  

 Lastenpsykiatrinen tutkimusjakso sekä poliklinikalla että osastolla toimivat sujuvasti 

 Tutkimusjakson sisältö on selkeä, samoin työryhmän jäsenten välinen työnjako 

 Työskentely on perhekeskeistä 

 Verkostotyöskentely lasten vanhempien, koulujen, päiväkotien ja lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden kanssa on aktiivista ja toimivaa  

 Pikkulapsipsykiatrian toiminta on sujuvaa ja vaikuttavaa 

 Lastenoikeuspsykiatrinen työryhmä toimii aluehallintoviraston ohjeistusten 

mukaisesti ja työtään aktiivisesti kehittäen 

 

Ei toimi tällä hetkellä: 

 Lastenpsykiatrisiin avohoidon yksilötutkimuksiin on pitkään ollut jonoa 

 Lääkäriresursseja on riittämättömästi, ja ostopalvelulääkäreiden käyttö vaikeuttaa 

toiminnan, lomien ja työnjaon suunnittelua 

 Sihteerityövoimaa on liian vähän, ja tämän vuoksi saneluiden kirjoittaminen kestää 

kohtuuttoman kauan. Toisinaan potilas ehtii tulla uudelle vastaanottokäynnille 

ennen kuin edellistä käyntitekstiä on kirjoitettu 

 Lasten kasvuympäristöihin (koteihin, päiväkoteihin, kouluihin) suuntautuvaa työtä ei 

ole pystytty täysipainoisesti kehittämään, koska työryhmällä ei ole ollut 

käytettävissä autoa 

 Työryhmän tehokasta työskentelyä rajoittaa riittävien huonetilojen puute. 

Henkilöstön ja tilojen tehokasta käyttöä haittaa poliklinikan, osaston ja 



 

 

pikkulapsipsykiatrian toimitilojen sijainti erillään (pkl ja os 4 km:n etäisyydellä 

toisistaan) 

 Lasten ja perheiden ongelmat vaatisivat usein perheosastojakson toteuttamista 

(koko perhe osastolla), mutta osaston tilat ovat siihen soveltumattomat 

 Lasten neuropsykiatristen häiriöiden tutkimuksissa ja hoidossa on kehittämisen 

tarvetta yhteistyössä lastenneurologian yksikön kanssa 

 Siirtyminen erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon perustasolle ei toimi riittävän hyvin. 

Hoitojaksoja joudutaan järjestämään runsaasti lastenpsykiatrian poliklinikalla, mikä 

ruuhkauttaa poliklinikkaa ja hidastaa uusilla lähetteillä tulevien lasten pääsyä 

tutkimuksiin 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

Lähetteiden määrä lastenpsykiatrian yksikköön on ollut pitkään kasvussa. Myös 

käyntimäärät ovat vastaavasti nousseet.  Käyntityypeistä erityisesti perhekäynnit 

(perheiltapäivät) ja verkostotyöskentely lapsen kasvuympäristön toimijoiden, mm. 

päiväkotien, koulujen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa on lisääntynyt. Näitä 

toimintamuotoja tullaan edelleen lisäämään. Tarkoituksena on myös lisätä peruspalveluita 

tukevaa konsultaatiotoimintaa. 

 

Lastenpsykiatrisella osastolla sekä tutkimusjaksojen että kriisijaksojen määrä on 

lisääntynyt ja pitkät hoitojaksot ovat sen sijaan vähentyneet. Suuntaus tulee tulevina 

vuosina jatkumaan samantyyppisenä. 

 

Valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti tullaan lastenpsykiatrian osastolla vähentämään 

kokovuorokausipaikkojen määrää ja muuttamaan näitä asteittain päiväpaikoiksi. 

Vapautuvat henkilöstöresurssit tullaan kohdentamaan lasten kasvuympäristöissä 

tehtävään työhön. 

 

Nykytilan kuvaus, nuortenpsykiatriassa 

Vaasan keskussairaalassa nuorisopsykiatrian yksikköön kuuluvat nuorisopsykiatrian 

poliklinikka ja nuorisopsykiatrian osasto. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla hoito aloitetaan 

13-17 –vuotiaille nuorille. Hoitoa ei keskeytetä nuoren täyttäessä 18-vuotta. 

Nuorisopsykiatrian osasto on 8-paikkainen osasto, joka tarjoaa tutkimusta hoitoa 13-17 –

vuotiaille nuorille yhteistyössä heidän perheensä kanssa, kun perusterveydenhuollon ja 

avohoidon palvelut eivät riitä. 

 

Hoitoon tulosyynä ovat esim. ahdistus tai pelot, masennus, itsetuhoisuus, pakkotoimet ja –

ajatukset, psykoottisuus, syömishäiriö, opiskelu- ja koulunkäyntivaikeudet, unettomuus, 

neuropsykiatriset ongelmat, jokin elämän kriisitilanne, jumiutuminen kotiin ilman 

tulevaisuudensuunnitelmia sekä peliriippuvuus. Kaikki lähetteet käsitellään 

nuorisopsykiatrian poliklinikalla lukuunottamatta M1-lähetteitä. Ne menevät suoraan 

psykiatrian päivystykseen. Henkilöstö koostuu moniammatillisesta työryhmästä, johon 

kuuluu lääkärit, osastonhoitaja, kliininen erityissairaanhoitaja, psykologit,  



 

 

sosiaalityöntekijät, perheterapeutteja, mielenterveyshoitaja ja sairaanhoitajia sekä 

osastonsihteereitä. 

 
Toimii tällä hetkellä: 

Nuorisopsykiatrian osastolla pysytään hoitotakuussa, eikä kumpaankaan yksikköön ole 

pitkiä jonoja. Poliklinikalla ja osastolla on yhteisiä työntekijöitä. Tämä helpottaa yhteistyön 

tekemistä ja tiedon kulkua. Nuorisopsykiatrian poliklinikka sijaitsee keskellä kaupunkia, 

torin läheisyydessä, jolloin nuorten on helppo tulla sinne. 

 

Perhetyö toimii hyvin sekä osastolla että poliklinikalla. Osastolla sairaalaopetus toimii 

hyvin. Opettajat ovat osa moniammatillista työryhmää ja sairaalaopetus on fyysisesti 

lähellä osastoa. Osastolla on hyvät harrastus- ja liikuntamahdollisuudet. Näitä 

hyödynnetään paljon psyykkisesti huonokuntoisten nuorten hoidossa ja kuntoutuksessa. 

Syömishäiriöisten nuorten hoito on hyvin järjestetty. 

 

Ei toimi tällä hetkellä: 
Neuropsykiatristen nuorten määrä on lisääntynyt ja heidän hoitolinjansa on epäselvä. 

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla ryhmäterapiat eivät toteudu. Avohoidossa on paljon 

nuoria, jotka pärjäisivät kotona terapian ja tukikäyntien avulla, mutta koulunkäynti ei 

onnistu ja nämä nuoret joutuvat usein tulemaan osastolle kouluvaikeuksien vuoksi. Heille 

tarvittaisiin ns. poliklinikkaluokka. 

Osastolla on vain kahdeksan paikkaa, jotka usein täyttyvät nuorista, joiden kohdalla 

lastensuojelu ei toimi kunnolla. Samaan aikaan psyykkisesti huonokuntoisia nuoria joutuu 

odottamaan osastolle pääsyä avohoidossa. 

 

Asiakasmäärän ja – suoritteiden kehittyminen 

Nuorisopsykiatrian poliklinikan toimintalukuja: 

     2012  2013  2014 

Kuntalaskutetut käynnit  2412  2366  2776 

Saapumatta jääneet   742  788  788 

Uudet lähetteet   150  178  164 

Lähetteistä päivystyslähetteitä 14  27  17 

Eri nuorien lukumäärä   276  261  288 

Akuuttikäyntien määrä   18  31  22 

 

 

Nuorisopsykiatrian osaston toimintalukuja: 

     2012  2013  2014 

Kuormitusprosentti   64,67  65,07  77,67 

Sisäänkirj. lukumäärä   56, pä 10 53, pä 12   67, pä 32 

Eri nuorien lukumäärä   53  43  48 

Hoitopäivät    1699  1710  2063 

Hoitoj.keskim.pituus   28  27,37  29,06 

Kriisi- ja tutkimusj. vrk   1106  1104  1420 

Hoitojakso vrk    593  606  643 



 

 

Uusien lähetteiden määrä  50  46  66 

M1-lähetteet    14  9  24 

Pidättävät M3-päätökset  4  8  11 

Pakkotoimet (eristykset)  4  3+3  1 

     norm.  norm.+lepos. norm. 

2.10.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 
 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 
Lastenyksikkö 

 Päivystyspotilaat ja elektiiviset lapsipotilaat 

 Keskeiset asiakasprosessit ovat sairaat vastasyntyneet, somaattiset, kirurgiset, 

neurologiset ja psykiatriset lapsipotilaat 

 Tavoitteet lapsipotilaiden prosesseissa ovat: prosessin sujuvuus, perhekeskeisyys, 

hyvä hoito oikeassa paikassa, tasapuolisuus, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus 

 Erityiset tarpeet: koko perheen huomioiminen, erityistilanteissa kriisiapu ja 

viranomaisyhteistyö, tilan tarve erilainen lapsipotilaalla (mm. apuvälineet, leikkitilat), 

lapsen iänmukainen ja yksilöllinen kohtaaminen, kulttuuriset tekijät 

 Perusperiaatteista toiminnan suunnitteluun vaikuttavat: prosessit suunniteltava 

lapsen ja perheen näkökulmasta, eri toimijoiden joustava yhteistyö, tilojen tuettava 

nykyisiä hoitomuotoja. Tilojen tulee olla sopivan kokoiset, turvalliset ja mielellään 

kodinomaiset.  Reaaliaikainen tiedonkulku ja toimivat it-ohjelmat ovat edellytykset 

laadukkaalle toiminnalle ja potilasturvallisuudelle 

 Mittareina käytetään potilaspalautteita ja -kanteluita, HaiProja, ”valmiiksi” 

hoidettujen potilaiden määrää, päivystyspotilaiden läpimenoaikaa, henkilökunnan 

työhyvinvointia ja pysyvyyttä 

Lastenpsykiatria 

 Keskeiset potilasryhmät ovat mm. erilaiset ahdistusoireiset, neuropsykiatriset, 

lapsen ja perheen vuorovaikutuksen ongelmat, psykosomaattisesti oireilevat ja 

poliisin virka-apupyynnön perusteella tehtävät oikeuspsykiatriset tutkimukset 

 Tavoitteet: lapsen ja perheen toimintakyvyn ja psyykkisen terveyden vahvistaminen 

niin, että lapsen iänmukainen psykologinen kehitys mahdollistuu. 

 Erityiset tarpeet: vanhempien mukanaolo ja sitoutuminen työskentelyyn, 

verkostotyöskentely, fyysiset puitteet toiminnallisten menetelmien käyttämiseen, 

riittävä koulutus terapiamuotoihin, säännöllinen työnohjaus. 

Nuorisopsykiatria 

 Nuorisopsykiatrian keskeiset prosessit: nuorisopsykiatrian poliklinikan ja 

nuorisopsykiatrian osaston prosessi 

 Yleisimmät keskeiset potilasryhmät: masentuneet, psykoottiset, neuroottiset, 

syömishäiriöiset ja neuropsykiatriset nuoret 

• Tavoitteet: Nuoren kokonaistilanne huomioiden mahdollisimman hyvin 

yhteiskunnassa toimeentuleva nuori, joka kokee pärjäävänsä omien 

vaikeuksien/sairauden kanssa.  

• Erityiset tarpeet: verkostot, perhe, koulu, sosiaaliset harjoitteet, kasvatus 



 

 

• Nuorilla on oikeus heidän tarvitsemaansa nuorisopsykiatriseen hoitoon. 

Tarjotaan nuorelle hänen tilaansa sopivaa parasta mahdollista hoitoa 

yksilöllisesti, oikeudenmukaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

Lastenyksikkö 

 Ilmaeristystä vaativat infektiot (epidemiat), isot katastrofit 

 Botox – hoitoja tarvitsevat lapset, sähköhoidot  

Lastenpsykiatria 

 Älyllisesti kehitysvammatasoisten lasten psyykkinen oireilu 

Nuorisopsykiatria 

 Seri-nuoret, sukupuolivaihdosta toivovat nuoret ja oikeuspsykiatriset tutkimukset 

 

2.10.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  
  Lapsipotilaan hoitoprosessin kuvaus graafisesti. 

Tämä kuvaus sopii vastasyntyneisiin, somaattisiin, kirurgisiin, psykiatrisiin ja 
neurologisiin lapsiin sekä nuoriin. 

  

 Lähete voi tulla perusterveydenhuollosta, yksityissektorilta tai muusta sairaalasta. 

Potilas voi tulla myös ilman lähetettä päivystyksellisesti 

 Lääkäri hyväksyy lähetteen ja arvioi hoidon tarpeen sekä kiireellisyyden. Mikäli 

päivystyspotilaalla ei ole hoidon tarvetta, niin hän kotiutuu. 

 Hoitoa annetaan erikoisalan mukaisessa hoitopaikassa poliklinikalla tai osastolla 

 Tutkimusten ja niiden tulosten reaaliaikainen saatavuus nopeuttaa oikean hoidon 

aloitusta 

 Rajapintoina ovat yksilöllisen tarpeen mukaiset sisäiset ja ulkoiset yhteistyötahot (mm. 

lab, leikkaussali, synnyttäneiden vuodeosasto, psykiatria, lastensuojelu)   

 Optimaalista on, jos potilaan kokonaishoito on suunniteltu siten, että potilaalle ei tule 

turhia sairaalakäyntejä  

 Toiminnan kehittämisen edellytyksenä ovat muutokset mm. fyysinen läheisyys, tiivis 

yhteistyö osaamiskeskuksen sisällä, selkeä työnjako ja kirjalliset ohjeet hoitotavoista. 

 
 
 
 
Epikriisi 
hoito- 
jaksosta 
lähet- 
täneelle 
taholle 
 
 



 

 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 Kaikissa yksiköissä on organisaatiokohtaiset varautumissuunnitelmat 

suuronnettomuuksiin tai muihin erityistilanteisiin (ohjeet intranetissä kaikkien 

saatavilla), joita noudatetaan. Henkilökunnan kouluttamisella varmistetaan riittävä 

valmius näihin tilanteisiin 

 Hoidollisia hätätilavalmiuksia ylläpidetään henkilökunnan koulutustilaisuuksilla 

(esim. elvytys) 

 Näissä tapauksissa yksiköillä tulee olla etukäteistieto potilaan tulosta, jolloin potilas 

ohjataan saman tien asianmukaiseen hoitoyksikköön 

 Rajapintoina: kaikki sisäiset rajapinnat, pth, muut sairaalat, poliisi, pelastuslaitos, 

oikeuspsykiatria, sosiaalitoimi 

 

2.10.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

 Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta 

 Toimivat prosessit, joita arvioidaan säännöllisesti ja kehitetään jatkuvasti 

 Hoito näyttöön perustuvaa ja vaikuttavaa 

 Tiivis tiimityö 

 Konsultaatiot lähellä 

 Työkierto 

 Seurantakäynneillä yhtenäisemmät kriteerit 

 Kirjaaminen tärkeää 

 Sisäiset koulutukset, videomeetingit, ulkoisten koulutusten referointi 

 Asianmukaiset tilat ja resurssit  

 yhteistyö rajapintojen kanssa toimii 

 lapsen ja nuoren normaalin kehityksen tukeminen 

Kriittiset menestystekijät 

 kokonaisuuden hallinta, perhekeskeisyys, laadukas osaava hoito, joiden 

toteuttamiseen tarvitaan asianmukaiset tilat ja riittävät resurssit 

 työryhmätyöskentely ja hyvä tiedonkulku 

 riittävä kielitaito ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen 

 Terveyden tuottaminen, sairauden oireettomuus, hyvä elämänlaatu ja 

potilastyytyväisyys 

 Lapsen ja nuoren normaalin kehityksen tukeminen 

 Laaturekistereitä tulevaisuudessa 

 

2.10.6 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

 Potilastiedon reaaliaikaisuus nopeuttaa potilaan hoidon etenemistä 

 Toimiva logistiikka ja varastointi 



 

 

 Oikeat ammattiryhmät tekemään oikeita työtehtäviä -> oman toiminnan 

kehittäminen yhteistyössä rajapintojen kanssa 

 Laboratorio ja röntgen: tutkimukset on helppo tilata, näytteiden otto sujuvaa, 

vastaukset tulevat ajallaan 

 Fysiatrian ja Tikoteekin palvelut saatavilla 

 Ravitsemiskeskuksen palvelut räätälöityjä lasten osaamiskeskuksen tarpeisiin 

 Puhdistuspalvelun palvelut räätälöityjä lasten osaamiskeskuksen tarpeisiin 

 IT: yhdellä kirjautumisella tulisi päästä kaikkiin ohjelmiin. Ohjelmien tulisi keskustella 

keskenään ja siirtää tarvittava potilastieto  

 Hankintatoimisto yksiköitä palvelevaksi; tuotteiden ”etsiminen” ja hankinta niille 

henkilöille joiden ydintehtäviin ne kuuluvat 

 Apteekki: tilausten toimitus akuuttitilanteissa myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Mahdollisuus tilata myös pieniä määriä lääkkeitä. 

 HR: tuettava henkilöstön tiedonsaantia HR-palveluista 

Rajapinnat kuntoutukseen 

 Toiveena olisi, että kuntoutuksessa olisi lapsille erikoistuneita työntekijöitä 

 Palvelut hyvin saatavilla 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

 Lapsia ja nuoria hoitaisivat niille erikoistunut henkilökunta, jolla taataan hoidon 

laatu, jatkuvuus ja perhekeskeisyys. Yhteistyö rajapintojen kanssa on edellytys 

tämän toimivuudelle esim. lasten päivystyspotilaat, jotka hoidetaan päivystyksessä 

 Yhteiskäytön mahdollistaminen esim. laitteissa, hoitotarvikkeissa ja lääkkeissä 

 Sujuvat konsultaatiot erikoisalojen välillä 

 Kiinnitetään suurempaa huomiota lasten siirtymiseen aikuisten puolelle ”saattaen 

vaihtaminen” 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

 Selkeät lähetekäytännöt 

 Informaationkulku ja yhteistyö tärkeää sekä PTH ja sosiaalitoimeen  

 jokainen potilas tulee hoitaa oikealla tasolla (kriteerit) 

 luotu rakenteet mm. pitkäaikaissairaiden lasten jatkohoidolle 

 

2.10.7 Resursointitarpeet 
 

Resursointisuunnitelma lastenyksikössä 

Lastenyksikköön kuuluvat lastenpoliklinikka, lasten vuodeosasto ja vastasyntyneiden 

tehovalvonta. Yksikköä johtavat pediatrian ylilääkäri ja ylihoitaja, jonka vastuulla on koko 

medisiininen tulosalue. Jokaisessa toimipisteessä on apulaisylilääkäri. Ylihoitajalla on 

nykyisin aivan liian laaja vastuualue, jotta hän kykenisi riittävän perusteellisesti 

paneutumaan lastenyksikön kokonaisuuteen. Hänen apunaan toimii lastenosaston 

koordinoiva osastonhoitaja. 

 

Lastenpoliklinikka 



 

 

Lastenpoliklinikka on lähetepoliklinikka, joka on auki virka-aikana ja jolloin siellä hoidetaan 

myös päivystyslapset. Lastenpoliklinikalla on useita lastentautien erikoisaloja ja 

työskentely tapahtuu tiimeissä vastuualue-periaatteella lääkärin, sairaanhoitajan ja 

sihteerin kesken. Osa lastenpoliklinikan toiminnasta tapahtuu päiväosastolla, jossa 

hoidetaan hieman pidempiä käyntejä, tutkimuksia tai tarkkailua vaativia lapsia esim. ruoka-

altistuksia, lääkeinfuusioita tai nukutuksessa tehtäviä tutkimuksia. Lasten kotisairaala 

kuuluu lastenpoliklinikan alaisuuteen. Kotisairaala tekee erikoissairaanhoidon kotikäyntejä 

kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä lukuun ottamatta juhlapyhiä ja loma-aikoja. 

Yleisimmät potilasryhmät ovat syöpälapset, vastasyntyneiden tehovalvonnasta kotiutuneet 

lapset tai iv-antibioottihoitoa tarvitsevat lapset. 

1.1.2015 lähtien vakituisia sairaanhoitajia on 13, yksi apulaisosastonhoitaja ja vastaava 

sairaanhoitaja sekä yksi (0,5) osastonhoitaja, joka on yhteinen lasten neurologisen yksikön 

(0,5) kanssa. Sihteereitä on 4, jotka vuorottelevat mm. ilmoitusluukulla ja kirjoittavat 

saneluja. Laitosapulaisia on 1. Virka-aikana on yksi lastenpoliklinikan sairaanhoitajista 

varattu päivystykselliseen toimintaan ja 1/2015 alkaen päivystyspoliklinikalla on 

iltavuorossa yksi lastenosaston sairaanhoitaja. Tällä järjestelyllä halutaan varmistaa lasten 

sairaanhoidollinen osaaminen. Päivystyslapsen hoitoprosessi on ollut lastenyksikön 

yhteinen kehittämiskohde. Lastenpoliklinikalla sijaistamiset on hoidettu omalla 

henkilökunnalla ennalta sovituin vastuujaoin. Pidemmissä poissaoloissa, kuten loma-

aikoina, on toimintaa tavallisesti supistettu. Henkilökuntaan kuuluvat lääkärit 

työskentelevät osittain myös osastolla.  

 

Lähetekäytäntö on lastenpoliklinikalla selkeä ja hoitotakuussa on pysytty näillä 

resursseilla. Omien lääkäriresurssien lisäksi tarvitaan vuosittain konsultteja seuraavilla 

erikoisaloilla: 

 n. 12–24 pvä/v lastenreumatologi 

 n. 5 pvä/v lastengastrologi 

 n. 12 pvä/v lastenendokrinologi 

 n. 23 pvä/v lastenkardiologi 

 n. 11 pvä/v lastenkirurgi 

 
 
Lastenosasto 

Lastenosaston toimintaan kuuluvat vuodeosasto ja vastasyntyneiden tehostettu 

valvonta. Toiminta on jakautunut kahteen kerrokseen, joka on henkilöstön yhteiskäyttöä 

rajoittava tekijä. Lasten vuodeosastolla on ympärivuorokautista toimintaa kaikkina päivinä 

ja painopiste on päivystysluonteisessa toiminnassa. Potilaspaikkoja on 20. Paikat 

jakautuvat siten, että vuodeosastolla on 14 ns. puhtaiden ja infektiossa olevien 0-16 v 

lapsien hoitoon ja 6 paikkaa (4+2) vastasyntyneiden tehovalvonnassa. Vuodeosastolla on 

myös mahdollisuus tehostettuun valvontaan ja paineistettuja eristyshuoneita on kaksi. 

Puhdas eristys (esim. syöpälapsille) voidaan järjestää helposti tehostetun valvonnan 

yksikössä. 

 

Lastenosastolla on koordinoiva osastonhoitaja, joka vastaa hallinnollisesti molemmista 

kerroksista ja apulaisosastonhoitajat (toinen 78 %) vastaavat niissä hoitotyöstä. Koko 



 

 

lastenyksikön käytössä ovat myös psykologi ja perheterapeutti. Psykologi toimii lasten ja 

heidän perheidensä tukena äkillisissä tai pitkäaikaisissa sairauksissa. Perheterapeutti on 

psykologin työpari. Perheterapeutti on tiiviissä yhteistyössä psykiatrisen tutkimusyksikön 

kanssa toimiessaan mentorina anoreksiatiimille 1 pvä/vko. Muut erityistyöntekijät 

kutsutaan tarpeen mukaan hoitopalaveriin omista yksiköistään. Vakituisia sairaanhoitajia 

on 26, joista yksi on arki-illat päivystyspoliklinikalla, 4: llä on lakisääteiset osa-aikaisuudet 

(78 % ), 2: lla 75 % ja 2: lla 50 % toimet. Vakituisia lastenhoitajia on 10, osastosihteereitä 2 

(toinen 78 %) ja laitosapulaisia 5, joista yksi 50 %. Laitosapulaiset ja sihteerit eivät kuulu 

yksikön henkilökuntaan. 

 

Vuodeosaston kaikki lastentautien erikoisalat ja tehostetun valvontayksikön hoitokäytännöt 

vaativat hyvin erilaista osaamista. Tehostetun valvonnan yksikköä leimaavat 

hoitoympäristön teknisyys ja hätätilanteet. Vuodeosastolla on taas huomattava määrä 

erityyppisiä potilaita. Lastenyksikön henkilökunta on aloittanut työkierron (lukuun ottamatta 

kesää), jolla pyritään takaamaan laaja-alainen lasten sairaanhoidon osaaminen siellä, 

missä kulloinkin on tarvetta. Lapsipotilasta, ikä ja sairaus huomioon ottaen, ei yleensä 

jätetä yksin ilman vanhempia. Lapsiin kohdistuvat yksinkertaisetkin hoitotoimenpiteet 

vaativat useamman hoitajan läsnäoloa esim. iv-kanyylin laitto tai likvortutkimus. Tiedossa 

on, että eristyspotilaat sitovat enemmän henkilöstöä kuin ns. puhtaat potilaat ja toisaalta 

valvontapotilaat tarvitsevat vähintään yhden hoitajan jatkuvan läsnäolon. Pitkäaikaissairaat 

lapset ovat haasteellinen ryhmä. Heidän hoitonsa vaatii yleensä oman hoitajan joka 

työvuoroon (joillakin hoitorinki) ja perusmiehityksestä sitä on vaikea ottaa pidemmäksi 

aikaa.  

 

Vastasyntyneiden tehovalvonnassa pitää miehityksen olla kaiken varalta sellainen, että 

henkilöstö selviytyy tehostetun hoidon vaatimuksista. Henkilökunta osallistuu tarpeen 

mukaan sectioihin ja imukuppeihin lastenlääkärin apuna. Synnytys- ja leikkaussalissa on 

erillinen hälytysnappi, jolla kutsutaan tarvittaessa mukaan vastasyntyneiden 

tehovalvonnan henkilökuntaa esim. elvytystilanteisiin. Nykyinen perhekeskeinen 

toimintamalli on muuttanut hoitajien roolia. Hoitajat ovat opetelleet vanhempia ohjaavan, 

osallistavan ja kannustavan hoitotavan. Vanhemmilla on mahdollisuus olla koko ajan läsnä 

lapsensa luona, joka on melko haastavaa käytännön työn sujuvuuden näkökulmasta 

näissä tiloissa. Henkilökunta osallistuu myös kaikkiin maanteitse tapahtuviin 

potilassiirtoihin (vienti ja haku) Turkuun, Tampereelle ja Helsinkiin. Tulevaisuudessa 

fyysisesti mahdollisimman läheinen sijainti samassa tasossa, antaa parhaimmat synergiat 

turvalliselle ja laadukkaalle sekä kustannustehokkaalle lasten osaamiskeskuksen 

toiminnalle.  

 
Lastenneurologinen yksikkö 
Lastenneurologisessa yksikössä on 2 lääkärin virat, joista vain toinen on täytettynä. 

Ylilääkärin työpanos jakautuu hallinnollisen ja kliinisen työn välille. Pediatrian erikoistuvan 

vaiheen lääkärit pitävät ajoittain vastaanottoa lastenneurologisessa yksikössä. 

Toimintaterapeuteilla on 1½ toimea lasten neurologisessa tutkimus- ja arviointityössä, joka 

on keskeinen osa diagnostisointia ja kuntoutuksen suunnittelua. He tekevät myös 

päiväkoti- ja koulukäyntejä. Jatkossa kahdelle kokopäiväiselle toimintaterapeutille on 



 

 

selkeä tarve. Kolmen sairaanhoitajan työpanos jakautuu polikliiniseen ja 

päiväosastotyyppiseen työhön. Heillä on omia vastaanottokäyntejä ja he tekevät myös 

päiväkoti- ja koulukäyntejä. Osastonhoitajan työpanos on hallinnollinen ja jakautuu nyt 

lastenneurologisen yksikön sekä lastenpoliklinikan kesken.  

 

Puheterapeutteja on 2, joista yksi jaetaan Tikoteekin kanssa. Puheterapeutin työmäärä on 

lisääntynyt vuosien varrella. Työ on tutkimus- ja arviointityötä, joka on keskeistä 

diagnostisoinnissa ja kuntoutuksen suunnittelussa. Pediatrian puolelle tehdään 

konsultointeja mm. keskosten ja syömisongelmaisten lasten kanssa. Tarvetta on ollut 

myös ulkopuolisen konsultin käyttöön n. 1 x/kk ja ostopalveluun n. 1 lapsi/vko sekä talon 

korvayksiköstä n. 2-4 pv/kk. Psykologeja on 2 ja he osallistuvat tutkimus- ja arviointityöhön 

diagnostisoinnissa ja kuntoutusta suunniteltaessa. Psykologiresurssit ovat riittävät. Edellä 

mainittujen erityistyöntekijöiden erikoisosaaminen on arvokasta tiimityötä neurologisen 

lapsen ja hänen perheen kokonaishoidon näkökulmasta, joten heidän kuuluminen lasten ja 

nuorten osaamiskeskukseen on välttämätöntä. Sihteereitä on 2 ja määrä on sopiva, koska 

kirjoitettavat sanelut ovat pitkiä. Resursoinnissa on huomioitava vielä neurologisten lasten 

sairauden luonne, jolloin hälyinen ja kiireinen ilmapiiri ei ole tutkimuksille eduksi. 

Vastaanottoon varataan siksi melko pitkä aika, puhelut vaativat usein laajempia selvittelyjä 

useiden tahojen kanssa ja päiväkoti- sekä koulukäynnit ovat tärkeitä, mutta se aika on pois 

muulta työltä.  

 

Lastenpsykiatria 
Tulevaisuudessa on tavoitteena lisätä kotiinpäin suuntautuvaa lastenpsykiatrista 

elektiivistä hoitoa ja perheiden akuuttihätään vastaamista, mikä edellyttää nykyisten 

henkilöstöresurssien säilyttämistä nykyisellään. Tavoitteena on entisestään tehostaa 

lastenpsykiatrian avohoidon ja osaston työntekijöiden yhteistyötä ja yhteisten 

henkilöstöresurssien käyttöä.  Henkilöstöresursseista lääkärien ja erityistyöntekijöiden 

työhön kuuluu lisääntyvässä määrin tarjota tulevaisuudessa työnohjaus- ja 

konsultaatioapua eri viranomaisille ja lastensuojelulaitoksille. Perhetyöntekijöiden 

työparina toimiminen lastensuojeluselvityksessä tulee jatkumaan yhteistyössä 

lastensuojeluviranomaisten kanssa myös tulevaisuudessa, mitä toteutetaan jo nyt 

nykyisillä henkilöstöresursseilla.   

 

Lastenpsykiatrian osaston paikkaluku tulevaisuudessa koostuu neljästä 

ympärivuorokautisesta vuodepaikasta ja kahdesta päiväpotilaspaikasta. Tulevaisuuden 

osasto tulee olla sellainen missä voidaan pienillä muutoksilla ottaa tutkimukseen ja hoitoon 

koko lapsen perhe, mitä nykyisissä tiloissa ei ole mahdollista. Tällä hetkellä intensiivistä 

perhehoitoa toteutetaan tutkimuslasten perheiden kanssa vuokratiloissa toiminnallisten 

perheiltapäivien merkeissä, mitä tulevaisuudessa voisi toteuttaa osaston perhepaikassa 

nykyisillä henkilöstöresursseilla. Lastenpsykiatrisessa osastohoidossa olevat lapset ovat 

usein moniongelmaisia ja tarvitsevat yhden tai kahden hoitajan vierihoidon vuorokauden 

eri aikoina. Osastojakson jälkeen lasten omaan kouluun palaaminen tapahtuu asteittain 

kouluharjoittelun merkeissä, johon kuluu kunkin lapsen kohdalla yhden hoitajan työpanos.  

 



 

 

Avohoidossa pikkulapsipsykiatria on ilman psykologiresurssia, mitä on tulevaisuudessa 

vahvistettava, jotta pikkulapsipsykiatrian moniammatillista tutkimusta ja hoitoa voidaan 

kehittää ja laajentaa. Valtion kustantama oikeuspsykiatrinen toiminta vie osan pkl:n 

psykologiresursseista. Tulevaisuudessa oikeuspsykiatrisessa työryhmässä tarvitaan 

psykologin lisäresurssia.  

 

Avohoidossa korostuu moni ammatillinen tiimityö ja siksi tulevaisuudessakin 

erityistyöntekijät halutaan pitää työryhmän sisällä eikä erillisessä asiantuntijapalveluissa. 

Lastenpsykiatrian henkilöstön avohoitoresurssit riittävät nykyisen toiminnan 

toteuttamiseen. Tulevaisuudessa on tärkeää, että osasto ja pkl ovat lähellä toisiaan, jotta 

henkilöstöresursseja voitaisiin paremmin tehostaa ja kehittää kotiinpäin suuntautuvaa 

hoitoa. 

 

Nuorisopsykiatria 

Tulevaisuudessa osastosta tulee 6-paikkainen ja tavoitteena on viedä palvelut lähelle 

kotia. Tämä sisältää liikkuvan työn, kotiinpäin suuntautuvan kriisityön ja konsultoivan työn 

lastensuojelulaitoksiin. Liikkuvaan työhön tarvittavia resursseja ei voida irrottaa 

nuorisopsykiatrian nykyisistä resursseista. Volyymit ja käyntimäärät ovat kasvaneet viime 

aikoina, eivätkä nykyiset resurssit mahdollista liikkuvaa työmuotoa. Liikkuvan työmuodon 

aloitus tulee vähentämään osastohoidon tarvetta.  Osastolla hoidossa olevista nuorista 

suurin osa vaatii valvontaa 24/7 itsetuhoisuuden tai psykoottisuuden vuoksi. 

Nuorisopsykiatrian osastolla pidetään erittäin tärkeänä tilanteiden ennakointia, tilanteessa 

rauhallisena pysymistä ja hoidollista läsnäoloa. Tämän lisäksi vierihoito ja kiinnipito- tai 

eristystilanteet vaativat henkilökuntaa. Vaikka osaston paikkaluku putoaa kahdella, ei 

osastolta kuitenkaan vapaudu resursseja muuhun käyttöön, koska nykyisin osastolla on 

liian vähän henkilökuntaa ja lisähenkilökuntaa joudutaan hankkimaan monta kertaa 

viikossa. 

 

Nykyisillä resursseilla ei avohoidossa pystytä antamaan kaikille asiakkaille hoitotakuun 

puitteessa hoitoa. Tämän vuoksi avohoidon henkilökunnasta ei voida irrottaa resursseja 

liikkuvaan työhön. Sijoittamalla nuorisopsykiatrian yksiköt (poliklinikka, jonka alaisuudessa 

liikkuva tiimi toimii ja osasto) lähekkäin pystyttäisiin paremmin hyödyntämään 

henkilökunnan liikkuminen yksiköiden välillä varsinkin lääkärien, psykologien, 

sosiaalityöntekijöiden ja toimintaterapeutin osalta, mutta myös hoitohenkilökunnan osalta. 

Erityistyöntekijöiden tulee kuulua jatkossakin nuorisopsykiatrian yksikön 

moniammatilliseen työryhmään. Kaiken perustana ja edellytyksenä on kuitenkin hyvin 

toimiva perustaso (perusterveydenhuolto, kouluterveydenhuolto ja lastensuojelu). 

 

2.10.8 Resurssien mitoitukset 
 
Lastenyksikkö 
Jatkossa lastenyksikössä on keskityttävä paremmin henkilöstöresurssien yhteiskäyttöön, 

mutta välttämättömänä edellytyksenä tälle on fyysinen läheisyys. Mikäli lastenyksikön 

toiminnot saadaan samaan tasoon, voi henkilöstön yhteiskäytöllä saada vaikuttavampaa 

toimintaa sijoittamalla henkilöstöä sen hetkisen tilanteen kannalta järkevämmin. 



 

 

Osaamisen laajentaminen ja mentoritoiminta tulevat luontevimmaksi myös henkilöstön 

liikkuvuuden myötä.  

 
Lastenpoliklinikan toiminta on tulevaisuudessa todennäköisesti pääosin elektiivistä ja 

nykyinen henkilöstömäärä on siihen riittävä. Rajapintatyöskentelyä olisi kehitettävä lasten 

neurologisen yksikön kanssa. Lasten päiväosaston, kotisairaalan ja lastenosaston 

henkilöstö- sekä tilaresurssien yhteiskäyttö tasaa potilasvirtojen ja kulutustavaroiden 

epätasaisuudet. Äkillisiin henkilöstötilanteen muutoksiin pystyttäisiin myös reagoimaan 

paremmin osaavan henkilöstön avulla. Poissaolot mm. lomat voidaan suunnitella siten, 

että toiminta pysyy ennallaan osaamisen näkökulmasta eikä ole niin haavoittuvainen.   

 

Lastenosaston molemmissa kerroksissa hoito on luonteeltaan päivystyksellistä ja tämän 

vuoksi vain oikealla henkilökuntamäärällä varmistetaan turvallinen ja laadukas hoito 24/7. 

Molemmissa kerroksissa voidaan hoitaa esim. kevyempää hengitystukea tarvitsevia 

tehostetun valvonnan lapsipotilaita ja ”keskolassa” lisäksi respiraattorihoitoa. Lapsipotilaan 

tehostettu valvonta tarvitsee vähintään 1-2 hoitajaa/työvuoro kuten myös eristyslapsen ja 

yksinäisen lapsen (sairaalassa ilman vanhempia) hoitaminen. Tekninen välineistö, lääke- 

ja nestehoito ovat vanhempien tukemisen rinnalla hyvin vaativia tehtäviä. 

Henkilökuntaresursseja menee myös siirtokuljetuksiin, koska pelastuslaitoksella ei ole 

lastensairaanhoidon osaamista. Kuljetukset ovat ajallisesti pitkiä maantieteellisen 

etäisyyden vuoksi (TYKS, HUS, TAYS) ja vaativat vahvaa lastenosaamista. Kuljetuksiin 

menee sairaanhoitajan ja joskus lääkärinkin työpanos 1-2 työvuoron ajaksi. Ainoastaan 

ilmateitse tapahtuviin kuljetuksiin on sairaalan ulkopuolinen henkilökunta. 

Yhteispäivystykseen on sijoitettu arki-iltoina lasten sairaanhoitaja, mutta tavoitteena on 

saada koko päivystyksellinen toiminta sinne jatkossa. 

 

Vuodeosastolla on aamuvuoroissa 5-6 (optimi 6), iltavuoroissa 4-5 (+1 sh päivystyspkl) ja 

yövuoroissa 3 henkilöä. Vastasyntyneiden tehostetun valvonnan yksikössä on vastaavasti 

aamuvuoroissa 4-5, ilta- ja yövuoroissa 3 henkilöä. Jokaisessa aamuvuorossa menee 

yhden lastenhoitajan työpanoksesta n. 3-4 h maitokeittiössä. Tämä aika säästettäisiin 

lastenhoitajan ydintehtävään, lapsen perushoitoon ja vanhempien ohjaukseen, mikäli 

maitokeittiötoiminnot (maidon valmistus, pullotus, vastaanotto) siirrettäisiin 

ravitsemiskeskuksen yhteyteen. Valtakunnallisesti tämä on ollut käytäntönä monessa 

keskussairaalassa liikelaitostamisen vaihtoehtona. Oman lastenkirurgin ja lapsista 

kiinnostuneen anestesiologin saaminen organisaatioon mahdollistaa entistä laajemman 

kirurgisen, kivunhoidon yms. sellaisen toiminnan lastenyksikössä. Tämä vaatii edelleen 

kehittämistyötä yhdessä henkilökunnan kanssa. 

 

Toimipohja lastenyksikössä on liian pieni, koska sieltä on siirretty aikoinaan resursseja 

(yht. 8) poliklinikalle, kotisairaalaan ja muihin tärkeisiin toimintoihin kuten esim. 

perheterapeutti ja psykologi. Toiminta ei kuitenkaan ole muuttunut niin nopeassa tahdissa 

avopainotteiseksi, että se olisi turvattu nykyisellä toimipohjalla. Näihin on jouduttu 

käyttämään pitkäaikaisia sijaisia, sillä ilman heitä hoito ei ole turvallista. Ulkopuolisten 

sijaisten käyttöä vältetään. Mikäli kerrosten toiminnot olisivat samassa tasossa 

lastenpoliklinikan läheisyydessä, voisi henkilöstön yhteiskäyttö olla yksi keino saada 



 

 

vaikuttavampaa toimintaa. Nykyiset erityistyöntekijät (psykologit, perhe-, toiminta- ja 

puheterapeutit) kuuluvat tiiviisti työryhmään ja heillä on arvokasta erityisosaamista 

lastentaudeilta. Heidän tavoitettavuus on tärkeää äkillisissä tilanteissa, joten fyysinen 

läheisyys korostuu myös tässä. 

 
Lastenpsykiatria  
Tulevaisuudessa osasto jatkaa viikko-osastona ja ympärivuorokautisia paikkoja muutetaan 

päiväpaikoiksi sekä mahdolliseksi perhepaikaksi. Hoitajaresurssit päivävuorossa 4-5 

hoitajaa, varsinkin silloin kun harjoitellaan jonkun lapsen kanssa omaan kouluun paluuta. 

Iltavuorossa 3 - 4 hoitajaa ja 1 yövuorossa. Lisäksi kotiinpäin suuntautuva hoito voitaisiin 

toteuttaa 2 hoitajan työparilla, mihin lisäresurssia saataisiin avohoidon työntekijöiltä 

tarpeen mukaan. Perhepaikalla olevan perheen hoitamiseen tarvitaan 2 hoitajaa, mikä 

resurssi tulee osaston senhetkisestä miehityksestä, jolloin jaksolla perheen lisäksi olisi 

vain 4 lasta. Osastolla 50 % sihteeripalvelu. 

 

Avohoidossa pkl:lla lääkäri voi tavata 3-4 perhettä/päivä. Yksilökäyntejä psykologeilla, 

toimintaterapeuteilla 4-5/päivä. Silloin, kun yksilötyöntekijät tekevät päiväkoti- tai 

koulukäyntejä niin käyntejä 2-3/päivä. Perhetapaamisia perhetyöntekijöillä/sairaanhoitajilla 

4-5/päivä. Silloin, kun on perheiltapäiviä tai kotikäyntejä niin 2-3/päivä. 

Vastaanottokäyntien lisäksi sairaanhoitajat, psykologit, toimintaterapeutit ja 

sosiaalityöntekijät hoitavat itse vastaanotto varaukset, koodaukset ja dokumentoinnit 

potilaskertomuksiin, mihin kuluu aikaa 10 - 15 min/potilaskäynti. 

 

Sihteereitä pkl:lla 1 ja 50 % serityön sihteeri, joka tarvittaessa auttaa pkl:n sihteeriä. 

Sihteerien työ sisältää lääkärien sanelujen kirjoittamiset, koodaukset ja varaukset. Lisäksi 

puhelin vastaanottotoiminta, aikojen lähettäminen ja peruutusten vastaanottaminen. 

Verkostokokous aikojen lähettäminen ja yhteydenotot eri viranomaisiin jne. Potilastyöhön 

liittyvän lisäksi sihteeri kirjoittaa henkilökuntakokousten ym. kokousten pöytäkirjat sekä 

huolehtii yksikön nettisivujen ja toimintaan liittyvien infojen lähettämisestä työntekijöille. 

Tulevaisuudessa sihteeriresurssia tulee lisätä.  

 

Nuorisopsykiatria 

Tulevaisuudessa osastolla pitäisi olla maanantaista perjantaihin aina neljä hoitajaa 

aamussa ja neljä illassa sekä neljä hoitajaa sunnuntain iltavuorossa ja kaksi yövuorossa. 

Viikonloppuisin riittää kolme hoitajaa aamuvuoroon ja kolme hoitajaa iltavuoroon.  

 

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla lääkäri voi tavata 4-5 asiakasta/päivä. Terapia- tai 

tukikäyntejä voi olla 4-5/päivä/työntekijä. Psykologilla voi olla 2 tutkimuskäyntiä/päivä. 

Perhetapaamisia voi olla 3-(4)/päivä/työpari.  

 

Tällä hetkellä sihteereitä on poliklinikalla yksi ja osastolla 0,5. Tämä määrä riittää, jos 

yksiköt ovat vierekkäin ja sihteerit voivat työskennellä samassa paikassa, jolloin he voivat 

jakaa työtehtäviään. 

 



 

 

2.10.9 Resursointisuunnitelma 
 
Lastenyksikön suunnitelma  
Henkilöstömäärä riippuu paljon siitä, missä osasto sijaitsee muihin lasten ja nuorten 
osaamiskeskuksen toimintoihin nähden. Nykyisen toimipohjan lisäksi tarvitaan vähintään 
tällä hetkellä käytössä oleva sijaisten määrä potilasturvallisen hoidon takaamiseksi. 
Tarkempi kuvaus s. 17-18. 
 
Lasten neurologinen yksikkö 

Ylilääkäri 1  

Erikoislääkäri 1  

½ os.hoitaja (yhteinen lastenpoliklinikan kanssa) 

1 apul.os.hoitaja (mukana hoitotyössä) 

3 sairaanhoitajaa 

2 psykologia 

2 puheterapeuttia   

2 toimintaterapeuttia  

2 osastonsihteeriä (sanelut pitkiä) 

 

Toimintaterapeuteilla on 1½ toimea, mutta työmäärän kasvun vuoksi on vähintään kahden 

kokopäiväisen tt: n tarve. Pediatrialla toimintaterapeutteja tarvitaan mm. reumalasten, 

palovammapotilaiden, kirurgisten lasten kuntoutuksen suunnitteluun. Puheterapeutteja 

tarvitaan 2 kokopäiväistä henkilöä vastaamaan lastenneurologisen yksikön tarpeeseen.  

 

Lastenpsykiatria 

Tulevaisuudessa yhteisiä työntekijöitä lastenpsykiatrian avo- ja osastohoidossa on 

ylilääkäri, osastonhoitaja, kliininen erityissairaanhoitaja, toimintaterapeutti, psykologi, 

sosiaalityöntekijä. Nämä toteutuu jo tälläkin hetkellä. Lisäksi osastolla työskentelisi 

osastonlääkäri, apulaisosastonhoitaja ja 9,5 sairaanhoitajaa, 2 mielenterveyshoitajaa ja 1 

liikunta- ja urheiluohjaaja sekä 0,5 osastosihteeri. 

Avohoidossa työskentelisi yhteisten työntekijöiden lisäksi 1erikoislääkäri, 3.2 psykologia, 

1,5 toimintaterapeuttia, 1 sosiaalityöntekijä, 1 apulaisosastonhoitaja, 3 sairaanhoitajaa ja 

1,5 kliin.erit.sh. ja 1,5 sihteeriä. 

 
Nuorisopsykiatria 

Tulevaisuudessa nuorisopsykiatrian avohoidon ja osastohoidon yhteisiä työntekijöitä 

olisivat ylilääkäri, osastonhoitaja, kliininen erityissairaanhoitaja, toimintaterapeutti, 2 

sosiaalityöntekijää ja 1,5 osastosihteeriä. Nuorisopsykiatrian avohoidossa poliklinikalla 

työskentelisi näiden lisäksi poliklinikkalääkäri, 3,5 psykologia ja 3 hoitotyöntekijää 

(sairaanhoitaja/mielenterveyshoitaja) sekä liikkuvassa tiimissä 2 hoitotyöntekijää 

(sairaanhoitaja/mielenterveyshoitaja). 

Nuorisopsykiatrian osastohoidossa työskentelisi edellisten lisäksi osastonlääkäri, 

apulaisosastonhoitaja, 0,5 psykologia, 10 sairaanhoitajaa ja 5 mielenterveyshoitajaa. 

Resurssilisäyksen voisi toteuttaa muualta vapautuvista resursseista. 

 



 

 

2.10.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
 

Lasten ja nuorten osaamiskeskus 

Perusajatuksena on, että lasten päivystyksellinen toiminta on kokonaan 

päivystyspoliklinikalla. Lastensairaanhoitaja (lasten osaamiskeskuksen toimi) ja lääkäri 

hoitavat siellä yhdessä päivystykselliset lapsipotilaat. Nykyiset Y-rakennuksessa olevat 

tilat ovat toiminnalle sopivat. Järjestelyä tukevat 2 lasten sairaanhoitajan toimea (aik. 

hoidettu sijaisilla), jolla osaava ja laadukas hoito voidaan turvata. Lastenpoliklinikan tilat 

säästyvät näin elektiiviseen käyttöön ja päivystyksessä olevat asianmukaiset tilat tulevat 

ajallisesti täysmittaiseen käyttöön. 

 

Lasten osaamiskeskuksen sijainti maatasolla on merkittävä logistiikan kannalta. 

Lastenosasto, lastenpoliklinikka, lastenneurologinen poliklinikka ja lastenpsykiatria voivat 

toimia samoissa, riittävän avarissa tiloissa. Näiden toimintojen saattaminen samaan 

tasoon antaa synergiaetua. Yksiköillä voi olla yhteinen ilmoittautumispiste, jossa perheet 

käyvät ilmoittautumassa, tarkistamassa yhteystiedot ja lupa-asiat. Lapsiperheillä on usein 

lastenistuin, -vaunut tai -kärryt mukana vastaanotolla. Ne vievät paljon tilaa ja ovat 

hankalia liikuttaessa hissillä tai muuten ahtaissa paikoissa. Neurologisilla lapsilla voi olla 

lisäksi liikuntaa tukevia apuvälineitä, joten esteetöntä kulkutilaa tulee olla riittävästi. WC-

tilojen tulee olla riittävän tilavat neurologisia lapsia sekä ohjaus- ja opetustilanteita 

(katetrointi) varten. Erityisesti pienten lasten perheet tarvitsevat myös hoitohuonetta 

vaipanvaihtoon ja syöttämiseen. Myös odotus- ja leikkitilat voivat olla poliklinikoilla 

yhteiset. Tilojen kannalta on tärkeää, että niiden muunneltavuus on mahdollista. Tiloja 

tulee voida jakaa erilaisin väliseinin ja särmein, koska usein tarvitaan myös rauhallisempia 

nurkkauksia. Eri tilojen äänieristyksen on oltava hyvä. 

 

Lapsi ei tule yksin vastaanotolle vaan mukaan tulevat usein molemmat vanhemmat sekä 

sisarukset. Maahanmuuttajilla, joita alueellamme on enenevästi, voi mukaan vastaanotolle 

tulla ”laajennettu” perhe sosiaalityöntekijöineen ja tulkkeineen. Varsinaisia vastaanottotiloja 

tarkastellessa tulee ottaa huomioon työn jaksottamisesta saatavat hyödyt huoneiden 

käyttöasteissa. Hyvällä suunnittelulla voidaan suoranaista potilastyötä sijoittaa 

käyttötarpeen mukaan asianmukaisiin tiloihin. Kaikkien huoneiden ei kuitenkaan tarvitse 

olla yhtä isoja. Parhaalta ratkaisulta tuntuu se, että hoitajan huone on keskellä, josta on 

ovet molemmille puolille lääkärin vastaanottohuoneisiin. Kulku voi olla hoitajalta lääkärille 

”sisäisesti” eikä käytävän kautta. Näin säästyy aikaa kun perhe voi siirtyä hoitajan luo 

ohjaukseen ja lääkäri pääsee sanelemaan. Joissakin huoneissa voi olla useampi työpiste. 

Terapeuteilla on käytössä testimateriaalia, joita on hankala kuljettaa mukana. Tästä syystä 

työn suorittaminen potilaskohtaisesti, loppun asti samassa tilassa, on mielekästä.   

 

Lapsilla on myös usein yhteisvastaanottoja lääkärin ja erityistyöntekijän kanssa, jolloin tilan 

tarve on isompi, koska esim. fysioterapeutti voi tutkia lapsen motoriikkaa samalla kun 

lääkäri keskustelee vanhempien kanssa. Tietyt vastaanotot esim. neurologiset, kirurgiset 

ja reumatologiset lapset vaativat tautien tutkimuksen luonteen mukaisesti tilavammat 

huoneet. Eri ammattiryhmillä on vielä opetussairaalan mukaisesti opiskelijoita 



 

 

seuraamassa vastaanottoa. Huoneissa on hyvä olla pieni leikkinurkkaus, jolla 

”rauhoitetaan” mukana olevat sisarukset.  

 

Huoneissa on oltava riittävän monipuolinen tutkimusvälineistö, jolla erityyppisten 

vastaanottojen sujuvuus turvataan. Tietyt laitteet, kuten esim. uä-koneet, vievät suurehkon 

tilan ja tarvitsevat hyvän tuuletuksen lämpöhaittojen ehkäisemiseksi. Näissä tiloissa on 

hyvä olla mahdollisuus huoneen pimennykseen uä-tutkimusten ajaksi. Toisaalta huoneen 

lämmön (tai mahdollisuus kohdistettavaan lämpösäteilijään) tulisi olla säädeltävissä 

pienten lasten tutkimustilanteissa tavallista lämpimämmäksi. Tutkimushuoneiden 

muunneltavuus on tärkeätä eri toimijoiden näkökulmasta. Tilaa pitäisi voida käyttää myös 

lapsen tarkkailuun (esim. ruokailun) ja pientoimenpiteisiin. Toimintaterapeutit tarvitsevat 

ison tilan kookkaille laitteille mm. lastojen teossa.  

 

Lasten kotisairaala ja päiväosasto voivat olla poliklinikoiden ja osaston välittömässä 

läheisyydessä synergioiden saamiseksi. Henkilökunnan yhteiskäyttö, osaamisen 

varmistaminen, nopean avun saaminen hätätilanteissa ja tilojen käyttöasteen nosto 

vuorokauden eri aikoina, ovat mahdollisesti saavutettavia hyötyjä, jos toiminnot saadaan 

sijoitettua toisiinsa nähden järkevästi. Päiväosasto ei tarvitse montaa vuodepaikkaa, mutta 

niistä voi olla joskus hyötyä lastenosastolle iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.  

 

Edellä mainittujen toimintojen yhdistäminen ja läheisyys tuovat synergioita myös 

hoitotarvikkeiden varastointia, mahdollisesti lääkehuoltoa ja laitteistoa ajatellen. 

Hoitotarvikkeet ja lääkkeet ovat suuri menoerä osastolla. Niiden tilaus pienemmissä erissä 

on tehty hankalaksi ja kalliiksi. Keskittämällä nämä hankinnat, voidaan turha hukka poistaa 

ja saada säästöjä aikaan. Laitteistoa ja tutkimusvälineistöä ajatellen, on hyvä keskittää 

kaikki hankinnat lasten osaamiskeskuksen sisällä, jotta laitekanta ja niihin liittyvät 

tarvikkeet pysyvät samoina sekä yhteensopivina. Tämä helpottaa henkilöstön siirtymistä ja 

osaamista lasten osaamiskeskuksen sisällä, kun käytössä on tutut laitteet. Jatkossa on 

varmasti syytä miettiä apuvälinekeskuksen toimintaa ja sijaintia (esh-pth?). 

 

Osaston näkökulmasta paineistettuihin eristyshuoneisiin pääsy suoraan ulkoa olisi 

infektioiden tartuntojen ehkäisemisen puolesta merkittävä parannus. Huoneissa tullaan 

jatkossa hoitamaan todennäköisesti entistä erikoisempia infektioita mihin on totuttu 

nykyisten infektiotautien talttuessa rokotteilla. Puhdas ja paineistettu eristyshuone on 

jatkossakin tarpeellinen infektioherkille lapsille. Tehovalvonnassa olevien lasten 

lukumäärää, voidaan henkilöstön osaamisen kannalta lisätä esim. ketoasidoosit. Kaikkien 

huoneiden tulisi olla ns. perhehuoneita, jotta pysymme linjassa yksikön valitsemassa 

hoitomallissa. Vanhemmat tarvitsevat myös oman taukotilan, jossa voi ruokailla ja levätä 

sairaalassaoloaikana.  

 

Lastenpsykiatria 

Tarkoituksena on saada lastenpsykiatrian toiminnot fyysisesti toistensa välittömään 

läheisyyteen, jotta tilojen ja henkilöstön tehokas käyttö mahdollistuu. Nykyisin neljässä eri 

paikassa sijaitsevilla osastolla, poliklinikalla, pikkulapsipsykiatrian työryhmällä ja lasten 

oikeuspsykiatrisella työryhmällä on yhteisiä työntekijöitä, joiden työaikaa kuluu 



 

 

nykyisellään toimipisteestä toiseen siirtymiseen. Samassa rakennuksessa sijaittaessa 

voidaan avo- ja osastohoidon yhteisten työtekijöiden määrää entisestään kasvattaa. 

Erityistyöntekijät voivat joustavasti hoitaa potilaita riippumatta siitä, ovatko he avo- vai 

osastohoidossa. Perheelle tutut ’avotyöntekijät’ voivat joustavammin jatkaa perheen 

kanssa myös osastohoidon aikana. 

 

Tilojen tehokkaampi ja joustavampi käyttö mahdollistuu, kun neuvottelutilat, sosiaaliset tilat 

ja toiminnalliset terapiatilat (esim. toimintaterapeuttien tilat, musiikkihuone) voivat olla avo- 

ja osastohoidon yhteiskäytössä. Lastenpsykiatrian osaston yhteyteen tarvitaan 

perhepaikka, joka voi olla yhteiskäytössä nuorisopsykiatrian kanssa. Perhepaikan tilaa voi 

tarvittaessa käyttää yöpymistarkoituksessa lastenpsykiatrisella päiväosastojaksolla 

olevalle lapselle. 

 

Nuorisopsykiatria 

Vuonna 2025 on tarkoitus toimia nuorisopsykiatrian yksikkönä, jonka alaisuudessa on 

avohoito ja osastohoito ja nämä toimivat tiiviissä yhteistyössä. Myös henkilökunta on 

suurelta osin yhteistä. Toteutuakseen tämä suunnitelma vaatii sen, että poliklinikka ja 

osasto ovat fyysisesti vierekkäin. Kun tilat ovat vierekkäin, samat erityistyöntekijät voivat 

hoitaa nuoren ja perheen asioita riippumatta siitä, hoidetaanko nuorta avohoidossa vai 

osastohoidossa. Tällainen toiminnan mahdollisuus lisää sekä hoidon laatua että nuoren 

perheen turvallisuuden tunnetta. Asiakkaiden kokema turvallisuus on 

nuorisopsykiatrisessa työssä merkittävässä roolissa hoidon onnistumisen ja yhteistyön 

kannalta. 

 

Nuorisopsykiatrian yksikössä on paljon yhteistä henkilökuntaa, jotka tarvitsevat 

työskentelytilat sekä poliklinikalla että osastolla. Kun koko yksikkö on fyysisesti samassa 

paikassa, riittävät yhdet työtilat. Myös kokoustilat, joissa järjestetään hoitokokoukset, 

verkostokokoukset, kierrot ja tiimit, voivat olla yhteiset. 

 

2.10.11 Lastenyksikön potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet 

tilaluetteloon 
 
Lastenyksikön nykytila: 

 A9: infektiopuoli 7 huonetta, joista 6 on sululla ja yksi lisäksi ilmaeristyshuone  

 A9: puhdas puoli 3 x 2-hengen huone, yhden hengen huone, 

ilmaeristyshuone 

 2 lääk.kansliaa, tutkimushuone, lääkehuone, osaston kanslia, sihteerin 

huone, taukotila, päiväsali + vanhempien taukotila, leikkitila, keittiö, varasto x 

2, ulkovarasto, liinavaatevarasto, huuhteluhuone, siivoustila, kylpyhuone, 

potilas-WC, henkilökunnan WC 

 A8: yksi tehovalvontahuone, 2 pienempää huonetta sekä yksi 

ilmaeristyshuone 

 A8: potilas-WC, henkilökunnan WC, henkilökunnan taukotila, ”maitojakelu”, 

maitokeittiö, pumppaushuone, huuhteluhuone x 2, siivoustila, perhetila, 



 

 

perhehuone, lääkärin kanslia, varasto x 3, psykologin, perheterapeutin, 

hoitajien, osastonhoitajan ja sihteerin huoneet 

 A9 yht.14 ja A8: lla 6 potilaspaikkaa 

 Lastenpoliklinikka mukaan lukien päiväosasto: potilashuoneita x 2, lääkärien 

vastaanottohuoneita x 7, hoitajien vastaanotto x 2, kansliatiloja x 9, 

sanelutila, päivystyshuone, ”eristyshuone”, potilas-WC x 3, henkilökunnan 

WC x 2, taukotila x 2, hoitohuone x 3, siivouskomero x 2, pukuhuone x 1, 

keittokomero, huuhteluhuone x 2, varastotila x 4, liinavaatevarasto x 1, 

päiväsali x 1 ja odotustila x 2 

 Lasten kotisairaala: kansliatila, yhteinen varastotila, lääkkeenjakotila, 

hoitajan vastaanottotila 

 Potilashuoneissa tulee olla vähintään happi-, ilmapistokkeet sekä valmius 

keskusvalvontamonitorille 

 Kaikki edellä mainitut tilat ovat jatkossakin tarpeellisia, mutta mikäli 

toimintojen fyysinen läheisyys paranee, voidaan tiettyjä tiloja käyttää 

yhteisesti. Maitokeittiö on ollut suunnitteilla ravitsemiskeskuksen tiloihin. 

 Lasten päivystys on nyt virka-aikana lastenpoliklinikalla ja päivystysaikana 

päivystyspoliklinikalla. Tavoitteena on, että jatkossa koko päivystystoiminta 

on päivystyksessä.  

 
Lasten ja nuorten osaamiskeskuksen yhteiset tilat 

Kts. Tarkempi erittely taulukosta. 

 

Lastenneurologinen yksikkö 

Lääkärin kliiniseen työhön menee n. 4-6 h/pvä ja yksi päivä on varattu hallinnollisille töille 

lastenneurologisessa yksikössä.  

Toimintaterapeuttien työ keskittyy kliiniseen arviointi- ja tutkimustyöhön. 

Potilasvastaanottojen lisäksi työ sisältää paljon etukäteissuunnittelua, tutkimustulosten 

analysointia, lausuntojen kirjoittamista, sanelua,  kokouksia ja palautekeskusteluja. 

Potilaita on 2-4/pvä ja jokaisella 45-60 min käynti. Tutkimukset keskittyvät klo 9–11, 12 –

15 välille. Paperitöitä 1.5-3 h/potilas. Torstai-iltapäivä on varattu (klo 13 ->) 

tiimikokoukselle ja perjantai-aamupäivä 8.30-11 tiimin palautekeskustelu vanhempien 

kanssa. 

Psykologit pitävät tunnin vastaanottoja 10-12 potilaalle/vko. Kokouksia 3 h/vko. Loput 

ajasta on suunnittelua, testien pisteytyksiä, lausuntojen laatimista, puhelinkeskusteluja, 

yhteydenottoja päiväkoteihin/kouluihin ym. Lasten tutkimusajat yleensä klo 9-13. 

Palautekeskustelut ovat usein iltapäivällä (polikliiniset). 

Puheterapeutit pitävät vastaanootoa 5-15 x/vko 45-60 min/potilas. 

Päiväosastolla sairaanhoitajan työajasta kuluu potilaan ja vanhempien haastatteluun 6-

9h/vko, lapsen ADL-toimintojen seuraamiseen 1h/pvä ja paperitöihin 3-4 h/pvä. Tämän 

lisäksi suunnitteluun, kokouksiin, ajanantoon yms. kuluu 5-6 h/vko. Poliklinikalla 

sairaanhoitaja ottaa vastaan (15-30 min) potilaat ennen ja tarvittaessa myös lääkärin 

vastaanoton jälkeen.  Potilaita on 4-6/pvä (paitsi ke) ja vastaanotot ovat klo 9-14 välillä. 

Sairaanhoitajalla on omia vastaanottoja 1-4/vko (15min-1,5h). 



 

 

 

Lastenpsykiatrian osasto ja pkl 

Lasten psykiatriselle osastolle ja poliklinikalle tulo samasta ulko-ovesta, tilat mielellään 1. 

kerroksessa. Lastenpsykiatrian osasto lähellä nuorisopsykiatriaa, jolloin voidaan turvata 

molemminpuolinen potilasturvallisuus ja avunanto. 

 

Lastenpsykiatrian osasto 

Eteinen tilava, missä riittävästi tilaa lasten ja vanhempien ulkovaatteille, vieressä 

kuivauskaappi. Ulkotarvikkeille oma varasto (mm. pyörät, sukset, pulkat). 4 potilashuonetta 

suihkulla ja WC: llä sekä 1 jaettu potilahuone. 1 perhehuone minikeittiöllä, wc: llä ja 

suihkulla. 

Oleskeluhuone, TV ja tietokonenurkkaus. Yhdistetty leikki- ja askarteluhuone, missä kaapit 

askartelu- ja terapiatarvikkeille ja mahdollisuus jakaa tilaa pienempiin osiin haitariovella. 

Muunneltavissa oleva työhuone, mitä voidaan käyttää omahoitajatuokioihin ja vanhempien 

tapaamiseen. Rauhoittumishuone lapsille. Keittiö ja erillinen ruokailutila, missä ruokaillaan 

lasten kanssa. Kodinhoitohuone, missä tila pesukoneelle ja kuivausrummulle, sekä 

liinavaatteille ja muille vaatteille. WC vierailijoille. Kanslia, missä tietokoneet (raportointi, 

kirjaaminen ym.) ja  lääkejakohuone. Kansliasta näkyvyys osastolle. Aidattu piha-alue, 

missä kiipeilyteline, liukumäki ja keinut lapsille sekä puutarhakalusteet. 

 

Yhteiset tilat osasto ja pkl sekä osaksi nuorisopsykiatria 

Odotustila leikkinurkkauksella. Kanslia/ vastaanotto ja sihteerien työtilat, mitä voidaan 

jakaa äänieristetyillä ja siirrettävillä särmeillä. Ylilääkärin työhuone, osastonlääkärin 

tutkimus- ja työhuone, 2 x lääkärin työ- ja tutkimushuone. Osastonhoitajan sekä 

apul.osastonhoitajan ja vastaavanhoitajan yhteinen työhuone. Erityistyöntekijöiden 

työhuoneet osaston ja pkl:n välissä: 

 4 psykologin työhuonetta (tutkimus- ja terapia) 

 2 toimintaterapeutin työhuonetta (tutkimus- ja terapia) 

 1 taideterapeutin työhuone 

 Yhteinen työtila sosiaalihoitajille (lapset, nuoret) 

 2 jaettua työhuonetta pkl:n sairaanhoitajille /perheterapeuteille 

 kirjaamis-, varaus ja koodausnurkkauksia 4-5 kpl 

 Yhteiset os + pkl + nuorisopsyk.: 

- Yhteinen musiikkihuone 

-  Motoriikkahuone/ryhmähuone (myös fysioterapian tila) 

- 2 perheterapiahuonetta  

- 2 neuvottelu/kokoushuonetta, joista toinen isompi verkostokouksille ja 

henkilökunnan teemapäiviä, henkilökuntakokouksia, koulutuksia ym. 

varten 

- Sosiaaliset tilat henkilökunnalle/ miehet ja naiset erikseen (wc, suihku 

ja lukolliset lokerikot)  

- Kahvi-, ruokailu ja taukotila henkilökunnalle 

- Varastotilaa terapiatarvikkeille, toimistotarvikkeille sekä tila 

kopiokoneelle, tulostimelle, pienelle arkistolle, missä säilytetään 



 

 

mm.psykologien testilomakkeita, muualta pyydettyjä tutkimustuloksia 

jne. 

- Kiinteitä laitteita: Riittävä määrä tietokoneita 

 

 

Pikkulapsipsykiatrian tilat 

Pkl:n yhteydessä 2 huonetta omalla sisäänkäynnillä, mihin on helppo tulla lastenvaunuilla. 

Iso avoin tupakeittiö, missä voi keittämisen ja ruokailun lisäksi pitää vauva-äitiryhmiä, 

nurkkaus tietokoneelle dokumentointia varten sekä videokuvausten katselu nurkkaus. 

Erillinen leikkihuone lapsille, jossa mahdollisuus hiekkalaatikkoon ja märkätilaleikkeihin. 

WC lastenhoitotilalla. 

 

Oikeuspsykiatrian tilat/ seritilat 

Oma sisäänkäynti ja erillinen odotustila, missä WC  

1 haastatteluhuone lasten haastatteluja varten 

1 haastatteluhuone vanhempien haastatteluja varten 

1 kokoushuone missä tekniset laitteet 

1 työhuone  

Serisihteeri työskentelee yhteisissä äänieristetyissä tiloissa toisten sihteerien kanssa  

Kiinteät laitteet: nauhoitta videokamera, tietokone kahdella näytöllä, mikrofonit ja 

nauhoittava kovalevyasema 

Aikuispsykiatrian kanssa yhteiset liikunta-, kuntosali ja saunatilat. 

 

Nuorisopsykiatria 

Nuorisopsykiatrian poliklinikan ja osaston tulee sijaita vierekkäin, jolloin yhteistoiminta ja 
yhteisten tilojen käyttö on mahdollista. 
 
Nuorisopsykiatrian poliklinikan tilat 

Työhuoneet: 

• 2 huonetta lääkärit (ylilääkäri ja pkl.lääkäri) 

• 1 huone osastonhoitaja 

• 1 huone kl. Erityissairaanhoitaja (mahd. perheterapiaan) 

• 2 huonetta sosiaalityöntekijät (mahd. perheterapiaan) 

• 4 huonetta  psykologit 

• 3 huonetta hoitajat (sairaanhoitajat, mielenterveyshoitajat) 

• 1 huone toimintaterapeutti 

• 2 huonetta  liikkuva tiimi 

• 1 huone ryhmäterapiahuone/ toiminnallinen huone 

Muut tilat: 

• odotushuone/vastaanotto 

• varastohuone + suljettu tila, johon sijoitetaan tulostin/kopiokone 

• 2 asiakas-wc/ naiset, miehet 

 

Nuorisopsykiatrian osaston tilat 



 

 

• Vastaanottohuone sisääntulon läheisyydessä, josta pääsee eristystilaan ja jossa 

mahdollisesti oma sisäänkäynti ambulanssia ja poliisia yms. varten. 

• Erillinen sisäänkäynti vastaanottotilaan (vastaanottoa ei osaston puolella) 

• Sisääntulon läheisyydessä keskusteluhuone 

 

Osastotilat: 

• 6 potilashuonetta, joista kahdessa on mahdollisuus varavuoteeseen, 

huoneissa wc + suihku. 

• 2 eristyshuonetta, joista toinen on pehmustettu ja toisessa on lepositeet. 

• Rentoutumis-/ rauhoittumistila nuorelle 

• Keittiö-/ruokailuhuone: keittiötila mahdollista sulkea  

                                       ruokailutila avoin 

• Päiväsali: iso tv-, peli- ja harrastehuone 

• Erillinen tv-huone 

• Musiikkihuone (äänieristetty – rummut, kitarat, basso, piano) 

• Kodinhoitohuone (pesukoneet ja kuivauskaapit) 

• 1 kylpyhuone + wc tytöille 

• 1 kylpyhuone + wc pojille 

• 2 erillistä wc:tä nuorille ja vieraille 

• Sauna 

Työhuoneet: 

• 1 osastonlääkäri 

• 1 hoitajien kirjallisia töitä varten (hoitotyön yhteenvedot, listat jne.) 

• Kanslia, jossa erillinen lääkkeenjakohuone 

Muut tilat: 

• Verstas 

• Varastotilat 

• Ulkovarasto (os:n polkupyörät jne.) 

• Toimiva piha nuorten tarpeisiin 

 

Poliklinikan ja osaston yhteiset tilat 

• Osastosihteereiden työtila, jossa on myös poliklinikan ilmoittautumisluukku 

• Kokoushuone 

• Henkilökunnan tauko-/kahvihuone (”opettajien huone”) 

o Vaate- ym. säilytyskaapit 

o Työskentelytila 

o Suihkutila + wc 

 

Koko psykiatrian yksikölle yhteiset liikuntatilat + kuntosali. 

 

Sairaalakoulu: 

• Tilat sekä suomen että ruotsinkielisen opettajan käyttöön yläkoulun oppilaita varten 

poliklinikan ja osaston oppilaiden koulunkäyntiä varten (yht. 4 luokkaa – 

suomi/ruotsi osasto/pkl) 

• Opettajien huone 



 

 

 

Jos poliklinikka ja osasto eivät ole vierekkäin, tarvitaan molempiin henkilökunnan tauko-

/kahvihuone + sosiaaliset tilat. Lisäksi tarvitaan molempiin kokoushuone ja osastosihteerin 

työtila. Osastolle tarvitaan myös silloin yksi huone osastonhoitajalle, yksi huone 

sosiaalityöntekijälle ja yksi huone psykologille sekä työtila toimintaterapeutille. 

 

2.10.12 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

Teknologiset ratkaisut 

 Yhteensopivat käyttöjärjestelmät 

 EEG vastaukset sähköisesti 

 

2.10.13 Tulosten yhteenveto 
 
Lasten ja nuorten osaamiskeskus 
 
Keskeisinä tavoitteina on saada kaikki lasten erikoisalat yhden kokonaisuuden alle 

(pediatria, kirurgia, neurologia ja psykiatria) ja sujuvoittaa rajapintatyöskentelyä kriittisten 

sidosryhmien kuten synnytys- ja leikkaussalin sekä päivystyspoliklinikan kanssa. 

Psykiatristen lapsipotilaiden näkökulmasta erityisesti fyysinen läheisyys ja kiinteä yhteistyö 

nuorisopsykiatriaan ovat välttämättömiä. Lastensuojelu ja perusterveydenhuolto otetaan 

mukaan tiiviiseen yhteistyöhön lapsiperheiden kanssa jo aikaisessa vaiheessa. Tämä 

parantaa tiedonkulkua ja jatkohoidon toteutumista. Lapsille ja nuorille tulee järjestää myös 

mahdollisuus käydä sairaalakoulua. 

  

Sisääntulo lasten ja nuorten osaamiskeskukseen on “yhden oven” kautta maantasalla, jolla 

vältetään leimaantuminen. Lasten ja nuorten päivystystoiminta on tarkoitus jatkossa 

järjestää vuorokauden ympäri yhteispäivystyksessä, missä siihen on asianmukaiset tilat ja 

henkilöstö. Lastentautien vuodeosasto ja vastasyntyneiden tehovalvonta toimivat 

jatkossakin pääpaino päivystyksellisessä toiminnassa. Elektiiviset lapsipotilaat käyttävät 

virka-aikana pääasiallisesti lastenpoliklinikan ja lastenneurologisen yksikön palveluja ja 

vain tarpeen vaatiessa vuodeosastoa. Erikoissairaanhoidossa kotisairaalahoitoa viedään 

kahdessa vuorossa perheille kotiin. Lastenpsykiatrialla pyritään viikko-osastotyyppiseen 

ratkaisuun neljällä ympärivuorokautisella ja kahdella päiväpaikalla. Pikkulapsipsykiatriaa 

pidetään tärkeänä ennalta ehkäisevänä toimintana ja oikeuspsykiatrinen toiminta jatkuu 

viranomaisyhteistyönä. Nuorisopsykiatrialla ympärivuorokautisia paikkoja tulee olemaan 

kuusi ja liikkuvaan työhön panostetaan enemmän. Yleisesti osastohoito tulee 

vähenemään, mutta keskittyy paremmin sen todellisiin tarvitsijoihin. Perhekeskeinen hoito 

edellyttää perhehuoneiden olemassaoloa. Avopainoitteista hoitoa kehitetään entistä 

perhelähtöisemmin. Perhekeskeisyyden ja prosessien sujuvuuden lisäksi tavoitteena on 

antaa hyvää ja vaikuttavaa hoitoa kustannustehokkaasti.  

 



 

 

Lasten sairaanhoito vaatii erityistä ammatillista osaamista monella erikoisalalla, jota tulee 

ylläpitää jatkuvasti. Osaamisen laajantaminen tapahtuu työkierron, kehitysmyönteisen 

asenteen ja jatkuvan oppimisen kautta. Läheinen sijainti mahdollistaa osaavan henkilöstön 

käytön esim. potilassiirtojen, lomien ja sairasulomien aikana. Konsultaatiomahdollisuudet 

helpottuvat fyysisen läheisyyden johdosta. Osaamiskeskukseen tarvitaan lasten 

erityisosaamista omaavia erityistyöntekijöitä. Henkilökunnan, tilojen ja laitteiden 

yhteiskäytöllä saavutetaan paras synergia, turvallinen, laadukas ja kustannustehokas 

hoito. Monet laitteista ja hoitotarvikkeista soveltuvat vain lapsille, joten niiden yhteiskäyttö 

on taloudellisesti järkevää. Tilojen muunneltavuus mahdollistaa huoneiden 

monipuolisemman käytön tarpeen mukaan. Hyvän hoidon toteuttaminen edellyttää myös 

erilaisten tutkimusten riittävän hyvää saatavuutta diagnostisoinnin tueksi sekä 

tutkimustulosten reaaliaikaisuutta. Kaiken perustana on toimivat ja yhteensopivat IT-

järjestelmät sairaanhoitopiirin alueella.  
 
 

2.11 Psykiatrian osaamiskeskus 
 

2.11.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen  
Tiimityöskentelyn yleisenä tavoitteena on keskeisten asiakasprosessien tunnistaminen ja kuvaaminen siten, 
että asiakkaan liikkuminen eri palveluiden välillä on mahdollisimman sujuvaa ja jonotusajat saadaan 
minimoitua.  

Tiimikohtaiset tavoitteet 

 Tiimi tuottaa psykiatrian erikoissairaanhoidon tarkistetun strategian vuodelle 2025, psykiatrian 
erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian ja nuorisopsykiatrian toimintakokonaisuuden suunnitelman 
sekä aikuispsykiatrian ja nuorisopsykiatrian tilasuunnitelmat työryhmälle asetetun aikataulun 
mukaisesti.  

Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 

 Klinikkaryhmän johtaja Jesper Ekelund työryhmän puheenjohtaja, prosessin omistaja, 
kokonaisvastuu linjauksista, psykiatrian erikoishoidon näyttöön perustuvat visiot 2025  

 Hoitotyön asiantuntija Gunnevi Vesimäki psykiatrian strategian 2013-2018 linjausten tuominen 
mukaan kehittämistyössä, tehtyjen suunnitelmien yhteenvedon kirjaaminen  

 Ylilääkäri Maarit Jekunen akuuttiprosessin arviointi/analysointi ja suunnittelu – visiointi 
akuuttihoidon suunnitelmista lääketieteen näkökulmasta vuoteen 2025   

 Osastonhoitaja Aija Kirsilä akuuttipotilaan hoitoprosessien arviointi/analysointi, kuvaaminen, 
kirjaaminen ja akuuttiyksikköjen henkilökunnan mukaan ottaminen suunnitteluun  

 Ylilääkäri Jouko Alanko kuntoutusprosessin arviointi/analysointi ja suunnittelu – visiointi 
psykiatrian erikoissairaanhoidon kuntoutuksesta lääketieteen näkökulmasta vuoteen 2025, 
nuorisopsykiatrian suunnitelma   

 Osastonhoitaja Camilla Tallskog elektiivisen kuntoutusprosessin osastohoidon 
arviointi/analysointi, kuvaaminen ja kirjaaminen sekä kuntoutusosaston henkilökunnan mukaan 
ottaminen suunnitteluun  

 Osastonhoitaja Margaretha Klockars–Eriksson elektiivisen kuntoutusprosessin avohoidon 
arviointi/analysointi, kuvaaminen ja kirjaaminen sekä henkilökunnan mukaan ottaminen 
suunnitteluun  

 Osastonhoitaja Birgitta Ivars erikoissairaanhoidon avohoidon uusien toimintaprosessien 
arviointi/analysointi, kuvaaminen ja kirjaaminen sekä yksikön henkilökunnan mukaan ottaminen 
suunnitteluun   

 Ryhmässä mukana osastonhoitaja Susann Granlund psykiatrian päivystys ja akuutin 
avohoidon prosessin mukaan tuominen suunnitteluun, arviointi/analysointi, kuvaaminen, 
kirjaaminen ja henkilökunnan mukaan ottaminen suunnitteluun  



 

 

 Ylihoitaja Maritta Kerätär työryhmän aikataulut, yhteistyö työryhmän jäsenten kanssa 
suunnitelman tuottamisessa, henkilöstömitoitus toiminnalle ja lopullisen suunnitelman 
työstäminen yhdessä klinikkaryhmän johtajan ja hoitotyön asiantuntijan kanssa.   

 Osastonhoitaja Taru Huita nuorisopsykiatrian suunnitelma 

 Ylilääkäri Kristiina Forsman ja osastonhoitaja Mirja Vainionpää lasten psykiatrian 
suunnitelma 

 Tiedottaminen – Psykiatrian osaamiskeskus työtila avoin kaikille osastonhoitajille ja ylilääkäreille, 
jokainen työryhmän jäsen vastaa omalla vastuualueella tiedottamisesta organisaation virallisissa 
ja epävirallisissa kokouksissa linjassa molempiin suuntiin. Kokousten pöytäkirjat avoimesti 
käytössä henkilökunnalla.   

 

2.11.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä 

Psykiatrian strategian 2013- 2018 linjausten ja tehtyjen muutosten jälkeen painopiste 
on siirtynyt avohoitoon laitoshoitoisesta toimintamallista. Toiminnan perusta on 
kunnossa ja mikäli erikoislääkärien toimet ovat täytettyinä, pystytään takaamaan 
riittävät psykiatrisen erikoissairaanhoidonpalvelut sairaanhoitopiirin kunnille ja sen 
asukkaille. 
 
Psykiatrisessa hoidossa ja kuntoutuksessa toiminnan painopiste on siirtynyt avohoitoon laitoshoidon 
sijasta. Tämä tarkoittaa sekä uusia lähestymistapoja että toimintamuotoja. Uusia toimintamalleja on 
otettu käyttöön ja henkilökunnan koulutuksia on suunniteltu vastaamaan tähän tilanteeseen. 
 
Psykiatrian strategian tavoitteita on jouduttu kuntien taloustilanteen vaatimuksista nopeuttamaan. 
Osastohoidon tarve on myös vähentynyt. Vuonna 2014 lakkautettiin kaksi osastoa (yhteensä 25 
sairaansijaa). Kuntoutuskoti (15 paikkaa) siirtyi kaupungin vastuulle. Nykytilanteessa aikuispsykiatrian 
kolmen akuuttiosaston ja yhden kuntoutusosaston vuodepaikkamäärä on yhteensä 61. 
Työterapiatoiminta on myös siirtynyt kaupungin vastuulle. Ympäristökunnissa on viime vuosina lisätty 
psykiatrista osaamista, mitä näkyy erikoissairaanhoidon avo- ja osastohoidon suoriteluvuissa. Vaasan 
kaupungin kanssa on edelleen jatkettava yhteistyökeskusteluja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden 
hoidon järjestämisestä.  
 
Hoitotakuussa pysyttiin kaikilla psykiatrian erikoisaloilla. Vuonna 2014 avohoidossa asetettuja 
käyntimääriä ei täysin saavutettu, mutta osastohoitopäivät toteutuivat kokonaisuutena suunnitellusti.  
Siirtoviivepotilaiden määrä ylitti arvioidun määrän. Siirtoviivepotilaita hoidettiin eniten psykogeriatrian 
osastolla mutta myös akuutti- ja kuntoutuspsykiatrian osastoilla. Ostopalvelumäärärahat muista 
hoitolaitoksista ylittyivät. Vaativaa hoitoa tarvitsevia potilaita on hoidettu valtion mielisairaaloissa Vanhan 
Vaasan sairaalassa sekä myös Niuvanniemen sairaalassa. Syömishäiriöstä kärsivien potilaiden 
polikliininen hoito on ostettu Pietarsaaressa sijaitsevasta syömishäiriöpoliklinikalta. 
 
Klinikkaryhmä on viime vuonna virallisesti aloittanut toimimaan linjaorganisaationa, jossa sekä avo- että 
osastohoitoa. Avohoito on jakautunut poliklinikoiksi erikoisalojen mukaan. Tavoiteltu joustava 
potilaslähtöinen yhteistyö ei ole kaikilta osin toteutunut. Jako on käytännössä johtanut siihen, että on 
potilaita, jotka eivät tunnu sopivan mihinkään yksikköön. Lähetteitä liikkuu klinikkaryhmän sisällä 
edestakaisin mikä johtaa potilaan tarvitseman hoidon aloituksen pitkittymiseen. Tästä syystä myös 
potilaan hoito tai kuntoutus kärsii. Henkilöstöresursseja ei näin ollen käytetä riittävän tehokkaasti.  On 
syntynyt hoidon kriteereistä johtuvia ”pullonkauloja” yksiköiden välisessä yhteistyössä. 
Strategianmukaisia kehittämistoimenpiteitä on laaja-alaisesti toteutettu.  
 
Akuuttipsykiatrian linja: Päivystävät sairaanhoitajat työskentelevät yhteispäivystyksessä. Akuutin 
avohoidon toimintaa on tehostettu. Liikkuvaa työtä on käynnistetty akuuttivaiheen hoidossa ja kotiin 
vietävä toiminta yhteistyössä Vaasan kaupungin mielenterveysasema Horisontin kanssa on tiivistynyt.  
Kuntoutuspsykiatrian linja: Kuntoutuspsykiatrian poliklinikka on aloittanut toimintansa. Poliklinikan 
toiminnan kehittämisen tukemiseksi kuntoutuksen viikko-osasto suljettiin ja toiminta on muuttunut osaksi 
poliklinikan toimintaa. Uusia erikoissairaanhoidon kuntoutusmalleja on otettu käyttöön.  
Vaativan psykiatrian avohoidon (erityis) linja: Tutkimus- ja terapiapoliklinikalla on otettu käyttöön 
uusia hoitokäytäntöjä. Dialektisen käyttäytymisterapian yksilö- ja ryhmätoiminnat ovat vähentäneet 
esimerkiksi epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivien potilaiden osalta osastohoidon käyttöä. 



 

 

Masennuksen hoidossa käytetään uusina toimintamuotoina transkraniaalista magneetti- 
stimulaatiohoitoa (TMS) ja Act – terapiahoitomuotoa. Syömishäiriöpoliklinikan toiminta on käynnistynyt 
marraskuussa 2014 osana terapiapoliklinikan toimintaa.  
Vanhuspsykiatrian linja: Erikoistuvat lääkärit mahdollistavat psykogeriatrian avohoitotoiminnan 
kehittämisen. Ylilääkäri ja sairaanhoitaja tekevät terveyskeskuksiin polikliinisiä - ja konsultaatiokäyntejä. 
ECT- hoidot toteutuvat pääosin psykogeriatrian yksikössä.  
 

Nuorisopsykiatria: 
Vaasan keskussairaalassa nuorisopsykiatrian yksikköön kuuluvat nuorisopsykiatrian poliklinikka ja 
nuorisopsykiatrian osasto. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla hoito aloitetaan 13- 17-vuotiaille nuorille. 
Hoitoa ei keskeytetä nuoren täyttäessä 18- vuotta. Nuorisopsykiatrian osasto on 8-paikkainen osasto, 
joka tarjoaa tutkimusta hoitoa 13- 17-vuotiaille nuorille yhteistyössä heidän perheensä kanssa, kun 
perusterveydenhuollon ja avohoidon palvelut eivät riitä. 
Hoitoon tulosyynä ovat esim. ahdistus tai pelot, masennus, itsetuhoisuus, pakkotoimet ja -ajatukset, 
psykoottisuus, syömishäiriö, opiskelu- ja koulunkäyntivaikeudet, unettomuus, neuropsykiatriset 
ongelmat, jokin elämän kriisitilanne, jumiutuminen kotiin ilman tulevaisuudensuunnitelmia sekä 
peliriippuvuus. 
Kaikki lähetteet (paitsi M1-lähetteet) käsitellään nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Mikäli on tarvetta 
osastohoitoon, tehdään poliklinikalta hoidonvaraus nuorisopsykiatrian osastolle. M1-lähetteet lähetetään 
suoraan psykiatrian päivystykseen. Lähetteen saavuttua poliklinikalla järjestetään ensikäynti. 
ensikäynnillä. Ensikäynnillä sovitaan viiden kerran arviojaksosta poliklinikalla tai hoidon siirtämisestä 
nuorisopsykiatrian osastolle. Poliklinikalla järjestetään arviojakson jälkeen hoitokokous, jossa tehdään 
nuorelle hoitosuunnitelma. Joskus pelkkä arviojakso riittää, eikä hoitoa jatketa sen jälkeen. 
Nuorisopsykiatrian osastolle tullaan joko nuorisopsykiatrian poliklinikan kautta tai suoraan akuutisti (M1-
lähetteet). Osastolla nuoret ovat tarkkailujaksolla, kriisi-/selvittelyjaksolla, tutkimusjaksolla tai 
hoitojaksolla. Hoitojaksolla hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja hoidon etenemistä arvioidaan sovituin 
väliajoin. 
Nuorisopsykiatrialla on yksi ylilääkäri, yksi osastonhoitaja, osastonlääkäri ja poliklinikkalääkäri 
(lääkäriresurssit eivät käytännössä toteudu), yksi kliininen erityissairaanhoitaja (vaativan erityistason 
perheterapeutti, jonka työaika on 50 % poliklinikalla, 50 % osastolla), kolme psykologia (joista yksi 
osastolla), kaksi sosiaalityöntekijää (joista toinen 50 % osastolla, molemmat ovat perheterapeutteja), 
poliklinikalla on lisäksi yksi mielenterveyshoitaja (perheterapeutti) ja 1,5 sairaanhoitajaa 
(psykoterapeutteja). Osastolla työskentelee edellä mainittujen lisäksi yksi apulaisosastonhoitaja, 9,5 
sairaanhoitajaa ja viisi mielenterveyshoitajaa. Lisäksi osastolla on yhteinen osastosihteeri lasten 
psykiatrian osaston kanssa ja poliklinikalla on oma osastosihteeri. 

Nuorisopsykiatrian osastolla pysytään hoitotakuussa, eikä kumpaankaan yksikköön ole 
pitkiä jonoja. Valtakunnallisesti katsoen sairaalapaikkoja on hyvin ja hoitoon pääsee 
nopeasti. Poliklinikalla ja osastolla on yhteisiä työntekijöitä. Tämä helpottaa yhteistyön 
tekemistä ja tiedon kulkua. Nuorisopsykiatrian poliklinikka sijaitsee keskellä kaupunkia, 
torin läheisyydessä, jonne nuorten on helppo tulla. 
Poliklinikalla ja osastolla perhetyö toimii hyvin, molemmissa on koulutettuja 
perheterapeutteja. Osastolla sairaalaopetus on toimiva. Opettajat ovat osa 
moniammatillista työryhmää. Sairaalakoulun tilat ovat fyysisesti osaston läheisyydessä, 
samoin harrastus- ja liikuntatilat. Näitä hyödynnetään paljon psyykkisesti 
huonokuntoisten nuorten hoidossa ja kuntoutuksessa. Syömishäiriöisten nuorten hoito 
on hyvin järjestetty. 
 
Lastenpsykiatria: 
Lastenpsykiatrian yksikössä avohoidosta vastaa Hietalahden sairaala-alueella sijaitseva 
lastenpsykiatrian poliklinikka ja osastohoidosta vastaa Huutoniemellä sijaitseva kuusipaikkainen osasto. 
Sekä lastenpsykiatrian poliklinikalla että osastolla toimii noin 20 työntekijän moniammatillinen työryhmä 
(lääkärit, psykologit, sairaanhoitajat, toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijät, sairaalakoulu). Työryhmän 
jäsenillä on lisäkoulutuksina perheterapia-, yksilöterapia tai kuvataideterapiakoulutuksia. 
Lastenpsykiatrian poliklinikan työryhmä on jaettu kahteen eri tiimiin, joista toinen keskittyy 
neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten tutkimuksiin ja hoitoon. Toisen tiimin vastuualueeseen 
kuuluvat pidemmät psykoterapiat ja traumataustaisten lasten hoito. Lastenpsykiatrian poliklinikkaan 
kuuluu myös Hietalahden sairaala-alueen läheisyydessä vuokratiloissa toimiva pikkulapsipsykiatrian 
työryhmä, joka hoitaa 0-4 – vuotiaiden lasten perheitä. Lisäksi poliklinikkaan kuuluu lasten 



 

 

oikeuspsykiatrinen työryhmä, joka tekee poliisin virka-apupyynnön pohjalta lasten oikeuspsykiatrisia 
tutkimuksia. 
Lähetekäsittely on suunnitelmallista ja sujuvaa sekä hoitotakuu toteutuu. Henkilökunta on 
moniammatillista ja tiimityö toteutuu. Yhteistyö ja tiedonkulku poliklinikan ja osaston välillä toteutuu 
varsin hyvin yhteisten työntekijöiden vuoksi. Lastenpsykiatrinen tutkimusjakso sekä poliklinikalla että 
osastolla toimivat sujuvasti. Tutkimusjakson sisältö on selkeä, samoin työryhmän jäsenten välinen 
työnjako. Työskentely on perhekeskeistä. Verkostotyöskentely lasten vanhempien, koulujen, päiväkotien 
ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa on aktiivista ja toimivaa. Pikkulapsipsykiatrian toiminta on 
sujuvaa ja vaikuttavaa.  Lasten oikeuspsykiatrinen työryhmä toimii aluehallintoviraston ohjeistusten 
mukaisesti ja työtään aktiivisesti kehittäen 
 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä 

Aikuispsykiatria 

 Epäselvää kuka vastaa jatkohoidosta 

 Epätarkoituksenmukainen sisäinen lähetekäytäntö 

 ”Terapiapoliklinikka” on todellisuudessa myös muiden kuin psykoterapiapotilaiden jatkohoito 

 Tuotantoyksiköt määritelty niin että kaikki potilaat eivät ”sovi” mihinkään yksikköön 

 Avohoidon psykoosipotilaiden varhaiskuntoutustiimin toiminta aloitettu 2015, toimintaa kehitetään  

 Päivystyspotilaan vastaanotto eri vuorokauden aikaan, sekava järjestely tällä hetkellä riippuen 
vuorokauden ajasta, tavoitteena yhden oven periaate (24 h päivystys) 
 

Nuorisopsykiatria 

Neuropsykiatristen nuorten määrä on lisääntynyt ja hoitolinja on epäselvä. 
Nuorisopsykiatrian poliklinikalla on ollut vaikea saada toimimaan ryhmäterapioita. Niitä 
ei ole tällä hetkellä ollenkaan. Avohoidossa on paljon nuoria, jotka pärjäisivät kotona 
terapian ja tukikäyntien avulla, mutta koulunkäynti ei onnistu ja nämä nuoret joutuvat 
usein tulemaan osastolle kouluvaikeuksien vuoksi. Heille tarvittaisiin ns. 
poliklinikkaluokka. 
Osastolla on vain kahdeksan paikkaa, jotka usein täyttyvät nuorista, joiden kohdalla 
lastensuojelu ei toimi kunnolla. Samaan aikaan psyykkisesti huonokuntoisia nuoria 
joutuu odottamaan osastolle pääsyä avohoidossa 
 
 Lastenpsykiatria  

 lastenpsykiatrisiin avohoidon yksilötutkimuksiin on pitkään ollut jonoa 

 lääkäriresursseja on riittämättömästi, ja ostopalvelulääkäreiden käyttö vaikeuttaa 
toiminnan, lomien ja työnjaon suunnittelua 

 sihteerityövoimaa on liian vähän, ja tämän vuoksi saneluiden kirjoittaminen kestää 
kohtuuttoman kauan. Toisinaan potilas ehtii tulla uudelle vastaanottokäynnille 
ennen kuin edellistä käyntitekstiä on kirjoitettu 

 lasten kasvuympäristöihin (koteihin, päiväkoteihin, kouluihin) suuntautuvaa työtä ei 
ole pystytty täysipainoisesti kehittämään, koska työryhmällä ei ole ollut 
käytettävissä autoa 

 työryhmän tehokasta työskentelyä rajoittaa riittävien huonetilojen puute. 
Henkilöstön ja tilojen tehokasta käyttöä haittaa poliklinikan, osaston ja 
pikkulapsipsykiatrian toimitilojen sijainti erillään (pkl ja os 4 km:n etäisyydellä 
toisistaan) 

 lasten ja perheiden ongelmat vaatisivat usein perheosastojakson toteuttamista 
(koko perhe osastolla), mutta osaston tilat ovat siihen soveltumattomat 

 lasten neuropsykiatristen häiriöiden tutkimuksissa ja hoidossa on kehittämisen 
tarvetta yhteistyössä lastenneurologian yksikön kanssa 

 siirtyminen erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon perustasolle ei toimi riittävän hyvin. 
Hoitojaksoja joudutaan järjestämään runsaasti lastenpsykiatrian poliklinikalla, mikä 



 

 

ruuhkauttaa poliklinikkaa ja hidastaa uusilla lähetteillä tulevien lasten pääsyä 
tutkimuksiin 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

Psykiatrinen erikoissairaanhoito v.2004 -2013 VSHP (lähde THL) 
 

 
 
Pakkotoimien käyttö v.2005 -2013 VSHP (lähde THL) 
 

 
 
 
 
 
Psykiatrian klinikkaryhmän toimintatilastot vuodelta 2014 
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2004 741 5 52 48 60 501 375 3 166 1 013 81 142 0

2005 740 5 51 47 52 548 326 3 012 956 75 125 0

2006 718 5 53 48 49 100 305 157 1 018 56 125 5 401 56 778 34

2007 763 5 53 45 46 866 291 153 1 047 43 123 4 883 48 926 30

2008 788 5 52 45 46 044 286 186 1 059 52 113 5 006 50 326 31

2009 733 5 54 44 41 822 259 4 232 1 016 27 116 5 146 49 529 32

2010 729 5 52 44 41 375 257 5 447 1 034 37 100 5 086 49 877 31

2011 734 5 51 44 40 126 249 9 434 1 023 30 108 5 054 53 463 32

2012 738 5 50 44 45 903 285 13 572 1 076 40 109 4 515 45 957 28

2013 701 4 51 44 41 131 255 9 972 1 034 43 98 4 446 46 909 27
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2005 641 139 86 641 24 15 5 3 18 11 12 7

2006 631 168 104 631 32 20 6 4 18 11 11 7

2007 676 144 88 676 37 23 2 1 18 11 8 5

2008 718 157 96 718 43 26 10 6 29 18 15 9

2009 681 187 113 653 41 25 7 4 23 14 10 6

2010 646 217 131 562 30 18 4 2 26 16 10 6

2011 661 267 160 661 44 26 9 5 38 23 11 7

2012 641 229 136 638 39 23 6 4 34 20 7 4

2013 592 153 91 560 38 23 2 1 37 22 4 2



 

 

 
 

Nuorisopsykiatrian asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen : 
 
Nuorisopsykiatrian poliklinikan toimintalukuja: 
    2012  2013  2014 
Kuntalaskutetut käynnit  2412  2366  2776 
Saapumatta jääneet  742  788  788 
Uudet lähetteet   150  178  164 
Lähetteistä päivystyslähetteitä 14  27  17 
Eri nuorien lukumäärä  276  261  288 
Akuuttikäyntien määrä  18  31  22 
 

  



 

 

Nuorisopsykiatrian osaston toimintalukuja: 
 
     2012  2013  2014 
Kuormitusprosentti    64,67  65,07  77,67 
Sisäänkirj. lukumäärä   56, pä 10 53, pä 12   67, pä 32 
Eri nuorien lukumäärä   53  43  48 
Hoitopäivät    1699  1710  2063 
Hoitoj.keskim.pituus   28  27,37  29,06 
Kriisi- ja tutkimusj. vrk   1106  1104  1420 
Hoitojakso vrk    593  606  643 
Uusien lähetteiden määrä   50  46  66 
M1-lähetteet    14  9  24 
Pidättävät M3-päätökset   4  8  11 
Pakkotoimet (eristykset)   4  3+3  1 
     (400)  (400+500) (400) 
 

(Koodit:400=eristys, 500=leposide-eristys) 
 

Lastenpsykiatrian asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 
 
Lähetteiden määrä lastenpsykiatrian yksikköön on ollut pitkään kasvussa. Myös käyntimäärät ovat 
vastaavasti nousseet.  Käyntityypeistä erityisesti perhekäynnit (perheiltapäivät) ja verkostotyöskentely 
lapsen kasvuympäristön toimijoiden, mm. päiväkotien, koulujen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 
kanssa on lisääntynyt. Näitä toimintamuotoja tullaan edelleen lisäämään. Tarkoituksena on myös lisätä 
peruspalveluita tukevaa konsultaatiotoimintaa. 
Lastenpsykiatrisella osastolla sekä tutkimusjaksojen että kriisijaksojen määrä on lisääntynyt ja pitkät 
hoitojaksot ovat sen sijaan vähentyneet. Suuntaus tulee tulevina vuosina jatkumaan samantyyppisenä. 
Valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti tullaan lastenpsykiatrian osastolla vähentämään 
kokovuorokausipaikkojen määrää ja muuttamaan näitä asteittain päiväpaikoiksi. Vapautuvat 
henkilöstöresurssit tullaan kohdentamaan lasten kasvuympäristöissä tehtävään työhön. 
 

2.11.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Aikuispsykiatrian ydinprosessit: 

o akuuttiprosessi  

- päivystys 

- elektiivinen 

o tutkimus- ja terapiaprosessi 

o kuntoutusprosessi 

o psykogeriatrian prosessi 

 

Aikuispsykiatrian keskeisimmät potilasryhmät: 

o psykoosipotilaat (skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö, päihdepsykoosit, 

elimelliset psykoosit yms.) 

o mielialahäiriöpotilaat (kaksisuuntainen mielialahäiriö, masennus ja 

persoonallisuushäiriöt) 

o syömishäiriöpotilaat 

o neuropsykiatriset tutkimuspotilaat 

o psykogeriatriset potilaat 

 

Nykyinen psykiatrian klinikkaryhmä on organisoitu linjaorganisaatioksi: 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
Nuorisopsykiatrian ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 nuorisopsykiatrian keskeiset prosessit ovat nuorisopsykiatrian prosessi, 
nuorisopsykiatrian poliklinikan prosessi ja nuorisopsykiatrian osaston 
prosessi 

 yleisimmät keskeiset potilasryhmät: masentuneet, psykoottiset, neuroottiset, 
syömishäiriöiset ja neuropsykiatriset nuoret 

 tavoitteet: Nuoren kokonaistilanne huomioiden mahdollisimman hyvin 
yhteiskunnassa toimeentuleva nuori, joka kokee pärjäävänsä omien 
vaikeuksien/sairauden kanssa. Parantamien, oireettomuus 

 erityiset tarpeet: verkostot, perhe, koulu, sosiaaliset harjoitteet, kasvatus 

 nuorilla on oikeus heidän tarvitsemaansa nuorisopsykiatriseen hoitoon. 
Tarjotaan nuorelle hänen tilaansa sopivaa parasta mahdollista hoitoa 
yksilöllisesti, oikeudenmukaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 

 
 
 
Lastenpsykiatrian ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 Keskeiset potilasryhmät ovat mm. erilaiset ahdistusoireiset, 
neuropsykiatriset, lapsen ja perheen vuorovaikutuksen ongelmat, 
psykosomaattisesti oireilevat ja poliisin virka-apupyynnön perusteella 
tehtävät oikeuspsykiatriset tutkimukset 

 Tavoitteet: lapsen ja perheen toimintakyvyn ja psyykkisen terveyden 
vahvistaminen niin, että lapsen iänmukainen psykologinen kehitys 
mahdollistuu. 

 Erityiset tarpeet: vanhempien mukanaolo ja sitoutuminen työskentelyyn, 
verkostotyöskentely, fyysiset puitteet toiminnallisten menetelmien 
käyttämiseen, riittävä koulutus terapiamuotoihin, säännöllinen työnohjaus. 

 
 
 
Psykiatrian avohoidon käynnit  
(arkipäivät ajalta 1.10 -15.12.2014) 

    

 

Käynnit Osuus 



 

 

Psykoosilinja 2 190 19 % 

Mielialahäiriöt 4 595 40 % 

Akuutti, tutkimus, selvitys 1 087 9 % 

Syömishäiriöt 82 1 % 

Lastenpsykiatria 1 248 11 % 

Nuorisopsykiatria 860 7 % 

Geriatrinen psykiatria 269 2 % 

Pois aineistosta 1 187 10 % 
 
 
Käyntien määrä/päivä  
psykiatrian avohoito 
(1.10 -15.12.2014) 

 
  

Yksikkö 
Käynnit / 
arkipäivä 

Osuus arkipäivistä 
jolloin on 
toteutunut 

vähintään yksi 
käynti 

2717 Psykiatrian tutkimus- ja 
terapiapoliklinikka  60,9 100 % 

2721 Kuntoutuspsykiatrian poliklinikka 30,6 100 % 

2731 Psykogeriatrian poliklinikka 2,6 91 % 

2741 Akuuttipsykiatrian poliklinikka 18,0 100 % 

2751 Lastenpsykiatrian poliklinikka 0,0 0 % 

2752 Nuorisopsykiatrian poliklinikka 3,7 100 % 

2753 SERI-tutkimukset 0,0 0 % 

4461 Tukitoiminnot, psyk 36,1 100 % 
 
 
 

Psykiatrian osastohoidon nettohoitopäivät  
(1.10 -15.12.2014) 

    

 
Nhpv Osuus 

Psykoosilinja 1 233 40 % 

Mielialahäiriöt 572 19 % 

Akuutti, tutkimus, selvitys 0 0 % 

Syömishäiriöt 0 0 % 

Lastenpsykiatria 317 10% 

Nuorisopsykiatria 505 17 % 

Geriatrinen psykiatria 418 14 % 

Pois aineistosta 11 0 % 
 

  

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 kehitysvammaiset, kipupotilaat, puerperaalipsykoosipotilaat 

 nuorisopsykiatria: oikeuspsykiatriset tutkimukset, sukupuolivaihdosta toivovat 
nuoret 

 lastenpsykiatria: älyllisesti kehitysvammatasoisten lasten psyykkinen oireilu 



 

 

2.11.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Aikuispsykiatrian hoitoprosessit ja linjaorganisaation muutosehdotus 

o 4 hoitolinjaa: 
- akuutti, selvitys- ja tutkimuslinja (sisältää neuropsykiatrian prosessin ja 

yleissairaalapsykiatrian) 
- mielialahäiriölinja (sisältää psykoterapian ja muun terapian, syömishäiriöprosessin) 
- psykoosilinja 
- vanhuuspsykiatrian linja 

o akuuttipoliklinikan / mieliala- ja terapiapoliklinikan/ psykoosin hoito- ja 
kuntoutuspoliklinikan työnjako: 
- akuuttilinja: nopea tilanteen selvitys ja tutkimus 
- mielialahäiriö- tai psykoosilinja: hoitosuunnitelman mukainen hoito 
- psykoosilinja: Psykoosin hoito- ja kuntoutuspoliklinikalla on psykoosipotilaiden 

varhaiskuntoutustiimi, toiminta aloitettu 2015 
- kaikissa linjoissa myös liikkuva työ (vaihtoehtona osastohoidolle) 

o yleissairaalapsykiatrian tehtävä: konsultaatiot ja kriisit, ei pitkäaikainen terapia 

o akuuttiosastot ja kuntoutusosasto ovat psykoosilinjassa 
- Kuntoutusosasto: tulevaisuudessa vaativa kuntoutusosasto (vaikeahoitoiset potilaat, 

paikkaluku 15) 

o psykiatrisen kuntoutuksen siirtyminen tulevaisuudessa kuntien peruspalveluihin 
(erityisesti asumispalvelut) 

o erikoissairaanhoidon tehtävänä entistä enemmän konsultointi peruspalveluihin 

o kehittämiskohteita: neuropsykiatrian prosessi yli ikärajojen ja somatiikan kanssa, 
päihdepsykiatrinen prosessi: prosessin kehittäminen yhdessä peruspalveluiden kanssa 
(kaksoisdiagnoosipotilaat) 

 

 
 
Tulevaisuuden malli: 



 

 

 
 
 
Tulevaisuuden malli: 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Nuorisopsykiatria: 
Nuorisopsykiatrian prosessi jakautuu nuorisopsykiatrian avohoitoprosessiin ja osastohoidon 
prosessiin. Lähete nuorisopsykiatrialle tulee perusterveydenhuollosta (terveyskeskus, 
kouluterveydenhuolto) tai yksityiseltä sektorilta. Lähete voi myös tulla lastenpsykiatrialta, 
lastentaudeilta tai muilta erikoissairaanhoidon erikoisaloilta. Kaikki lähetteet (paitsi M1-lähetteet) 
käsitellään nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Ylilääkäri hyväksyy lähetteen, jonka jälkeen lähete 
käsitellään poliklinikan tiimissä. Poliklinikalla järjestetään ensikäynti. Ensikäynnillä ovat mukana nuori 
ja vanhemmat, lääkäri ja yksi jatkossa nuoren hoitoon osallistuva työntekijä (perheterapeutti tai 
yksilötyöntekijä). Ensikäynnillä sovitaan arviojaksosta poliklinikalla tai hoidon siirtämisestä 
nuorisopsykiatrian osastolle, syömishäiriöpoliklinikalle tai neuropsykiatrian poliklinikalle.  
 
Poliklinikan arviojaksoon kuuluu noin viisi käyntiä yksilötyöntekijällä, yksi tai kaksi perhetapaamista 
ja lääkärikäynti. Tarvittaessa myös muita erityistyöntekijöitä voidaan ottaa mukaan. Arviojakson 
jälkeen nuorelle ja perheelle järjestetään hoitoneuvottelu, jossa sovitaan hoidon jatkosta ja annetaan 
hoitosuositukset sekä tehdään hoitosuunnitelma. Joskus pelkkä arviojakso riittää, eikä hoitoa jatketa 
sen jälkeen. Avohoidossa toteutetaan myös tutkimusjaksoja, jotka sisältävät psykologin testit, 
yksilötapaamisten pohjalta tehdyn yhteenvedon nuoren voinnista sekä perhekartoituksen. 
 
Avohoidon hoitojaksolla nuorella on yksilökäyntejä joko tukikäynteinä tai terapiakäynteinä sovitun 
henkilön luona. Terapiakäynnit toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäterapioina. Lisäksi perheellä on 
lähes aina perhekäyntejä perheterapeuttien vastaanotolla. Tarpeen vaatiessa nuorelle voidaan tehdä 
myös psykologiset testit. Nuoren hoitoa arvioidaan maksimissaan puolen vuoden välein sovituissa 
hoitokokouksissa, mutta tarvittaessa myös useammin. Hoito päättyy, kun hoitokokouksessa 
arvioidaan nuoren pärjäävän ilman avohoidon palveluita. 
 
Kotiinpäin suuntautuvaa liikkuvaa tiimiä voidaan käyttää avohoidon tukena akuuteissa tilanteissa, 
silloin kun 1-2 kertaa viikossa tapahtuvat terapiakäynnit eivät riitä, mutta nuoren arvioidaan 
selviytyvän kotona ja koulussa esim. päivittäisen kotiinpäin suuntautuva tuen voimin. Liikkuvaa tiimiä 
voidaan myös hyödyntää, kun nuorta ollaan kotiuttamassa osastohoidosta kotiin. 
 
Nuorisopsykiatrian osastolle tullaan joko hoidonsiirtona nuorisopsykiatrian poliklinikalta, 
syömishäiriöpoliklinikalta, neuropsykiatrian poliklinikalta tai suoraan akuutisti (M1) 
perusterveydenhuollosta (yhteispäivystys, terveyskeskus). Jos lääkäri päättää ottaa akuutisti tulleen 
nuoren osastolle, hänet asetetaan tarkkailuun, jos hän on tullut M1-lähetteellä. Tarkkailujakso voi 
maksimissaan kestää neljä vuorokautta. Tämän ajan sisällä lääkäri tekee tarkkailulausunnon (M2) ja 



 

 

ylilääkäri tekee hoitopäätöksen (M3). Vapauttavan hoitopäätöksen jälkeen nuori, joko kotiutetaan tai 
hän jää osastolle vapaaehtoiseen hoitoon. Jos hoitopäätös on sitova, nuori jää osastolle 
tahdonvastaiseen hoitoon. 
 
Kun poliklinikalta tulee osastolle hoidonsiirto, järjestetään nuorelle ja vanhemmille osastolle 
ensikäynti. Ensikäynnillä sovitaan, milloin nuori tulee osastolle ja tuleeko hän noin kolme viikkoa 
kestävällä selvittely-/kriisijaksolla vai kuusi viikkoa kestävällä tutkimusjaksolla. Kummankin edellä 
mainitun jakson jälkeen järjestetään palautekeskustelu nuoren ja perheen kanssa. Joskus 
palautekeskustelussa on mukana myös lastensuojelun edustaja ja opettaja. Tässä keskustelussa 
sovitaan hoidon jatkosta. Selvittely-/kriisijakson jälkeen nuori voi jatkaa osastolla tutkimusjaksolla tai 
hoitojaksolla. Nuori voi myös siirtyä selvittely-/kriisijakson jälkeen takaisin avohoitoon. 
Tutkimusjakson jälkeen nuori jää osastolle hoitojaksolle tai hän lähtee kotiin ja hoito jatkuu 
nuorisopsykiatrian poliklinikalla tai perusterveydenhuollossa. Nuorisopsykiatrian osastolla nuoren 
hoitojakso suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan nuoren tarpeita. Hoidon etenemistä arvioidaan 
noin neljän viikon välein järjestetyissä hoitokokouksissa. Hoitoa voidaan arvioida myös tiheämmin 
tilanteen niin vaatiessa. 
 
Sekä nuorisopsykiatrian avohoidosta että osastohoidosta voidaan nuori lähettää yliopistolliseen 
erikoissairaanhoitoon Turkuun tai Tampereelle tilanteen niin vaatiessa. 

 
Rajapintatoiminnassa yhteistyötä lastenpsykiatrian, lastensuojelun, lastentautien kanssa kehitetään 
siten, että lähete meille tulisi jo ennen kuin nuoren hoito on siirtymässä nuorisopsykiatrialle. Tällöin 
nuorisopsykiatrian työntekijä osallistuu yhteistyötahojen järjestämiin hoitokokouksiin ja 
nuorisopsykiatrialla saadaan parempi käsitys nuoren ja perheen kokonaistilanteesta. Samoin 
nuorisopsykiatrialta aikuispsykiatrialle tehdään lähete jo hyvissä ajoin ennen nuoren hoidon 
siirtymistä sinne, jotta tarvittava tieto saadaan siirrettyä jo ennen kuin nuoren hoito konkreettisesti 
siirtyy seuraavaan paikkaan. Akuuteissa tilanteissa tämä ei ole mahdollista. 
 
Lasten psykiatria: 
Lastenpsykiatriset potilaat voidaan sisällyttää yhteen lastenpsykiatrian prosessiin, joka on kuvattuna 
yhteiseen prosessikaavioon nuorisopsykiatrian kanssa. 
Sanallinen kuvaus prosessista (yksityiskohtaisemmin kuin kaaviossa on kuvattu): 

 Lähete lastenpsykiatrian yksikköön tulee perusterveydenhuollosta 

(terveyskeskus, kouluterveydenhuolto, lasten- tai äitiysneuvola), muista 

erikoissairaanhoidon yksiköistä (lastentaudit, lastenneurologia, 

aikuispsykiatria, synnytysosasto) tai yksityissektorilta.   

 Kaikki lähetteet käsitellään lastenpsykiatrian poliklinikalla. Ylilääkäri hyväksyy 

lähetteen, ohjaa sen oikealle työryhmälle (kaksi avohoidon työryhmää, 

pikkulapsipsykiatrinen työryhmä ja osaston työryhmä), jonka jälkeen lähete 

käsitellään ko. työryhmässä ja annetaan perheelle ensikäyntiaika.  

 Ensikäynnille kutsutaan koko perhe, ja työntekijöistä käynnille osallistuu 

lääkäri ja perheen kanssa jatkossa työskentelevä perheterapeutti. 

Ensikäynnillä sovitaan avohoidossa toteutettavasta arviojaksosta, sen 

toteuttamistavasta (yksilötutkimus, perhetutkimus, ryhmässä toteutettu 

arvio), seurantalinjalle jäämisestä tai hoidon toteuttamisesta 

lastenpsykiatrian osastolla. 

 Poliklinikan yksilöarviojaksoon kuuluu noin viisi käyntiä yksilötyöntekijällä 

sekä 2-3 vanhempien käyntiä perheterapeutin vastaanotolla. Lapsen 

yksilökäynnit toteutetaan tilanteen mukaan joko psykologin, 

toimintaterapeutin tai kuvataideterapeutin vastaanotolla tai näitä yhdistellen. 

Tarvittaessa järjestetään myös lääkärikäynti. Perhetutkimuksena 

toteutettuun arviojaksoon sisältyy perheen tapaamisia poliklinikan tiloissa ja 

perheen kotona. Perhetutkimuksen osana toteutetaan usein ns. 



 

 

perheiltapäivä, joka sisältää toiminnallista tekemistä yhdessä perheen 

kanssa. Lapset, joilla on vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa, hyötyvät 

ryhmässä tapahtuvasta arviosta.   

 

 Arviojakson jälkeen vanhemmille järjestetään hoitoneuvottelu, jossa 

annetaan palaute arviojaksosta, hoitosuositukset sekä tehdään suunnitelma 

jatkohoidosta tai seurannasta. 

 Avohoidon hoitojakso voi koostua lapsen yksilökäynneistä (tukikäynnit tai 

terapia), vanhempien käynneistä, perhekäynneistä, ryhmäkäynneistä, 

verkostotyöskentelystä ja näiden erilaisista yhdistelmistä. Lastenpsykiatrisen 

hoidon edellytyksenä on aina vanhempien sitoutuminen ja aktiivinen 

osallistuminen hoitoon. Jokaisen lapsen hoitotiimiin kuuluu vähintään hoitava 

lääkäri ja perheterapeutti, mutta yleensä myös perheterapeutin työpari sekä 

lapsen omana työntekijänä psykologi, toimintaterapeutti tai 

kuvataideterapeutti. Hoidon edistymistä ja vaikuttavuutta arvioidaan 

vähintään puolivuosittain hoitoneuvottelussa. 

 Lastenpsykiatrian osastolle tullaan joko hoidonsiirtona lastenpsykiatrian 

poliklinikalta tai suoraan perusterveydenhuollosta.  

 Lastenpsykiatrian osastolla järjestetään lapselle ja vanhemmille aluksi 

ensikäynti. Ensikäynnillä sovitaan, toteutetaanko osastojakso, ja missä 

muodossa (kriisijakso 2-3vk tai tutkimusjakso 6vk). Osastojakson jälkeen 

pidetään perheen kanssa hoitoneuvottelu. Hoitoneuvotteluun osallistuu 

tarvittaessa lastensuojelun edustaja tai muita toimijoita perheen verkostosta. 

Koulunkäynnin suunnittelemiseksi järjestetään yleensä erillinen koulukokous 

lapsen oman koulun edustajien kanssa. Kriisijakson tai tutkimusjakson 

jälkeen lapsi voi jatkaa osastolla hoitojaksolla. Osastohoidon jälkeen lapsi 

siirtyy takaisin avohoitoon.  

Suunnitellut muutokset toiminnassa: 
Pääpiirteissään lastenpsykiatrian prosessi tulee säilymään entisenlaisena, mutta  

 Avohoidon tutkimusvaihetta tullaan tiivistämään ja räätälöimään lapsi- ja 

ongelmakohtaisesti. 

 Avohoidon hoitojaksojen pituutta tullaan tarkastelemaan kriittisemmin. 

Lievemmin oireilevien lasten hoitojaksot lyhenevät erikoissairaanhoidossa ja 

jatkohoitoon tulee olla valmiudet perustasolla. Varsinainen psykoterapia 

tullaan kohdentamaan lapsille, joilla selkein tarve ja edellytykset hyötyä 

hoidosta. 

 Hoito toteutetaan entistäkin perhekeskeisemmin. 

 Hoito toteutetaan rajapinnat ylittävän yhteistyön avulla. Verkostotyöskentely 

lisääntyy. 

 Osasto tulee jatkossa toimimaan päiväosastotyyppisesti. 

Kokovuorokausihoitoa tarvitsevia potilaita tulee kuitenkin jatkossakin 

olemaan ja heidän hoitonsa on järjestettävä perheiden näkökulmasta 

mielekkäällä tavalla. Tämän vuoksi siirtäminen yliopistosairaalaan ei aina ole 



 

 

mahdollista. Lastenpsykiatristen potilaiden yöpyminen järjestyy luontevasti 

oman hoitajan kanssa nuorisopsykiatrian osaston toimiessa taustatukena. 

 Työskentely lasten koti- ja kouluympäristöissä tulee lisääntymään. Tätä 

työmuotoa käytetään erityisesti siirtymävaiheessa avo- ja osastohoidon 

välillä molempiin suuntiin. 

 

 Yhteistyössä perustason kanssa sovitaan lasten mielenterveyspalvelujen 

tuottamisesta alueella. Perustason resursointia ja osaamista vahvistetaan 

esim. kouluterveydenhuollossa ja neuvoloissa toimivan psykiatrisen 

sairaanhoitajan ja perhetyöntekijän avulla. Perheneuvola resursoidaan 

vastaamaan perheiden avuntarvetta 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 

 
Aikuispsykiatria:  
Harvinaisempia potilasryhmiä ovat kehitysvammaiset, kipupotilaat, puerperaali-
psykoosipotilaat. 
Psykiatrisessa poliklinikka- ja osastohoidossa moniammatillinen ja ammattitaitoinen 
henkilökunta osaa varautua näihin ja tietää miten neuvoa asiakkaita ja perheitä 
eteenpäin. 
Rajapinnat: kuntien sosiaalihuolto: vammaispalvelut ja lastensuojelu, 
kehitysvammahuolto- ja asumispalvelut, somaattiset yksiköt: kipupoliklinikka, 
synnytys- ja naistentaudit, kuntien äitiys ja lastenneuvolat 
 
Nuorisopsykiatria: 
Erikoistapauksista sukupuolivaihdosta toivovat nuoret ovat usein hoidossa ensin nuorisopsykiatrialla 
avohoidossa ja hoidon edetessä tuovat esiin oman toiveensa. Seri-nuorista ja oikeuspsykiatrisista 
tapauksista yhteydenotto tulee nuorisopsykiatrian poliklinikalle. 
Nuorisopsykiatrian poliklinikan henkilökunta varautuu näihin tilanteisiin siten, että he tietävät miten 
neuvovat asiakkaita eteenpäin. 

Näissä tapauksissa rajapintoina ovat lastensuojelu ja poliisi. 

2.11.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 
Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

Tavoitteet 

 valmistaudutaan SOTE uudistukseen 
– edellytetään matalan kynnyksen kontaktia 
– valmistaudutaan yhden oven periaatteeseen 
– psykiatrian täytyy palvella etulinjassa: perusterveydenhuolto, työterveyshuolto 
– integraatio päihde- ja sosiaalipalveluihin 

 jokaisella hoitoon ohjatulla potilaalla on selvä vastuuyksikkö 

 vastuuyksikkö on potilaan hoidossa mukana koko hoitojakson aikana. 

 sama vastuuyksikkö vastaa aina jatkohoidosta 

 prosesseissa työskentelee riittävä ja moniammatillinen henkilökunta 
 
Kriittiset menestystekijät 

Tulevaisuuden mallissa  

 jokaiselle potilaalle löytyy oma hoitoprosessi, kukaan ei ”putoa väliin” 

 hoitoprosessin tulee olla irrallinen paikasta vaan tapahtuu potilaslähtöisesti ja 
saumattomasti avohoidosta osastohoitoon ja päinvastoin 



 

 

 jokaisen potilaan hoitoprosessista vastaa yksi selkeästi määritelty avohoitoyksikkö 

 hoitoprosessi / tuotantolinja-matriisissa jokainen prosessi kuuluu yhteen linjaan 

• SOTE- integraation rajapinnat helposti löydettävissä 

 mahdollistuu yhden oven ja matalan kynnyksen toimintojen kehittäminen   

 kun psykiatria sijaitsee fyysisesti lähellä somaattista sairaalaa, mahdollistuu 

uusien psykiatristen hoitomuotojen kehittäminen ja turvallinen käyttöönotto 

(logistisesti helpompaa tehdä yhteistyötä ja konsultoida eri erikoisaloja) 

 tulevaisuuden mallissa kriittinen menestystekijä on osaava ja 

ammattitaitoinen henkilökunta 

 riittävät ja monipuoliset peruskuntien kuntouttavat asumispalvelut 

 Tulevaisuuden riskit: 

 osaamisen varmistaminen: ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja 

saatavuus eri ammattiryhmissä (lääkärit, hoitohenkilökunta, muut 

ammattiryhmät) 

 peruspalveluiden asumispalvelut eivät toimi 

 

Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

 erityistyöntekijöiden yhteiset yksiköt koko organisaatiossa 
o sihteerit: sihteeripalveluyksikkö (keskitetty palvelu, sihteeripalveluiden 

tasalaatuisuus ja saatavuus/varmuus) 
o sosiaalityöntekijät: keskitetty yksikkö vai tarvitseeko yksikkö kokopäiväisesti 

sosiaalityöntekijän/tekijöiden palvelun oman yksikön sisällä, tulevaisuudessa 
myös kuntien peruspalveluiden sosiaalityöntekijöiden integroiminen potilaan 
hoitoprosessiin (päätöksenteko) 

o psykologit: keskitetty yksikkö vai tarvitseeko yksikkö psykologin 
kokopäiväisen palvelun oman yksikön sisällä 

o fysioterapeutit, toimintaterapeutit 
o ehdotus → psykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti yksikön omia toimia, 

jos työpanos on 100 % yksikköön 
o psykoterapeutit psykiatrian klinikkaryhmässä → kliininen erityissairaanhoitaja 

(toimet) 
 

 kaikkien tukipalveluiden saatavuus helpottuu nykyisestä tilanteesta, kun 
psykiatrisen sairaalan fyysinen sijainti lähellä somaattista sairaalaa 

o laboratorio ja röntgen: akuutissa ja elektiivisessä toiminnassa tarvitaan 
ajanmukaiset palvelut viivytyksettä 

o ravitsemuskeskus: psykiatrian asiakkaiden/potilaiden oma ruokasali; 
kuntouttava ote 

o ravitsemusterapeutin palvelut viivytyksettä akuutti – ja elektiivisessä 
prosessissa (erityisesti syömishäiriöprosessissa) 

o apteekkipalvelut; palveluiden nopea saatavuus, osastofarmasia myös 
psykiatrian yksiköihin 

o IT-palvelut: palvelut viivytyksettä 
o puhdistuspalvelut  
o kiinteistöhuolto  
o hankintayksikkö  



 

 

o taloushallinto 
o kahvila 
o lähetit 
o turvallisuuspalvelut: vartijapalvelut nopeasti myös psykiatrian yksiköiden 

avuksi 
o HR-yksikkö 
o arkistopalvelut  
o potilasasiamies 

 

Rajapinnat kuntoutukseen 

o psykiatrinen kuntoutus, kuinka paljon tulevaisuudessa peruskunnat 
huolehtivat psykiatrisesta kuntoutuksesta (asumispalvelut, päivätoiminnot) 

o kolmannen sektorin toimijat (psykiatriset kuntoutuskodit, tulevaisuudessa 
Vaasan seudulla tarvitaan enemmän ympärivuorokautista asumispalvelua) 

o peruskuntien liikuntapalveluiden aktiivinen käyttö psykiatrisessa 
kuntoutuksessa 

o muut aktiviteetit joita peruskunnat/kolmannen sektorin toimijat tarjoavat 
 

Rajapinnat muihin sairaalan erikoissairaanhoidon yksiköihin: 

o päivystys 
- Akuutin psykiatrisen potilaan prosessi alkaa yhteispäivystyksen 

kautta, potilaan somaattinen tutkiminen ensin (diagnostiikka) 
o psykogeriatria 

- Psykogeriatrian toiminta tulevaisuudessa yhtenä osana akuuttia 
geriatrista yksikköä 

o nuorisopsykiatria 
- Nuorisopsykiatria tiiviisti aikuispsykiatrian kanssa, yksiköt fyysisesti 

lähellä toisiaan, tiivis yhteistyö  
o lastenpsykiatria 

- Perheen kautta lasten huomioiminen, tiivis yhteistyö lasten ja 
vanhempien hoidossa 

o muut somaattiset poliklinikat ja osastot (sisätaudit, kirurgia, anestesiologia, 
synnytys, onkologia, lastentaudit yms.)  

- tavoite: nopeat konsultaatiot molempiin suuntiin 
- erityishuomio: syömishäiriöpotilaan hoidossa saumaton yhteistyö 

somaattisten yksiköiden kanssa 
o somaattisen erikoissairaanhoidon kuntoutuksen yksikkö 

- yhteistyö tulevaisuudessa erityisesti työ- ja toimintakyvyn tutkimisessa 
ja arvioinnissa 

Rajapinnat perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen 

o kaikkien sairaanhoitopiirin kuntien perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, 
mielenterveyspalvelut ja päihdepalvelut 

o erityisesti: 
- Vaasan kaupungin uusi terveyskeskus (vastaanottopalvelut) 

rakennetaan fyysisesti lähelle keskussairaalaa (Hietalahden alue) 
- Vaasan kaupungin sosiaalipäivystys 
- Vaasan kaupungin päihdepalvelut:  

 avopalvelut: A-neuvola yli 25 v, nuorisoasema Klaara alle 25 v 



 

 

 laitospalvelut, päihdekuntoutus ja selviämisasemapalvelut: 
Vaasan päihdekeskus (tällä hetkellä selviämisasemapalvelut 
eivät ole toiminnassa) 

- Vaasan kaupungin mielenterveyspalvelut (Horisontti) 
 

Uuden terveyskeskuksen yhteyteen suunnitellaan päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen palveluyksikkö (Vaasan A-
neuvolan ja Horisontin yhdistynyt toiminta = uusi Horisontti), jolla 
erityisen tiivis yhteistyö psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluiden 
kanssa 
→→ potilaslähtöinen ja selkeä palveluketju  
 

Nuorisopsykiatrian rajapinnat perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen 
o lastensuojelu: yhteistyöprosessi lastensuojelun kanssa sujuvaksi. 

Osastohoidon kriteerejä tiukennetaan ja tämä vaatii lastensuojelulta 
enemmän, tarvitaan tiiviimpi keskusteluyhteys yhteisten nuorten asioissa. 

o kouluterveydenhuolto: lisätään tiedonkulkua kumpaankin suuntaan. 
o Vaasan nuorisoasema Klaara: toimii matalankynnyksen paikkana ennen ja 

jälkeen nuorisopsykiatrista erikoissairaanhoitoa. Päihdenuorten avohoidon 
järjestäminen (nuorten päihdepysäkki Haavi, Vaasan kaupunki) 

o koulutoimi: sairaalakouluopetuksen järjestäminen sekä nuorisopsykiatrisessa 
osasto- että avohoidossa oleville oppivelvollisuuden piiriin kuuluville. Tiivis 
yhteistyö nuoren koulunkäynnin järjestämiseksi hänen siirtyessään sairaala-
kouluopetuksesta omaan kouluun. 

o perusterveydenhuolto: lähetteiden tekeminen nuorisopsykiatrialle (normaalit 
lähetteet, akuutit lähetteet ja M1-lähetteet). Tieto hoidon päättymisestä 
erikoissairaanhoidossa perusterveydenhuoltoon. Selkeät käytännöt 
yhteispäivystyksen kanssa virka-ajan ulkopuolella tapahtuvia tilanteita 
varten. 
 

Rajapinnat omaisiin ja perheisiin 

o omaisten ja perheen huomioiminen heti hoidon alussa  
o matalan kynnyksen palvelut joista helppo hakea apua 
o palvelut verkossa ja puhelinpalvelut (ohjaus ja neuvonta) 
o mobiilipalveluiden saatavuus, varhaiskuntoutustiimin palvelun saatavuus ja 

näkyvyys (vaihtoehtona osastohoidolle) 
o asiakasraadit, kokemusasiantuntijat, potilaiden/asiakkaiden ääni kuuluville 

 
Rajapinnat valtion mielisairaaloihin ja yliopistosairaaloiden EVA-yksiköihin (nuoriso- ja lastenpsykiatria) 

o erityisosaamista vaativat potilaat 
o harvinaiset potilasryhmät 

2.11.6 Resursointitarpeet 
Psykiatrian strategian mukaisesti yksikön resursseja on vuoden 2014-2015 aikana suunnattu osastohoidosta 
avohoitoon.  Kuntoutuskodin ja työterapian toiminta siirrettiin  Vaasan kaupungin järjestettäväksi ja samassa 
yhteydessä lakkautettiin näihin toimintoihin varatut 10 tointa/virkaa mm. osastonhoitajan virka.  
Toiminnan muutos avohoitoon ja näyttöön perustuviin hoitomalleihin sekä niiden käyttöönotto edellyttää 
henkilökunnan osaamisen lisäämistä. Siihen on panostettu koulutuksilla, jotka muutoksen aikana vaativat 
henkilökunnan työaikaa. Tähän on varauduttu sekä projektirahoituksella että henkilökunnan siirroilla 
avohoitoon.  
Päivystyspsykiatriaan on panostettu sijoittamalla  6,5 päivystävän psykiatrisen sairaanhoitajan  työpanos 
1.10.2014 yhteispäivystykseen.  Tavoitteena lisätä työpanosta tulevaisuudessa siten, että toiminta kattaa 
24/7 päivystystoiminnan. 2025 kaikki potilaat tulevat erikoissairaanhoitoon yhteispäivystyksen kautta ja 



 

 

päivystysosastolla on myös  15 -24 tunnin polikliinisen tarkkailujakson mahdollisuus.  Psykiatrian  
erikoislääkärin päivystys toteutuu 2025 yhteispäivystysksessä.  
 
Nykytilanne ja arvio osastopaikoista 2025 
 
    2015  2025 
 
Akuuttipsykiatria  27  24 
Kuntoutuspsykiatria  24  15 
Psykogeriatria   10   8 
Nuorten psykiatria  8  6 
Lasten psykiatria  6  4 
 
Näihin osastohoitopaikkojen vähennyksiin vaikuttaa: 

- somaattisen sairaalan päivystyksen yhteyteen suunniteltu akuutti geriatrian yksikkö 
- yhteispäivystyksen kehittäminen (psykiatrisen päivystävät sairaanhoitajat) ja Vaasan 

kaupungin matalan kynnyksen mielenterveys ja päihdepalvelut terveyskeskuksen 
yhteydessä 

- päivystysosastolla mahdollisuus tarkkailuseurantaan (15- 24 h) 
- liikkuvien tiimien kehittyminen (esim. varhaiskuntoutustiimi) 
- varhaiskuntoutustiimin tehokas ja aktiivinen hoito estää sairaalajaksoja 
- akuuttipsykiatrian osastohoito vain, kun muut keinot eivät ole käytettävissä (M1-

lähetteellä tulleet tarkkailujaksot, tahdosta riippumaton hoito) 
- uusissa tiloissa akuuttiosastojen yhdistäminen hallinnollisesti: toiminnallisesti lähellä 

toisiaan olevat osastot, jotka erotettavissa esim. väliovella tms. Tämä mahdollistaisi 
henkilökunnan sujuvan liikkuvuuden tarpeen mukaan osastolta toiselle, jolloin 
henkilökuntaresurssit voidaan käyttää tehokkaammin 

- vaativan kuntoutuksen osaston paikkaluku vähenee 15 paikkaan ja siellä hoidetaan 
vaikeahoitoisia ja vaativia potilaita  

- Vaasan kaupunki rakentaa ja kehittää omaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 
tukipalveluita ja kuntoutuspalvelurakennetta (esim. tehostettu palveluasuminen, jossa 
henkilökuntaa 24/7, päivätoiminta, kotikuntoutus) 

 
Tavoite 2025 osastot toimivat uusissa tarkoituksenmukaisissa psykiatriseen hoitoon suunnitelluissa tiloissa 
yhteispäivystyksen ja somatiikan läheisyydessä. 
 
Resursointi 

- nykyisten toimintayksiköiden täytettyjen vakanssien määrä käyty läpi 
- nykyisen resursoinnin alustavassa arvioinnissa ei ole huomioitu eri ammattiryhmien 

yhteistyötä (esim. avohoitokäynneissä ollut mukana 1-5 eri ammattiryhmien edustajia), 
hintaluokkia ja käyntiaikojen pituutta 
 

Resurssien mitoitukseen vaikuttaa paljon keskustelu perusterveydenhuollon rajapintojen kanssa, 
käytännössä eniten Vaasan kaupungin kanssa ja tuleva SOTE-uudistus. 
 
Mitoitukseen vaikuttaa myös VKS:n kehittäminen: 

- akuutti geriatrian yksikkö  
- yhteispäivystyksen ja päivystysosaston kehitys 
- yhteispäivystykseen tarvitaan lisää sairaanhoitajaresursseja eli päiväaikaan tarvitaan 

myös hoitajia  
- yhteispäivystyksessä tulevaisuudessa psykiatrian erikoislääkäri, joka vastaa myös 

yleissairaalapsykiatriasta 
- yleissairaalapsykiatrian tulee olla fyysisesti lähellä somatiikkaa ja mielellään samassa 

rakennuksessa psykiatrian kanssa 
 



 

 

Lisäresursseja vaativat myös tulevaisuudessa: 

- uusien hoitomuotojen kehitys (esim. neuropsykiatria, syömishäiriöiden hoito) 
- ikäihmisten määrä kasvaa 
- maahanmuuttajien hoidon resurssitarve kasvaa 
- polikliinisessa toiminnassa: 

o liikkuvaa toimintaa lisätään (myös viikonloppuisin) 
o konsultaatiotarve perusterveydenhuollosta lisääntyy 

 
Hoitotyön mitoitus 

- avohoitoistaminen tarkoittaa resurssien siirtymistä osastoyksiköistä avohoidon 
yksiköihin 

- psykiatrian perusteltu hoitajamäärä (perustuu hoidolliseen läsnäoloon, vierihoito-
mahdollisuuteen, yksintyöskentelyn välttämiseen sekä potilaiden ja henkilökunnan 
turvallisuuden varmistamiseen) 
 

Osastoyksiköissä hoitohenkilökunnan resurssitarve lasketaan OYS:n mallin mukaan, jossa otetaan 
huomioon: 

- kuormitus 
- hoitoisuus (osastolla hoidollisen läsnäolon osuus, vaativat ja vierihoitopotilaat) 
- työpanos toiseen yksikköön/toisesta yksiköstä 
- muut erityistekijät 

 
Psykiatrian erikoissairaanhoidon toteuttamista ja kehittämistä pitkäjänteisesti sekä laadukkasti on hidastanut 
erikoislääkäreiden vaje.  Yksikössä on tällä hetkellä lääkäreiden virkoja 19.30 kpl, jotka on jaettu lasten, 
muorten ja aikuispsykiatrian aloille. Täyttöaste on huono ja joudutaan turvautumaan ostopalveluihin 
toiminnan turvaamiseksi.   
 

VKS 2025 Resurssitarve psykiatrian polikliinisessa toiminnassa: 

Akuuttilinja: 

 Akuuttipoliklinikka 

– yleissairaalapsykiatria 
– päivystävät sairaanhoitajat yhteispäivystyksessä 24/7 
– avohoitokäynnit (yksilö-, perhe- ja verkostokäynnit) 

o arviointi (1-5 käyntiä) 
o lyhyet kriisihoitojaksot (n. 10 käyntiä) 

– neuropsykiatrinen tutkimus 
– päihdepsykiatrinen tutkimus  
– työ- ja toimintakyvyn tutkimukset 

Mielialalinja: 
 Mieliala- ja terapiapoliklinikka 

- avohoitokäynnit (yksilö-, perhe- ja verkostokäynnit) <>Psykoterapia - muu 
hoito 

- erikoissairaanhoidon ryhmätoiminnot 
- transkraniaalinen magneettistimulaatiohoito 
- sähköhoidot (polikliininen toiminta, mahdollisesti hoitajan antamana) 
- syömishäiriöiden hoito (terapiakäynnit ja poliklinikkapäivät) 
- kotiin vietävä hoito 
- nettiterapiat 

Psykoosilinja 
 Psykoosin hoito- ja kuntoutuspoliklinikka 

- avohoitokäynnit (yksilö-, perhe- ja verkostokäynnit) 
- poliklinikkapäivät 
- liikkuvat tiimit, kotiin vietävä hoito 



 

 

- erikoissairaanhoidon ryhmätoiminnot 
- konsultaatiot ulkopuolelle 

- yhteistyö ja työnjako peruspalveluiden kanssa 
Vanhuuslinja 
 Psykogeriatrian poliklinikka 

- konsultaatiot ulkopuolelle 
- liikkuva tiimi 
- yhteistyö ja työnjako peruspalveluiden kanssa 

 
Nuorisopsykiatrian resursointitarpeet 
 

Tulevaisuudessa tavoitteena on viedä palvelut lähelle kotia. Resursseja tarvittaisiin siihen, että 
liikkuvatyöryhmä olisi mahdollista. Tämä sisältäisi liikkuvan työn, kotiinpäin suuntautuvan kriisityön 
sekä konsultoivan työn lastensuojelulaitoksiin. Liikkuvaan työhön tarvittavia resursseja ei voida 
irrottaa nuorisopsykiatrian nykyisistä resursseista. Volyymit ja käyntimäärät ovat kasvaneet viime 
aikoina, eivätkä nykyiset resurssit riitä hoitamaan kaikkea.  

 
Tulevaisuudessa osastosta tulee 6-paikkainen osasto. Liikkuvan työmuodon aloitus tulee 
vähentämään osastohoidon tarvetta.  Osastolla hoidossa olevista nuorista suurin osa vaatii 
valvontaa 24/7 itsetuhoisuuden tai psykoottisuuden vuoksi. Nuorisopsykiatrian osastolla pidetään 
erittäin tärkeänä tilanteiden ennakointia, tilanteessa rauhallisena pysymistä ja saatavilla oloa eli 
hoidollista läsnäoloa. Tämän lisäksi vierihoito ja kiinnipito- tai eristystilanteet vaativat henkilökuntaa. 
Kun osaston paikkaluku putoaa nykyisestä kahdeksasta kuuteen, ei osastolta kuitenkaan vapaudu 
resursseja muuhun käyttöön, koska nykyisin osastolla on liian vähän henkilökuntaa ja 
lisähenkilökuntaa joudutaan hankkimaan monta kertaa viikossa. 

 
Nykyisillä resursseilla ei avohoidossa pystytä antamaan kaikille asiakkaille riittävän tehokasta ja 
riittävän tiheästi toteutettua hoitoa, jotta pysyttäisiin hoitotakuussa. Tämän vuoksi avohoidon 
henkilökunnasta ei voida irrottaa resursseja liikkuvaan työhön.  

 
Sijoittamalla nuorisopsykiatrian yksiköt (poliklinikka, jonka alaisuudessa liikkuva tiimi toimii ja osasto) 
lähekkäin pystyttäisiin paremmin hyödyntämään henkilökunnan liikkuminen yksiköiden välillä 
varsinkin lääkärien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja toimintaterapeutin osalta, mutta myös 
hoitohenkilökunnan osalta. Tulevaisuudessa tarvitaan samat ammattiryhmät, jotka ovat nykyäänkin 
käytössä. 

 
Erityistyöntekijöiden tulisi kuulua nuorisopsykiatrian yksikön henkilökuntaan. He kuuluvat tiiviisti 
työryhmään ja ovat nuorten hoidoissa isossa roolissa. Tällainen toiminta edellyttää hyvin toimivaa 
perustasoa (perusterveydenhuolto, kouluterveydenhuolto ja lastensuojelu). 
 

Lasten psykiatrian resursointitarpeet 
 

Tulevaisuudessa on tavoitteena lisätä kotiinpäin suuntautuvaa lastenpsykiatrista elektiivistä hoitoa ja 
perheiden akuuttihätään vastaamista, mikä edellyttää nykyisten henkilöstöresurssien säilyttämistä 
nykyisellään. Tavoitteena on entisestään tehostaa lastenpsykiatrian avohoidon ja osaston 
työntekijöiden yhteistyötä ja yhteisten henkilöstöresurssien käyttöä.  Henkilöstöresursseista 
lääkärien ja erityistyöntekijöiden työhön kuuluu lisääntyvässä määrin tarjota tulevaisuudessa 
työnohjaus- ja konsultaatioapua eri viranomaisille ja lastensuojelulaitoksille. Perhetyöntekijöiden 
työparina toimiminen lastensuojeluselvityksessä tulee jatkumaan yhteistyössä 
lastensuojeluviranomaisten kanssa myös tulevaisuudessa, mitä toteutetaan jo nyt nykyisillä 
henkilöstöresursseilla.   
 
Lastenpsykiatrian osaston paikkaluku tulevaisuudessa koostuu neljästä ympärivuorokautisesta 
vuodepaikasta ja kahdesta päiväpotilaspaikasta. Tulevaisuuden osasto tulee olla sellainen missä 
voidaan pienillä muutoksilla ottaa tutkimukseen ja hoitoon koko lapsen perhe, mitä nykyisissä tiloissa 
ei ole mahdollista. Tällä hetkellä intensiivistä perhehoitoa toteutetaan tutkimuslasten perheiden 
kanssa vuokratiloissa toiminnallisten perheiltapäivien merkeissä, mitä tulevaisuudessa voisi toteuttaa 
osaston perhepaikassa nykyisillä henkilöstöresursseilla. Lastenpsykiatrisessa osastohoidossa olevat 
lapset ovat usein moniongelmaisia ja tarvitsevat yhden tai kahden hoitajan vierihoidon vuorokauden 



 

 

eri aikoina. Osastojakson jälkeen lasten omaan kouluun palaaminen tapahtuu asteittain 
kouluharjoittelun merkeissä, johon kuluu kunkin lapsen kohdalla yhden hoitajan työpanos.  
 
Avohoidossa pikkulapsipsykiatria on ilman psykologiresurssia, mitä on tulevaisuudessa 
vahvistettava, jotta pikkulapsipsykiatrian moniammatillista tutkimusta ja hoitoa voidaan kehittää ja 
laajentaa. Valtion kustantama oikeuspsykiatrinen toiminta vie osan poliklinikan 
psykologiresursseista. Tulevaisuudessa oikeuspsykiatrisessa työryhmässä tarvitaan psykologin 
lisäresurssia.  
 
Avohoidossa korostuu moni ammatillinen tiimityö ja siksi tulevaisuudessakin erityistyöntekijät 
halutaan pitää työryhmän sisällä eikä erillisissä asiantuntijapalveluissa. Lastenpsykiatrian 
henkilöstön avohoitoresurssit riittävät nykyisen toiminnan toteuttamiseen. Tulevaisuudessa on 
tärkeää, että osasto ja poliklinikka ovat lähellä toisiaan, jotta henkilöstöresursseja voitaisiin 
paremmin tehostaa ja kehittää kotiinpäin suuntautuvaa hoitoa. 

2.11.7 Resurssien mitoitukset 
Resurssien mitoitukseen yleisesti vaikuttavat: 

- asiakas- ja potilasmäärät 
- potilaiden hoitoisuus 
- käypä hoito-suositusten mukaiset hoitokäytännöt 
- henkilökunnan perusosaamistaso ja sen myötä henkilökunnan koulutustarve 
- henkilökunnalle kuuluva lakisääteinen työnohjaus 

Psykiatrian klinikkaryhmässä työskentelee koulutettuja työnohjaajia (8), jotka antavat koko Vaasan 
keskussairaalan henkilökunnalle työnohjausta. 
Sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan kukin työnohjaaja voi käyttää työohjauksen antamiseen työajastaan 
20 % 
 

Saapuneet avohoidon lähetteet psykiatrialle v.2014 

 
Avohoidossa tarvitaan: 

- eri pituisia käyntiaikoja (perustuvat käynnin syyhyn ja jos mahdollista suunniteltuun aikaan esim. 
ensikäynti, kontrollikäynti, B-lausunnon tekeminen yms.) 

- joustavuus ja monipuolisuus käynneissä potilaan tarpeista lähtien (käyntiajat, käynnin pituus, 
käyntitiheys) 

- perhekäynneissä myös joustava tarve erilaisiin käyntiaikoihin 
- hoitava lääkäri avohoidossa voi tavata omaa potilasta myös kiireellisessä tilanteen voinnin arviossa 
- ajanvaraustoimintojen kehittäminen (sähköiset järjestelmät) 
 

Tällä hetkellä n. 15 % kaikista avohoidon käynneistä on peruuttamattomia käyntejä, joihin asiakas ei tule. 
 



 

 

Arvio: avohoidon terapiatoiminnassa ja lääkärin vastaanottokäynnessä → tavoite: käyntejä 4-5 kpl 
/työntekijä/päivä 

 
Ryhmätoimintojen lisääntyminen avohoidossa 

- taitovalmennusryhmät 
- psykoedukatiiviset ryhmät (potilaat ja omaiset) 
- SCIT-ryhmät 
- vertaistukiryhmät 

 
Tulevaisuudessa telelääketieteen mahdollisuudet huomioitava: 

- konsultaatiot 
- nettiterapiat 

 
Osastohoidon resurssien mitoitukseen vaikuttaa potilaiden hoitoisuus: 

- M1-lähetteellä tulevat potilaan jotka otetaan mielenterveyslain alaiseen tarkkailuun 

- vaativat, aggressiiviset tai itsetuhoiset, jatkuvaa seurantaa tai eristystä vaativat 

potilaat sekä vierihoitopotilaat 

Aikuispsykiatrian sairaansijat jakaantuvat 2015 kolmelle akuuttiosastolle ja yhdelle kuntoutusosastolle:  

- akuuttipsykiatrian osasto 1 (3715), sairaansijoja 12, jossa toteutuu tällä hetkellä 

M1- lähetteellä tulevien potilaiden arviointi ja haastattelu 24/7  (2014  sisäänottoja 

289, M1 sisäänottoja 67 %, hoitopäiviä 4063 kuormitusprosentti 93 % ja 

keskimääränen hoitoaika 14 vrk). Osastolla ovat myös aikuispsykiatrialla tarvittavat 

eristyshoidon toteuttamiseen suunnitellut tilat. Hoitohenkilökuntaa on 1 oh, 1 aoh, 

12 sh, 9 mth= 23 .    

- akuuttipsykiatrian osasto 2 (3714), sairaansijoja 15,  toimii  vastaanotto- ja hoito-

osastona (sisäänkirjoituksia 280, M1 sisäänkirjauksia 19.6 %, hoitopäiviä 4425,  

kuormitusprosentti 81 %, keskimääräinen hoitoaika 14 vrk), osastolla ei ole enää 

erillisiä eristystiloja.  Hoitohenkilökuntaa on 1 oh, 1 aoh, 11 sh ja 9 mth=22 .  

- psykogeriatrian akuuttiosasto 4 (3733), sairaansijoja 10, jossa tutkitaan ja 

hoidetaan erilaisista psyykkisistä häiriöistä kärsiviä iäkkäitä potilaita. 

Hoitohenkilökuntaa on 1oh, 1 aoh, 8 sh ja 10 mth= 20. 

- kuntoutuspsykiatrian osasto 5 (3731), sairaansijoja 24, jossa annetaan hoitoa ja 

kuntoutusta potilaille. Hoitohenkilökuntaa on 1oh, 2 aoh, 12 sh, 20 mth, työn – ja 

askartelunohjaaja 1 =36. 

Nykyiseen henkilökuntamitoitukseen sisältyy kaikilla osastoilla 1-2 vakituisen henkilökunnan sijaisuuden 
tointa ja heidän palkkamäärärahansa on vähennetty sijaismäärärahoista. 

 
Aikuisosastojen kuormitusraportti v.2014 
 

 
 
 
Aikuispsykiatrian resurssien mitoitukset 



 

 

Psykologien toimet (9) suunnataan toiminnan tarpeiden mukaisesti eri prosesseihin: tutkimus, 
neuropsykiatria, syömishäiriö, testaus, psykoterapioiden arviointi ja psykoterapiatyö. Aikuis-psykiatrian 
osastoille ja kuntoutuspoliklinikalle sosiaalityöntekijöiden toimet (3) ostetaan tällä hetkellä somatiikan 
yksiköstä. Tutkimus ja terapiapoliklinikalla on yksi oma sosiaalityöntekijän toimi, jonka työpanos suuntautuu 
tällä hetkellä tutkimus-, syömishäiriö- ja kognitiivisen terapian potilaille.  Yhteistyö peruspalvelujen 
sosiaalityön kanssa tiivistyy. Aikuispsykiatrialle on perustettu toimintaterapeuttien toimia (3) 
nimikemuutoksilla – tässä vaiheessa toimien täyttö ollut haasteellista. 
 
Fysioterapeuttien toimien (2) työpanos painottuu erikoissairaanhoidossa 2025 psykofyysisen fysioterapian 
osaaminen.  Ravitsemusterapeutin työpanos tulee sairaanhoitopiirin asiantuntijaryhmästä. Kliiniset 
erityissairaanhoitajat - psykoterapiakoulutus, psykoterapeuttien määrän arviointi. Osastojen 
hoitohenkilökunnan on oltava erikoissairaanhoidossa sairaanhoitajapainotteinen, toiminnan muuttuessa 
hoitoajat ovat lyhentyneet, potilaat osastoilla ovat vaativasti hoidettavia myös somaattisesti. Mitoitus vrt. 
PPSHP – valtakunnalliset vertailut.   
 
Psykiatrian osaamiskeskuksessa olemassa olevat sairaanhoitaja/lähihoitajaresurssit kohdennetaan 
uudelleen suunniteltavaan toimintaan. Peruskuntien kanssa tehtävän työnjaon pohjalta osa resursseista 
siirtyy peruskunnissa tapahtuviin lähipalveluihin. Pitkäaikainen, ei erikoissairaanhoitoa vaativa sosiaalinen 
kuntoutus siirtyy peruspalvelujen vastuulle. Resurssien siirto erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin 
toiminnan siirtymisen mukaisesti.  
 
Uudet psykiatrian toimitilat suunnitellaan somatiikan yhteyteen. Osastojen sijoittelu, osastojen rakenne ja 
uudet toimintamallit vaikuttavat osastojen resurssointiin. Potilaat tulevat olemaan osastoilla  
tehostetun/akuutin/vaativan hoidon potilaita. 
 
Psykiatrian aikuispoliklinikat sijoittuvat samaan kerrokseen lähelle toisiaan,  yhteisen vastaanoton/infon 
läheisyyteen, itseilmoittautumisjärjestelmiä hyödynnetään. Osastojen sijoittelu siten, että henkilöstön 
yhteistyö on helppoa eri osastoilta yöaikaan. Pienillä erityisosaamista vaativilla erikoisaloilla osasto- ja 
avohoitohenkilökunnan on  yhteiskäyttöä ja otetaan tilojen suunnittelussa huomioon. Yhteistilojen 
hyödyntäminen: potilaiden ruokailu tapahtuu yhteisessä ravintolassa, näin osastoilta on helppo siirtyä 
ravintolaan. Ulkoilumahdollisuus: lapset, nuoret ja rajoitettua ulkoiluoikeutta käyttävät potilaat.  
 
Nuorisopsykiatrian resursoinnin mitoitukset 
Tulevaisuudessa osastolla pitäisi olla maanantaista perjantaihin aina neljä hoitajaa aamuvuorossa ja neljä 
hoitajaa iltavuorossa + neljä hoitajaa sunnuntain iltavuorossa sekä kaksi hoitajaa yövuorossa. 
Viikonloppuisin riittää kolme hoitaa aamuvuoroon ja kolme hoitajaa iltavuoroon.  
 
Nuorisopsykiatrian poliklinikalla lääkäri voi tavata 4-5 asiakasta/päivä. Terapia- tai tukikäyntejä voi olla 4-
5/päivä/työntekijä. Psykologilla voi olla 2 tutkimuskäyntiä/päivä. Perhetapaamisia voi olla 3-(4)/päivä/työpari.  
 
Tällä hetkellä sihteereitä on poliklinikalla yksi ja osastolla 0,5. Tämä määrä riittää, jos yksiköt vierekkäin ja 
sihteerit voivat työskennellä samassa paikassa, jolloin he voivat jakaa työtehtäviään. 
 
Lasten psykiatrian resurssien mitoitukset 
Tulevaisuudessa osasto jatkaa viikko-osastona ja ympärivuorokautisia paikkoja muutetaan päiväpaikoiksi ja 
mahdolliseksi perhepaikaksi. Hoitajaresurssit päivävuorossa 4-5 hoitajaa, varsinkin silloin kun harjoitellaan 
jonkun lapsen kanssa omaan kouluun paluuta. Iltavuorossa 3 - 4 hoitajaa ja yö vuorossa1. Lisäksi kotiinpäin 
suuntautuva hoito voitaisiin toteuttaa 2 hoitajan työparilla, mihin lisäresurssia saataisiin avohoidon 
työntekijöiltä tarpeen mukaan.  
 
Perhepaikalla olevan perheen hoitamiseen tarvitaan 2 hoitajaa, mikä resurssi tulee osaston senhetkisestä 
miehityksestä, jolloin jaksolla perheen lisäksi olisi vain 4 lasta. Osastolla 50 % sihteeripalvelu. 
 
Avohoidossa poliklinikalla lääkäri voi tavata 3-4 perhettä/ päivä. Yksilökäyntejä psykologeilla, 
toimintaterapeuteilla 4-5 / päivä. Silloin, kun yksilötyöntekijät tekevät päiväkoti – tai koulukäyntejä niin 
käyntejä 2-3/ päivä.  
 
Perhetapaamisia perhetyöntekijöillä/ sairaanhoitajilla 4-5/ päivä. Silloin, kun on perheiltapäiviä tai 
kotikäyntejä niin 2-3/ päivä. Vastaanottokäyntien lisäksi sairaanhoitajat, psykologit, toimintaterapeutit ja 
sosiaalityöntekijät hoitavat itse vastaanotto varaukset, koodaukset ja dokumentoinnit potilaskertomuksiin, 
mihin kuluu aikaa 10 - 15 min. per potilaskäynti. 
 



 

 

Sihteereitä poliklinikalla 1 ja 50 % seri- sihteeri, joka tarvittaessa auttaa poliklinikan sihteeriä. Sihteerien työ 
sisältää lääkärien sanelujen kirjoittamiset, koodaukset ja varaukset. Lisäksi puhelin vastaanottotoiminta, 
aikojen lähettäminen ja peruutusten vastaanottaminen. Verkostokokous aikojen lähettäminen ja yhteydenotot 
eri viranomaisiin jne. Potilastyöhön liittyvän lisäksi sihteeri kirjoittaa henkilökuntakokousten ym. kokousten 
pöytäkirjat sekä huolehtii yksikön nettisivujen ja toimintaan liittyvien infojen lähettämisestä työntekijöille. 
Tulevaisuudessa sihteeriresurssia tulee lisätä.  
 

2.11.8 Resursointisuunnitelma 
Tavoite 2025 osastot toimivat uusissa tarkoituksenmukaisissa psykiatriseen hoitoon suunnitelluissa tiloissa 
yhteispäivystyksen ja somatiikan läheisyydessä 
 
 

Akuutti, selvitys- ja tutkimuslinja 
1 ylilääkäri linjavastaava  
 
Akuuttipoliklinikka 
1 osastonylilääkäri  
1 osastonhoitaja 
1 apulaisosastonhoitaja  
2 osastonsihteeri  
 
Päivystävät sairaanhoitajat yhteispäivystyksessä 24/7 
8 psykiatrista sairaanhoitajaa         
 
Yleissairaalapsykiatria  
0.5 lääkäri  
1 kliininen erityissairaanhoitaja  
1 psykologi  
 
Arviointi ja selvittelytiimi 
0.5 lääkäri  
1 psykologi  
1 kliininen erityissairaanhoitaja  
3 sairaanhoitajaa 
 
Työkyvyn arviointi ja tutkimustiimi (toiminta siirtyy mielialalinjasta) 
0.5 lääkäri  
0.5 sosiaalityöntekijä 
0.5 toimintaterapeutti  
1    sairaanhoitaja  
 
Neuropsykiatrinen tiimi  (toiminta siirtyy mielialalinjasta) 
0.5 lääkäri 
1    psykologi  

1 kliininen erityissairaanhoitaja 
0.5 toimintaterapeutti 

Päihdepsykiatrinen tiimi (uutta toimintaa, 
sovittava yhteistyöstä Vaasan kaupungin kanssa) 
0.5 lääkäri 
2 sairaanhoitaja 
  

Mielialalinja   (38)  

1 ylilääkäri linjavastaava 
 
1 osastonylilääkäri 
2 erikoislääkäri  
1 osastonhoitaja  
1 apulaisosastonhoitaja  
2 osastonsihteeriä  



 

 

 
Psykoterapia työryhmä (KKT, DKT, trauma,perhe) 
4 psykologi 
10 kliininen erityissairanhoitaja 
1 fysioterapeutti 
 
TMS/ECT työryhmä  
4 sairaanhoitajaa  
 
Syömishäiriötyöryhmä  (uusi toiminta, aloittanut toiminnan 2015 vuoden alusta) 
0.5 lääkäri 
1 psykologi 
1 kliininen erityissairaanhoitaja 
1 perheterapeutti 
6 sairaanhoitajaa  
0,5 fysioterapeutti 
1 toimintaterapeutti  
0,5 ravitsemusterapeutti  
0.5 sosiaalityöntekijä  
 

Psykoosilinja 
1 ylilääkäri linjavastaava 
 
Psykoosi ja kuntoutuspoliklinikka  auki ma-pe 8.00-20.00 la - su  9-17 (24)   
1 osastonylilääkäri  
1 osastonhoitaja 
1 apulaisosastohoitaja   
1 kuntoutuskoordinaattori  
1 osastonsihteeri 
 
Varhaisen kuntoutuksen liikkuva työryhmä  ma-su 7pv/vk                                        
1 kliininen erityissairaanhoitaja  
5 sairaanhoitajaa  
 
Muu erikoissairaanhoidon kuntoutuksen polikliininen toiminta 
(yksilö, ryhmä,sos. kunt.) 
5 sairaanhoitajaa 
4 lähihoitajaa 
0,5 fysioterapeutti 
1 toimintaterapeutti   
1 psykologi  
 
Psykiatrian akuuttiosasto 1, 10 ss  (22,5) 
Akuutti päivystys-,tarkkailu- ja hoito-osasto, päivystyssisäänotot M1,  
tarkkailu, tehostettua valvontaa ja vierihoitoa tarvitsevat potilaat ja 
tahdonvastainen hoito 
Osastonylilääkäri 1 
0.5 osastonhoitaja  
1 apulaisosastonhoitaja   
12 sairaanhoitajaa  
9   lähihoitajaa  
0.5 osastonsihteeri 
 
Psykiatrian akuuttiosasto 2, 14 ss (22) 
Akuutti päivystys ja hoito-osasto,tarkkailu, vierihoito, tahdonvastainen hoito 
Osastonylilääkäri 1 
0.5 osastonhoitaja  
1 apulaisosastonhoitajaa  
11 sairaanhoitajaa  
9  lähihoitajaa   
0,5 osastonsihteeri 



 

 

 
Psykiatrinen vaativa hoito ja kuntoutusosasto 15 ss (24) 
1 osastonylilääkäri  
1 osastonhoitaja  
1 apulaisosastonhoitaja 
11 sairaanhoitajaa  
9   lähihoitajaa 
0.5 osastonsihteeri  
 

Vanhuspsykiatrian linja   
1 ylilääkäri linjavastaava 
 
1 osastonhoitaja  
1 apulaisosastonhoitaja   
 
Psykogeriatrian pkl  
1 kliininen erityissairaanhoitaja 
2 sairaanhoitajaa 
0,5 osastonsihteeri 
 
Psykogeriatrinen akuuttiosasto 8 ss  
1 erikoislääkäri 
9 sairaanhoitajaa 
8 lähihoitajaa  
0.5  osastonsihteeri 
 
Psykiatrian  varahenkilöstö tulee olemaan osa koko keskussairaalan resurssipankkia 
 
Psykiatrian yhteiset vakanssit 
1 klinikkaryhmän johtaja 
1 ylihoitaja  
1 hoitotyön asiantuntija 
2 toimistosihteeriä  
 
 
Nuorisopsykiatrian resursointisuunnitelma 
Tulevaisuudessa nuorisopsykiatrian avohoidon ja osastohoidon yhteisiä työntekijöitä olisivat ylilääkäri, 
osastonhoitaja, kliininen erityissairaanhoitaja, toimintaterapeutti, 2 sosiaalityöntekijää ja 1,5 osastosihteeriä. 
 
Nuorisopsykiatrian avohoidossa poliklinikalla työskentelisi näiden lisäksi poliklinikkalääkäri, 3,5 psykologia ja 
3 hoitotyöntekijää (sairaanhoitaja/mielenterveyshoitaja) sekä liikkuvassa tiimissä 2 hoitotyöntekijää 
(sairaanhoitaja/mielenterveyshoitaja). 
 
Nuorisopsykiatrian osastohoidossa työskentelisi edellisten lisäksi osastonlääkäri, apulaisosastonhoitaja, 0,5 
psykologia, 10 sairaanhoitajaa ja 5 mielenterveyshoitajaa. Resurssilisäyksen voisi toteuttaa muualta 
vapautuvista resursseista. 
 
Lastenpsykiatrian resursointisuunnitelma 
Tulevaisuudessa yhteisiä työntekijöitä lastenpsykiatrian avo- ja osastohoidossa on ylilääkäri, osastonhoitaja, 
kliininen erityissairaanhoitaja, toimintaterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä. Nämä toteutuu jo tälläkin 
hetkellä. Lisäksi osastolla työskentelisi osastonlääkäri, apulaisosastonhoitaja ja 9,5 sairaanhoitajaa, 2 
mielenterveyshoitajaa ja 1 liikunta- ja urheiluohjaaja, sekä 0,5 osastosihteeri. 
 
Avohoidossa työskentelisi yhteisten työntekijöiden lisäksi 1erikoislääkäri, 3.2 psykologia, 1,5 
toimintaterapeuttia, 1 sosiaalityöntekijä, 1 apulaisosastonhoitaja, 3 sairaanhoitajaa ja 1,5 kliinistä 
erityissairaanhoitajaa ja 1,5 sihteeriä. 
 

2.11.9 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
 
Psykiatrian osaamiskeskuksen tilasuunnittelu:  



 

 

 tavoitteena on, että kaikki psykiatrian toimialat ovat lähellä toisiaan 

 lastenpsykiatria/nuorten psykiatria: osastotilojen jaon toimintamalli kuten 
nykyhetkellä eli osittain yhteisiä tiloja (kanslia, keskustelutiloja yms.), jotta esim. 
hoitajaresursseja voidaan jakaa yöaikaan (osastot ovat pieniä paikkaluvultaan). 
Sekä lasten että nuorten psykiatrian avohoito lähellä osastoja 

 aikuispsykiatrian osastohoito lähellä nuorten psykiatriasta osastoa 

 aikuispsykiatrian avohoito ei tarvitse olla kovin lähellä osastohoitoa 

 aikuispsykiatrian poliklinikat lähellä toisiaan, kaikki poliklinikat ovat samaa 
yksikköä 

o kun toimintamalli muuttuu, tilojen tarpeet myös muuttuvat 
o psykiatrian avohoidon toimintamalli v. 2025 on monelta osalta epäselvää, 

koska tällä hetkellä perusterveydenhuolto ei ole selkeästi määritellyt 
työnjakoa (mitä palveluita kunta ostaa erikoissairaanhoidolta) 

o akuuttilinja: yhteispäivystyksessä toimivien psykiatristen päivystävien 
sairaanhoitajien yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään yleissairaalapsykiatrian 
kanssa. Yleissairaalapsykiatrian tehtävä on konsultointi, ei 
vastaanottotoiminta siinä laajuudessa kuin nyt 

 psykogeriatria: osastohoito ja avohoito lähellä toisiaan sekä lähellä 
sairaanhoidollisia tukipalveluita 

o psykogeriatria osana akuuttigeriatrista yksikköä (terveyskeskuksen 
toimintaa?) 

o psykogeriatria 8 sairaansijaa 

 M1-potilaiden ja päivystyspotilaiden arvio yhteispäivystyksessä 

 aikuispsykiatrian osastojen potilailla on yhteinen ruokasali. 

 kaupungin edustajien mukaan peruspalveluiden (terveyskeskuksen) matalan 
kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut (uusi Horisontti) tulee integroitua 
joustavasti uuden terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan. Näin huomioidaan 
tuleva SOTE-alue ja rajapinnat hälvenevät.  

 potilaan hoitopolku selkeytyy, kun hän tulee terveyskeskukseen hakemaan itselleen 
apua. Psykiatrinen sairaanhoitaja voi tavata potilaan heti ja yhteisessä arvio- ja 
hoitotiimissä potilas ohjautuu oikeaan osaamistiimiin. 

 sekä resursointisuunnitelman että nykyisen tilojen käytön pohjalta on n. 85 
työntekijän tilatarve. Tulevaisuudessa tehdään yhteiskäytössä olevien huoneiden 
määrän arviointi.  

 tilastotietoa: 
o psykiatrian avohoidon poliklinikoilla yhteensä n. 250 käyntiä /päivä (2014) 

→ n. 30 käyntiä/tunti 
 

Nykytilanne / aikuispsykiatria ja hallinto / tilat 

1. Tutkimus- ja terapia poliklinikka (F ja C–talo)      (50) 

 yhteensä n. 50 työ- ja vastaanottohuoneita (sairaanhoitajat, lääkärit, terapeutit, sihteerit) 

 mukaan on laskettu sosiaalityöntekijöiden, psykologien ja toimintaterapeuttien tilat, jotka 
palvelevat koko psykiatrian klinikkaryhmää 

 kokoustiloja/ryhmähuoneita 3, joita koko yksikkö voi varata 

 syömishäiriöpoliklinikka: keskusteluhuoneita, lepohuone, ryhmätila, kanslia, lääkärinhuone, 
keittiö ja ruokasali 

 tutkimuspoliklinikka: 2 työhuonetta 

 TMS-huone ja neuropsykiatrinen testaushuone 
 

2. Akuuttipsykiatrian poliklinikka (F ja JK–talot)      (13) 

 yhteensä 10 työ- ja vastaanottohuoneita (akuuttipsykiatrian poliklinikka) 

 3 työhuonetta (yleissairaalapsykiatria, Hietalahti) 



 

 

 
3. Kuntoutuspsykiatrian poliklinikka (C0 ja C3)      (23) 

 12 työhuonetta (hoitajat, lääkärit, sihteeri) 

 5 keskusteluhuonetta 

 2 ryhmätilaa 

 2 lääkehuonetta (vastaanotto- ja lääkkeidenjakohuone) 

 2 lepohuonetta potilaille 

 kuntosalitilat, liikuntasali, uimahalli 

 fysioterapian tilat   
 

4. Psykogeriatrian poliklinikka (C0)       (1) 

 1 vastaanottohuone  
 

5. Hallinnon tilat (C2)        (18) 

 18 työhuonetta 

 1 ryhmäkokoushuone (lääkärit) 

2.11.10 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
 

Koko psykiatrian klinikkaryhmän yhteiset tilat: 
  KOKOUS- JA RYHMÄTILOJA: 

o 2 ryhmähuonetta (8-10 henk) 

o 2 ryhmähuonetta (10-15 henk.) 

o koulutustila 

 toimintaterapeutit (3): vastaanottotilat yksiköissä, muut toimintaan tarvittavat tilat 

yhteisiä koko sairaalan kanssa (harjoituskeittiö, kodinhoito ja käden taidot) 

 fysioterapeutit (2): fysioterapian tutkimus- ja hoitotilat sekä työhuone 

 sosiaalityöntekijät (4) työhuoneet 

 osastosihteerit, tekstinkäsittely (2): keskitetyt toimitilat koko sairaalan kanssa 

 klinikkaryhmän johtajan työhuone 

 ylilääkärien (4) työhuoneet 

 ylihoitajan ja hoitotyön asiantuntijan työhuoneet 

 toimistosihteerien (2) työhuoneet 

 koko psykiatrian yksikölle yhteiset liikuntatilat + kuntosali 

 tilat taideterapialle ja musiikkiterapialle 

 osastonlääkärien työhuoneet osastoilla 

 
Aikuispsykiatrian tilasuunnitelma: 

Psykiatrian avohoidon tilasuunnittelun periaatteita: 

 yhteiset toimitilat kolmen poliklinikan kesken (akuuttipoliklinikka, mieliala- ja 
terapiapoliklinikka, psykoosi- ja kuntoutuspoliklinikka)  

 tiimit toimivat joustavasti ison kokonaisuuden sisällä 

 ne, jotka tekevät pääsääntöisesti vastaanottotyötä, erityisesti psykoterapeutit, 
tarvitsevat oman työhuoneen 

 liikkuvat toiminnot ja kun työ jakaantuu usean yksikön kesken: yhteisiä 
vastaanottotiloja, joissa toimiva varaussysteemi 

 liikkuva työ tarvitsee tiimihuoneita ja dokumentointipisteitä= työpisteitä 

 riittävät kokoustilat perhe - ja verkostotapaamisia varten 

 riittävät taukotilat ja omat sosiaaliset tilat (mahdollistaa nopean liikkuvan työmallin 
toteuttamisen) 



 

 

 autotarve kartoitetaan liikkuvalle työlle 

 
PSYKIATRIAN AVOHOITO/POLIKLINIKAT (klo 8-20): 

 yhteinen infopiste/ ilmoittautuminen (2 osastosihteeriä) 

 yhteiset odotustilat  

 3 kansliaa (jokaiselle linjalle) 

 9 lääkärien vastaanottohuonetta  

 9 psykologien vastaanottohuonetta 

 yhteinen avohoidon hallinnollinen osastonhoitaja ja 3 osastonhoitajaa (linjat: 
akuutti, mieliala ja psykoosi) 

AKUUTTI-, TUTKIMUS- JA SELVITYSPOLIKLINIKKA 

o tiimit: 
 Arviointi- ja selvitystiimi (3 sh+1 kl.esh) 
 Työkyvyn arviointi- ja tutkimustiimi (1sh) 
 Neuropsykiatrinen tiimi (1 sh) + testaushuone 
 Päihdepsykiatrinen tiimi (2 sh) 

o 9 vastaanottohuonetta yhteensä 
o lisäksi ryhmätila/olohuone 
o valvottu WC 
o yhteispäivystyksessä psykiatrisen päivystävän sairaanhoitajan 

vastaanottohuone ja psykiatrian päivystävän lääkärin vastaanottohuone  

 
MIELIALA- JA TERAPIAPOLIKLINIKKA 

o 12 vastaanottohuonetta (kl.erityissairaanhoitajat, sairaanhoitajat ja 
psykoterapeutit) huomioitu: huoneiden koko 1-4 henkilön 
keskusteluille 

o 1 TMS-hoitohuone  
 toimitila, joissa huomioitu TMS-laitteen vaatimukset 

o 1 ECT-seurantatila 
 valvontatila toimenpiteen jälkeen: somaattinen seuranta 

heräämössä, sen jälkeen tarpeellinen voinnin seuranta (tilat) ja 
kotiutusarvio 

o syömishäiriöpoliklinikan tilat (8 sh) 
 paljon kotiin päin vietävää palvelua, tarvitaan kuitenkin 

välihoitomuotona myös polikliinisia tiloja 
 kanslia/toimistotila 
 lääkärin tutkimushuone 
 keskusteluhuoneita 4kpl 
 ryhmätila /olohuone 
 rauhoittumishuone/lepohuone 
 ruokailu psykiatrian yhteisessä ruokasalissa, jossa oma 

kabinetti  
 

PSYKOOSI- JA KUNTOUTUSPOLIKLINIKKA 

o poliklinikkatoiminta 
 kuntoutuskoordinaattorin työhuone 
 3 huonetta x 3 hoitajaa (yht. 9 hoitajaa) 

o varhainen psykoosi- ja liikkuva tiimi 
 1 lääkärin huone (ei tarvita, jos kuntoutuspoliklinikka on samalla 

alueella muiden psykiatrian poliklinikoiden kanssa) 
 2 huonetta x 3 hoitajaa (yht. 6 hoitajaa) 



 

 

 1 kl.erityissairaanhoitajan huone 
 Lääkehoitohuone: lääkkeiden säilytys ja lääkkeiden 

annostelu/hoito  
 Ryhmätila/olohuone 

o keskusteluhuoneita 4-5  

PSYKOGERIATRIAN POLIKLINIKKA 

o 1 lääkärin vastaanottohuone 
o 2 sairaanhoitajien vastaanottohuone 
o 1 kl.erityissairaanhoitajan huone 

 

PSYKIATRIAN OSASTOHOITO 
Akuuttipsykiatrian osastot (12+12 sairaansijaa)  
Kuntoutuspsykiatrian osasto (15 sairaansijaa) 
 

 yhden hengen huoneet potilaille, jossa mahdollisuus käydä omahoitajakeskusteluja  

 wc- ja suihkutilat joka huoneessa 

 osastoilla on ns. rauhoittumishuoneet (2 yhteistä huonetta) 

 päiväsali/olohuone ja muuta yhteistä tilaa potilaille joka osastolla 

 perheen ja omaisten/vieraiden tapaamistila (2 yhteistä) 

 pienet keittiötilat (sisältäen mahdollisuuden osan potilaiden ruokailla siellä, jos ei 
pysty osallistumaan yhteisessä ruokasalissa sekä uusien potilaiden ruokailun 
akuuttitilanteissa) joka osastolla 

 kansliatilat (riittävästi tietokoneita dokumentointiin – ellei kirjaaminen mobiililaitteilla) 
joissa kokoushuone sekä rauhallinen puhelimen käyttöpiste jokaisella osastolla 

 kanslian välittömässä läheisyydessä osastonsihteerin tila 

 yhteinen hallinnollinen osastonhoitajan huone + 2 osastonhoitajan huoneet 

 osastonlääkärin huone jokaisella osastolla 

 yhteinen hoito- ja tutkimushuone 

 henkilökunnan taukotilat 

 yhteinen lääkkeidenjakohuone kaikkien osastojen kesken, jossa automaatio on 
huomioitu 

 tilat perhe- ja verkostotapaamisille, ylilääkärin kierroille yms. (1 yhteinen huone 
kaikkien osastojen kesken) 

 keskustelutilat omahoitajakeskusteluille (mahd. myös sos. työntekijän ja psykologin 
tapaaminen osastolla), joissa turvallisuus on huomioitu, 1 per osasto 

 vastaanottotila uusille potilaille, jossa tulotilanne voidaan käydä turvallisesti läpi, 
yhteinen kaikille osastoille, myös nuorten osastolle, jos osasto on riittävän lähellä 

o valvottu WC  

 modernit eristystilat, jotka ovat tilavat (wc, suihku, kameravalvonta), joissa sekä 
potilasturvallisuus että henkilökunnan turvallisuus huomioitu asianmukaisesti. 
Yhteensä 3 huonetta. Yhteinen kaikille osastoille: akuuttiosastot, kuntoutusosasto + 
nuoriso-osasto 

o valvovalle henkilölle tila (1 tila) 

 potilaiden tupakointitilat joka osastolla 

 tilojen tulee olla esteettömät ja mahdollisimman tilavat jokaisella osastolla ja 
huomioidaan tilojen turvallisuus (potilasturvallisuus ja henkilökunnan turvallisuus) 

 potilaiden ulkoilumahdollisuus on huomioitu 

 ”kodinhoitohuone” potilaskäyttöön, 1 per osasto 

 yhteinen varasto 



 

 

 siivoushuoltohuone, ”huuhteluhuone” 

 potilaiden tietokonehuone, 1 per osasto 
 

Psykogeriatria (osasto ja poliklinikka lähellä toisiaan) 

 osana akuuttigeriatrian yksikköä: 
 

Psykogeriatrian osasto (8 sairaansijaa)  
o erityistarpeita: 

- sairaalasängyt 
- yhden hengen huoneet, wc ja suihkutilat, apuvälineille soveltuvat 
- hoitotoimenpiteille sopiva tila 
- potilasturvallisuus huomioitu erityisen tarkasti: kaiteita, modernin 

teknologian mahdollisuudet esim. ”kaatumisen lattia ilmaisin” 
- potilailla voi olla apuvälineitä ja potilaat voivat tarvita apua liikkumisessa, 

peseytymisessä 
o MUUT TARPEET RIIPPUVAT SIITÄ, MISSÄ YKSIKKÖ SIJAITSEE (mitä voi 

käyttää yhdessä muiden yksiköiden kanssa): 
- rauhoittumishuone 
- päiväsali/olohuone ja muuta yhteistä tilaa potilaille joka osastolla 
- perheen ja omaisten/vieraiden tapaamistila  
- pienet keittiötilat (sisältäen mahdollisuuden osan potilaiden ruokailla 

siellä, jos ei pysty osallistumaan yhteisessä ruokasalissa sekä uusien 
potilaiden ruokailun akuuttitilanteissa)  

- kansliatilat (riittävästi tietokoneita dokumentointiin – ellei kirjaaminen 
mobiilisti) ja kokoushuone sekä ”puhelinkoppi”  

- kanslian välittömässä läheisyydessä osastonsihteerin tila 
- osastonhoitajan huone (vastaa myös psykogeriatrian poliklinikasta) 
- osastonlääkärin huone  
- henkilökunnan taukotilat 
- lääkkeenjakohuone (yhteinen muiden osastojen kanssa, jos riittävän 

lähellä) 
- tilat perhe- ja verkostotapaamisille, ylilääkärin kierroille yms.  
- hoito- ja tutkimushuone (mahdollisesti yhteinen muiden osastojen kanssa, 

jos helppo kulku) 

 
Nuorisopsykiatrian tilasuunnitelma: 

 
Nuorisopsykiatrian poliklinikan ja osaston tulee sijaita vierekkäin, jolloin yhteistoiminta ja yhteisten tilojen 
käyttö on mahdollista. 
 

1. NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKAN TILAT 

Työhuoneet: 

 2 huonetta lääkärit (ylilääkäri ja pkl.lääkäri) 

 1 huone osastonhoitaja 

 1 huone kl. erityissairaanhoitaja (mahd. perheterapiaan) 

 2 huonetta sosiaalityöntekijät (mahd. perheterapiaan) 

 4 huonetta psykologit 

 3 huonetta hoitajat (sairaanhoitajat, mielenterveyshoitajat) 

 1 huone toimintaterapeutti 

 2 huonetta liikkuva tiimi 
 1 huone ryhmäterapiahuone/ toiminnallinen huone 



 

 

Muut tilat: 

 henkilökunnan taukotilat 

 odotushuone/vastaanotto 

 varastohuone + suljettu tila, johon sijoitetaan tulostin/kopiokone 

 2 asiakas-wc/ naiset, miehet 
 
2. NUORISOPSYKIATRIAN OSASTON TILAT 

 vastaanottohuone sisääntulon läheisyydessä, josta pääsee eristystilaan ja jossa 
mahdollisesti oma sisäänkäynti ambulanssia ja poliisia yms. varten. 

 erillinen sisäänkäynti vastaanottotilaan (vastaanottoa ei osaston puolella) 

 sisääntulon läheisyydessä keskusteluhuone 

 
Osastotilat: 

 6 potilashuonetta, joista kahdessa on mahdollisuus varavuoteeseen, huoneissa wc 
+ suihku. 

 vierihoitohuone, joka on pehmustettu 

 eristyshuone, jossa on lepositeet – yhteiskäyttö aikuispsykiatrian kanssa, jos ne 
sijaitsevat osaston välittömässä läheisyydessä 

 rentoutumis-/ rauhoittumistila nuorelle 

 keittiö-/ruokailuhuone: keittiötila mahdollista sulkea  

 ruokailutila avoin 

 päiväsali: iso tv-, peli- ja harrastehuone 

 erillinen tv-huone 

 musiikkihuone (äänieristetty – rummut, kitarat, basso, piano) 

 kodinhoitohuone (pesukoneet ja kuivauskaapit) 

 1 kylpyhuone + wc tytöille 

 1 kylpyhuone + wc pojille 

 2 erillistä wc:tä nuorille ja vieraille 

 sauna 

 
Työhuoneet: 

 1 huone osastonlääkäri 

 1 huone hoitajien kirjallisia töitä varten (hoitotyön yhteenvedot, listat jne.) 

 kanslia, jossa erillinen lääkkeenjakohuone 

Muut tilat: 

 verstas 

 varastotilat 

 ulkovarasto (osaston polkupyörät jne.) 

 toimiva piha nuorten tarpeisiin 
 

 
3. POLIKLINIKAN JA OSASTON YHTEISET TILAT 

 

 osastosihteereiden työtila, jossa on myös poliklinikan ilmoittautumisluukku 

 kokoushuone 

 henkilökunnan tauko-/kahvihuone (”opettajien huone”) 
o vaate- ym. säilytyskaapit 
o työskentelytila 



 

 

o suihkutila + wc 

Sairaalakoulu: 

 tilat sekä suomen että ruotsinkielisen opettajan käyttöön yläkoulun oppilaita 
varten poliklinikan ja osaston oppilaiden koulunkäyntiä varten (yht. 4 luokkaa – 
suomi/ruotsi osasto/pkl) 

 opettajien huone 

Jos poliklinikka ja osasto eivät ole vierekkäin, tarvitaan molempiin henkilökunnan tauko-/kahvihuone + 
sosiaaliset tilat. Lisäksi tarvitaan molempiin kokoushuone ja osastosihteerin työtila. Osastolle tarvitaan myös 
silloin yksi huone osastonhoitajalle, yksi huone sosiaalityöntekijälle ja yksi huone psykologille sekä työtila 
toimintaterapeutille. 
 
Käytetään taustalla edellisessä työpajassa sovittuja periaatteita ja rakennetaan laskentamallit. Työpajassa 
käydään läpi ensimmäinen versio ja tehdään muokkauksia ja varmistetaan, että erityistapaukset on 
huomioitu. 
 

Lasten psykiatrian tilasuunnitelma: 

 
Lastenpsykiatrian osasto ja poliklinikka 
 
Lasten psykiatriselle osastolle  ja poliklinikalle tulo samasta ulko-ovesta, tilat mielellään 1. kerroksessa. 
Lastenpsykiatrian osasto lähellä nuorisopsykiatriaa, jolloin voidaan turvata molemminpuolinen 
potilasturvallisuus ja avunanto. 
 
Lastenpsykiatrian osasto 
 

 eteinen tilava, riittävästi tilaa lasten ja vanhempien ulkovaatteille, vieressä 

kuivauskaappi. 

 ulkotarvikkeille oma varasto (pyörät, sukset, pulkat ym. liikuntavälineet) 

 potilashuoneita 4, joissa oma wc ja suihku 

 1 jaettu potilashuone  

 1 perhehuone, jossa oma wc, suihku ja minikeittiö 

 oleskeluhuone, TV ja tietokonenurkkaus 

 yhdistetty leikki- ja askarteluhuone jossa kaapit askartelu- ja terapiatarvikkeille ja 

mitä huonetta voidaan jakaa pienempiin osiin haitariovella 

 muunneltavissa oleva työhuone, jota voidaan käyttää omahoitajatuokioihin ja 

vanhempien tapaamiseen  

 rauhoittumishuone lapsille 

 keittiö ja erillinen ruokailutila, jossa ruokaillaan lasten kanssa 

 kodinhoitohuone, jossa tila pesukoneelle ja kuivausrummulle, sekä liinavaatteille ja 

muille vaatteille 

 WC vierailijoille  

 kanslia, jossa tietokoneet (raportointi, kirjaaminen ym. tapahtuu) lääkejakohuone. 

Kansliasta näkyvyys osastolle 

 aidattu piha-alue, missä kiipeilyteline, liukumäki ja keinut lapsille sekä 

puutarhakalusteet 

 
Yhteiset tilat:  osasto ja poliklinikka sekä osaksi nuorisopsykiatria 
 



 

 

 odotustila leikkinurkkauksella 

 kanslia/ vastaanotto ja sihteerien työtilat, joita voidaan jakaa äänieristetyillä/ 

siirrettävillä särmeillä 

 ylilääkärin työhuone 

 osastonlääkärin tutkimus- ja työhuone 

 2 poliklinikkalääkärin työ- ja tutkimushuonetta 

 osastonhoitajan ja apul.osastonhoitajan/ vastaavanhoitajan yhteinen työhuone 

 erityistyöntekijöiden työhuoneet osaston ja pkl:n välissä: 

o 4 psykologin työhuonetta (tutkimus- ja terapia) 

o 2 toimintaterapeutin työhuonetta (tutkimus- ja terapia) 

o 1 taideterapeutin työhuone 

o yhteinen työtila sosiaalityöntekijöille (lapset, nuoret) 

o 2 jaettua työhuonetta pkl:n sairaanhoitajille /perheterapeuteille lisäksi 

kirjaamis-, varaus ja koodausnurkkauksia/kopperoita 4-5 kpl 

 musiikkihuone os+pkl+nuorisopsykiatria 

 motoriikkahuone/ryhmähuone (lapset, nuoriso ja fysioterapia) 

 2 perheterapiahuonetta (pkl+os+nuoriso) 

 2 neuvottelu/kokoushuonetta, joista toinen isompi verkostokokouksille ja 

henkilökunnan teemapäiviä, henkilökuntakokouksia, koulutuksia ym. varten 

 sosiaaliset tilat henkilökunnalle/ miehet ja naiset erikseen (wc, suihku ja lukolliset 

lokerikot) (pkl+os+nuoriso) 

 kahvi-, ruokailu ja taukotila henkilökunnalle (os+pkl) 

 varastotilaa terapiatarvikkeille, toimistotarvikkeille sekä tila kopiokoneelle, 

tulostimelle, pienelle arkistolle, missä säilytetään mm.psykologien testilomakkeita, 

muualta pyydettyjä tutkimustuloksia jne. 

 kiinteitä laitteita: riittävä määrä tietokoneita 

 
Pikkulapsipsykiatrian tilat 

 poliklinikan yhteydessä 2 huonetta omalla sisäänkäynnillä, mihin on helppo tulla 

lastenvaunuilla 

 iso avoin tupakeittiö, jossa voi keittämisen ja ruokailun lisäksi pitää vauva-

äitiryhmiä, nurkkaus tietokoneelle dokumentointia varten sekä videokuvausten 

katselu TV-nurkkaus 

 erillinen leikkihuone lapsille, missä mahdollisuus hiekkalaatikko/märkätilaleikkeihin 

 WC missä lastenhoitotila 

 
Lasten oikeuspsykiatrian tilat 

 oma sisäänkäynti ja erillinen odotustila, missä WC  

 1 haastatteluhuone lasten haastatteluja varten 

 1 haastatteluhuone vanhempien haastatteluja varten 

 1 kokoushuone missä tekniset laitteet 

 1 työhuone  



 

 

 serisihteeri työskentelee yhteisissä äänieristetyissä tiloissa toisten sihteerien 

kanssa  

 kiinteät laitteet: nauhoittava videokamera, tietokone kahdella näytöllä, mikrofonit ja 

nauhoittava kovalevyasema 

 

2.11.11 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

 

Teknologiset ratkaisut 

 Ajantasaiset tietojärjestelmät 

o potilaskertomusjärjestelmä 

 johon liitetty sähköiset psykiatrisen voinnin ja toimintakyvyn arviointimittarit 

(esim. PsykRai yms.) 

o potilashallintojärjestelmä 

o muut tukijärjestelmät esim. ajanvaraus 

 Mobiilipalvelut potilaan hoidossa 

o nettiterapiat 

 Koneelliset hoidot 

o TMS-hoito 

o ECT-hoito 

o neuropsykiatrinen tutkimus 

o uudet hoitomallit  

 Talouden seurantajärjestelmät 

o talous- ja toimintasuunnittelu 

o hankintajärjestelmät 

o varastojärjestelmä 

 Henkilöstöhallinnolliset järjestelmät 

o työvuorosuunnittelu, sähköinen asiointi 

o henkilöstöhallinnon työpöytä 

o työajan seurantajärjestelmät 

 Perehdytys ja tiedotus 

o Intra 

 Lääkehoidon tekniset ratkaisut 

o koneellinen jakelu  

o muut uudet teknologiset ratkaisut lääkehoidossa 

 

Tulosten yhteenveto 

 
Yhteenveto 

 keskeiset painopistealueet 

 kehitys- ja muutosehdotukset 

Tavoitteet 
Tavoite 2025: Psykiatrian avohoito ja osastohoito toimivat uusissa tarkoituksenmukaisissa psykiatriseen 
hoitoon suunnitelluissa tiloissa yhteispäivystyksen ja somatiikan läheisyydessä. 



 

 

 
Tavoitteena on tuottaa laadukasta potilaslähtöistä ja oikea-aikaista psykiatrista hoitoa. Jokaisella potilaalla 
on kirjallinen, yhdessä sovittu hoitosuunnitelma jonka lähtökohtana on laadukas diagnostiikka ja näyttöön 
perustuvat hoitosuositukset. Psykiatrian palvelut tarjoavat asiantuntijuutta ja tukea terveydenhuollon 
peruspalveluille.  
 
Psykiatrian hoidon painopiste-alueet: 

 varhaisvaiheen psykiatrinen arviointi ja kriisijakson hoito, matalalla kynnyksellä.  

 laadukas ja turvallinen hoito vakavimpien psykiatristen häiriöiden osalta. 

 kuntoutus, kun potilaan oirekuvan takia peruspalvelut eivät sovellu. 

Psykiatrista hoitoa järjestetään ensisijaisesti avohoidossa. Hyvin toimivan avohoidon tuella osastojaksot ovat 
tarkoituksenmukaisen lyhyitä. Potilaan omat verkostot ovat tärkeä osa hoitoa. Psykiatrian yksiköt sijaitsevat 
lähellä muiden lääketieteen erikoisalojen toimintoja. Tämä parantaa hoidon laatua, kun asiantuntijuutta 
voidaan hyödyntää molemminpuolisesti. Optimoitujen hoitoprosessien avulla voidaan samanaikaisesti 
saavuttaa laatua, potilastyytyväisyyttä sekä kustannussäästöjä. Hoitoprosessit toimivat saumattomasti 
yhdessä jäsenkuntien järjestämien muiden palvelujen kanssa.  Näin valmistaudumme myös laajempaan 
sosiaali- ja terveysalan integraatioon. Hoitoprosessit ovat selkeät ja luottamusta herättävät, sekä 
asiantuntijoille, sidosryhmille että kuntalaisille. Työnjako, palvelujen tuotanto ja laskutus ovat selkeät ja 
läpinäkyvät kunta-asiakkaille.  
 
Hoitoon saapuminen 
Järjestetään mahdollisuus matalan kynnyksen yhteydenottoon, tuotantomalli vaihtelee kunnittain. Kun 
hoitovastuu on siirtynyt psykiatrian yksikköön, alkaa selvitysvaihe. Sen jälkeen tehdään hoitosuunnitelma 
jonka perusteella potilaan hoitovastuu siirtyy asianmukaiseen hoitoprosessiin. Psykiatri tekee arvion hoidon 
tarpeesta yhteispäivystyksessä, silloin kun potilas saapuu päivystyslähetteellä tai yhteispäivystyksen lääkärin 
pyynnöstä.  
 

Hoitoprosessit 

1. Selvitys- ja tutkimusprosessi 
2. Psykoosipotilaan prosessi 
3. Mielialahäiriöpotilaan prosessi 
4. Vanhuspotilaan prosessi 
5. Nuorisopsykiatrian prosessi 
6. Lasten psykiatrian prosessi 

 
Lisäksi uusina toimintoina: 

7. Päihdepotilaan prosessi 
8. Neuropsykiatrisen potilaan prosessi 

Jokainen psykiatrian alan prosessi on suunniteltu yhteistyössä kaikkien tällä hetkellä palveluita tuottavien 
tahojen kanssa. Prosesseissa otetaan huomioon todennäköinen kehitys sote-alalla, mukaan lukien 
valmisteilla olevat lain muutokset. Päihdepotilaan hoitoprosessi ja neuropsykiatristen, kehityksellisten 
häiriöiden hoidon toteutus integroituu psykiatriaan nykyistä enemmän. Yhteistyö sosiaalialan toimijoiden 
kanssa syvenee.  

Toiminnalliset muutokset 
Hoitoon hakeutuminen akuuttitilanteissa tapahtuu yhteispäivystyksen kautta. Psykiatri arvioi päivystyspotilaat 
yhteispäivystyksessä jossa on myös mahdollisuus lyhyeen seurantaan (<24 tuntia). Tämä toiminnallinen 
muutos mahdollistaa kuntalaiselle matalan kynnyksen psykiatrisen tuen ja sitä kautta asiantuntijan arvion 
tilanteesta ja hoitoon ohjauksen.  
Uusien prosessien myötä voidaan koordinoida päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä luoda prosessit 
yhteisesti. Muutos mahdollistaa myös tehokkaamman yhteistyön somaattisten erikoisalojen kanssa. 
Prosessien muutosten kautta voidaan tulevaisuudessa paremmin koordinoida erityisosaamista vaativien 
sairauksien hoito yhteisesti kaikissa ikäryhmissä. Psykiatrista asiantuntemusta pystytään tarjoamaan 
yhteistyökumppaneille aikaisempaa laajemmin sekä potilaiden ongelmiin pystytään puuttumaan jo 
varhaisemmassa vaiheessa. Akuuttitilanteissa tutkimus ja hoito voidaan tarvittaessa aloittaa potilaan kotona.  



 

 

Kokonaisvastuu potilaan hoitoprosessista on avohoidon yksiköllä. Avohoitopainotteiset palvelut kehittyvät 
yksilöllisesti potilaan tarpeista lähteviksi ja näyttöön perustuviksi interventioiksi. Kotiin vietyä toimintaa 
laajennetaan ja uusia hoitomenetelmiä otetaan käyttöön. Mobiilipalveluiden kautta annetun 
potilasopastuksen ja hoidon kehittyminen yksi tärkeistä toiminnallisista muutoksista. 
 
Potilaan oman vastuu hoidostaan lisääntyy. Tavoitteena on osallistaminen omaan hoitoon ja 
kuntoutumiseen. Omaisten ja lähiverkoston tukemista vahvistetaan. Kokemusasiantuntijoiden 
asiantuntijuuden käyttö hyödynnetään. 
 
Yhteistyö ja rajapinnat: 

 Peruspalvelut 

 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

 Potilaan verkosto, esimerkiksi perhe, työyhteisö 

 Aikuissosiaalityö 

 Lastensuojelu 

 Kolmannen sektorin toimijat 

 Somaattiset erikoisalat 

 
 
 

2.12 Kuntoutuksen osaamiskeskus 
 

2.12.1 Suunnittelun periaatteet 
 
Tavoitteena on Kuntoutuksen osaamiskeskus - asiantuntijaorganisaatio, joka tukee 
erikoissairaanhoidossa hoitoprosesseja omalla erityisosaamisellaan. 
 
Kuntoutuksen osaamiskeskuksen keskitetyllä johdolla ja keskitetyllä työn suunnittelulla 
mahdollistetaan resurssien tehokas käyttö ja turvataan vaikuttavan kuntoutustoiminnan 
sekä osaamisen jatkuvuus. Asiantuntijat toimivat työryhmissä osana hoitoprosesseja 
palvellen sekä poliklinikoita että vuodeosastoja.  
 
Erityistiloja tai -välineistöä edellyttävät toiminnot keskitetään osaamiskeskukseen. 
 
Kuntoutuspoliklinikalla toteutetaan vaativat kuntoutusarviot ja laaditaan tarvittavat 
kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat sekä työkykyarviot. 
 
Vaasan keskussairaalaan perustetaan erillinen vaativan kuntoutuksen osasto. 
Vuodeosasto tarvitsee toimiakseen siihen suunnitellut vammaisten toimintarajoitteet 
huomioivan ja aktiiviseen kuntoutumiseen kannustavat tilat, joista on hyvä yhteys 
kuntoutuksen terapian erityistiloihin. 
 
Vaativa kuntoutus edellyttää erikoislääkärivetoista moniammatillista työryhmää, laaja-
alaista ja viiveetöntä konsultointimahdollisuutta, sovittuja kuntoutuskäytäntöjä sekä 
osaavaa kuntoutukseen sitoutunutta hoitohenkilöstöä ja erityistyöntekijöitä. Suurimmat 
vaativaa osastokuntoutusta tarvitsevat potilasryhmät ovat neurologian ja traumatologian 
alueella.  
 
Lisääntyvä ja enenevästi osastohoitoa ja kuntoutusta tarvitseva ryhmä ovat iäkkäät 
hauraat henkilöt, joiden päivittäinen selviäminen kotona on vaarassa. Heidän kohdallaan 
erityishuomio kiinnittyy päivystysvastaanottoon ja akuuttiosastoille. Kuntoutuksen 



 

 

asiantuntijat työskentelevät osaltaan mukana prosesseissa, joissa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa toteutetaan toimintakyvyn arviot, selvitetään sosiaalinen tilanne ja 
palvelutarve, suunnitellaan jatkohoito ja kotona pärjäämisen tukemiseen tähtäävät 
toimenpiteet.  
 
Vaasan keskussairaalaan perustetaan alueellinen apuvälinekeskus ja 
erikoissairaanhoidon apuvälinepoliklinikka, jotka tarvitsevat omat sille suunnitellut 
esteettömät ja asiakasystävälliset toimintatilat, joissa apuvälineiden sovitus, yksilöllinen 
muokkaus, korjaukset ja käytön harjoittelu voidaan toteuttaa. Apuvälineiden hankinnasta, 
logistiikasta, varastotoiminnasta sekä huollosta vastaavat tämän työn erityisosaajat.  
Apuvälinepalvelu on keskeinen toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen mahdollistava 
palvelumuoto, jossa koko alueen tasa-arvoinen palvelu on tärkeää. 
 
Toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö on kaiken kuntoutuksen perusta. 
Kuntoutuksen osaamiskeskus auttaa hoitotyötä kouluttamalla henkilöstöä toimintakyvyn 
arviointiin ja tukemiseen, ohjaamaan henkilökeskeiseen hoitoon ja kinestetiikan avulla 
tuomaan hoitoon ekonomisen tavan työskennellä, motivoivan päivittäisten toimien 
harjoittelun – kuntoutuksen. Toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö ja kinestetiikka sen yhtenä 
työvälineenä on osa Vaasan keskussairaalan hoitokulttuuria. 
 

2.12.2 Tiimin tavoitteet ja organisoituminen  
 
Käsitteitä 
 
Kuntoutus: 
Määräytyy aina asiayhteydestään ja on hyvin erilainen eri ongelmatilanteissa 
Lähtökohtana on toimintakyky ja tavoitteena mahdollistaa osallistuminen 
Kuntoutuksen palvelumuodot määräytyvät yksilön ja yhteisön tarpeista huomioiden 
toimintakyvyn fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus – eri 
toimijoiden moniammatillinen ja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö 
 
Kuntoutuspalvelut: 
Toimintakykyä ja osallistumista tukeva kuntoutuksen erityistyöntekijöiden tarjoama 
asiantuntijapalvelu.  
 
Potilaalle tarjottavat kuntoutuspalvelut tarkoittavat toimintakyvyn arviointia, tutkimista ja 
tukemista, omahoidon ja toimintakyvyn harjoittamiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa 
sekä terapiatoimenpiteitä, jatkohoidon ja -kuntoutuksen suunnittelua ja järjestämistä, 
apuvälinepalveluita, sosiaalisen tilanteen kartoitusta ja järjestämistä, omaisten ohjausta ja 
neuvontaa sekä toimintaympäristön huomiointia. 
 
Potilaalle tarjottava kuntoutuspalvelu tähtää: 
Toimintakyvyn parantamiseen 
Toimintakyvyn ylläpitämiseen  
Toimintakyvyn heikkenemisen hidastamiseen 
 
Hoitohenkilökunnan ja muiden ammattihenkilöiden suuntaan kuntoutuspalvelut ovat 
moniammatillisissa tiimeissä ja työryhmissä tehtävää yhteistyötä, toimintakykyä ylläpitävän 
hoitotyön tukemista lähiohjauksen ja koulutuksen kautta, yhteistyötoimintaa koko 
sairaanhoitopiirin alueella ja valtakunnallisesti sekä koulutus- ja kehittämistehtäviä omalla 
asiantuntijuusalueella. 



 

 

 
Toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö: 
Potilas ei ole passiivinen osallistuja, vaan aktiivinen toimija 
Potilaan omatoimisuutta tuetaan kaikissa hoitotilanteissa heti, kun hänen tilansa sen sallii. 
Tehdään yhdessä, ei puolesta.     
Potilasta aktivoidaan avustustilanteissa siten, että hän saa juuri sen avun mitä hän sillä 
hetkellä tarvitsee. Nähdään mitä potilas osaa ja pystyy. 
 
Kuntoutumista tukeva ja toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö huomioi potilaan henkilönä, 
huomioi hänen kokonaistilanteensa ja voimavaralähtöisesti osana hoitoa tukee hänen 
toipumistaan ja arjessa pärjäämistä.  
Toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö koskee kaikenikäisiä potilaita ja pitää sisällään 
perusliikkumisen tukemisen lisäksi mm. ravitsemuksen huomioinnin. 
Hoitohenkilökunnan positiivinen asennoituminen toimintakykyä ylläpitävään hoitotyöhön on 
toimintamallin tärkein lähtökohta.  
 
Koko sairaala ja erityisesti vuodeosastot suunnitellaan potilaiden aktiivisuutta tukeviksi. 
 
Kuntoutusprosessit: 
1. Osastoprosessi:  
Osastohoidossa oleville potilaille tarjottavat kuntoutuspalvelut 
Kuntoutuksen tarve on intensiivistä ja päivittäistä eivätkä kuntoutuspalvelut ole luontevasti 
toteutettavissa polikliinisesti tai päivätoimintatyyppisesti 
 
2. Leikkausprosessi:  
Toimenpidettä tai sen suunnittelua edeltävää arviointi ja ohjaus sekä 
kuntoutustoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta 
Toimenpiteen jälkeen toteutettavaa ohjaus, neuvonta ja terapiat 
Jatkokuntoutuksen järjestämisen suunnittelu 
Kotiutumista ennakoiva apuvälinehankinta ja palveluvalmistelua  
 
3. Poliklinikkaprosessi:  
Kuntoutuspalvelut polikliinisesti hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti, mahdollisesti 
yhdistettynä muuhun vastaanottokäyntiin tai erillisenä käyntinä 
 
4. Osaamiskeskusprosessi:  
Useamman kuntoutuksen asiantuntijan palveluita edellyttävä hoito 
Laaja-alaiset kuntoutustutkimukset 
Intensiivinen kuntoutus, joka voidaan toteuttaa polikliinisesti tai päivätoimintatyyppisesti 
Kuntoutuspalvelun asiantuntijoiden omat asiakkuudet 
 
5. Kuntoutus muualla kuin keskussairaalassa:  
Potilas ohjautuu jonkun muun palveluntuottajatahon toimenpiteisiin 
Potilas ei tarvitse hoitoa keskussairaalassa, vaan jatkohoidosta ja seurannasta vastaa 
muu toimija joko julkisen tai yksityisen terveydenhuollon piirissä 
 
6. Kuntoutustarvetta ei todeta eikä kuntoutusprosessia käynnisty 
 
 
Kuntoutuksen osaamiskeskuksen toiminnot ja tavoitteet 
 



 

 

Toiminnot: 
 
Kuntoutuksen asiantuntijapalvelut 
Potilas-/asiakastyö sairaalan hoitoprosesseissa 
Omat asiakkuudet 
Muun henkilökunnan tukeminen esim. toimintakykyä ylläpitävässä hoitotyössä 
Koulutus- ja kehittämispalveluja sairaanhoitopiirin alueelle tarpeen mukaan  
Näyttöön perustuvat ja asiakaslähtöiset asiantuntijapalvelut palvelevat kaikissa hoito- ja 
kuntoutusprosesseissa 
Fysioterapia 
Toimintaterapia 
Puheterapia 
Kuntoutusohjaus 
Sosiaalityö 
Psykologia ja neuropsykologia 
 
Fysiatrian poliklinikka 
Toiminta painottuu tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnosointiin, hoitoon ja kuntoutukseen 
tiiviissä yhteistyössä ortopedian ja reumatologian kanssa 
Toiminta hyödyntää lääkärin ja fysioterapeutin työparitoimintaa 
Poliklinikan toiminta on moniammatillista ja tiimissä ovat mukana fysiatrian erikoislääkäri, 
fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä sekä tarvittaessa muita 
erityisasiantuntijoita jalkaterapeutti, haavahoitaja ja apuvälineasiantuntija 
Tarvittavat toimintakyvyn arvioinnit, testaukset ja terapiatoimenpiteet suoritetaan 
poliklinikan terapiatiloissa 
 
Kuntoutustutkimuspoliklinikka 
Kuntoutustutkimuspoliklinikalla suoritetaan monen eri erikoisalan yhteisten ongelmien 
selvittely henkilökeskeisesti tutkittavan toimintakyvyn lähtökohdista  
Kuntoutustutkimus sisältää eri asiantuntijoiden suorittaman arvion tutkimusasiakkaan 
voimavaroista, työ- ja toimintakyvystä sekä kuntoutumisen edellytyksistä.  
Kuntoutustyöryhmässä (asiantuntijat, tutkimusasiakas ja hänen lähiverkostonsa) laaditaan 
ammatillisen ja/tai lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutussuunnitelma sekä sovitaan siihen 
liittyvästä kuntoutusohjauksesta 
Kuntoutustutkimukset toteutetaan pääosin polikliinisesti 
Toiminnasta vastaa erikoislääkäri ja sitä koordinoi kuntoutusohjaaja. Moniammatillisessa 
kuntoutustyöryhmässä toimivat tapauskohtaisesti psykologi, sosiaalityöntekijä, 
toimintaterapeutti, fysioterapeutti, apuvälinepalveluiden asiantuntija ja muita 
erityisasiantuntijoita. 
 
 
Vaativan kuntoutuksen osastotoiminta 
Vaativalla kuntoutuksella tarkoitetaan moniammatillista otetta vaativaa 
intensiivistä/tehostettua kuntoutusta. Vaativa kuntoutus alkaa jo akuutilla vuodeosastolla ja 
jatkuu erikoisosastolla silloin, kun somaattinen sairaus tai vamma aiheuttaa aikuiselle 
potilaalle radikaalin toimintakyvyn laskun. 
Osaston on oltava erikoissairaanhoidossa, koska potilaiden tila ei ole vakaa ja he 
tarvitsevat usean erikoisalan konsultointi- ja päivystysvalmiuksia. 
Osaston toimintamallina on moniammatillinen asiantuntijayhteistyö, jossa eri 
ammattiryhmien edustajat suunnittelevat ja koordinoivat työnsä yhdessä. Osastolla 



 

 

toteutetaan toimintakyvyn arviointi ja tutkimukset, akuuttivaiheen terapiat sekä 
jatkohoidon- ja kuntoutuksen suunnittelu. 
Akuuttivaiheen hoidon lisäksi osastolla toteutetaan etenevien ja kroonisesti sairaiden 
arviointi- ja kuntoutusjaksot, joita ei ole mahdollista toteuttaa sairaalassa polikliinisesti tai 
päivätoimintatyyppisesti. 
Hoitohenkilökunnan ja kuntoutuksen asiantuntijoiden perehtyneisyys ja osaaminen 
vaativaa kuntoutusta tarvitsevien potilaiden erityiskysymyksissä taataan 
koulutusmahdollisuuksilla ja toimivalla tiimityöllä. 
Toiminta perustuu tiiviiseen verkostoyhteistyöhön sekä sairaanhoitopiirin alueen että 
valtakunnallisten toimijoiden kanssa. 
 
Kipupoliklinikka 
Keskeinen yhteistyötaho fysiatrian poliklinikan ja vaativan kuntoutuksen osastotoiminnan 
kanssa 
Kivunhoidon tukeminen eri ongelmatilanteissa 
 
Apuvälinepalvelut 
Apuvälinepoliklinikalla toteutetaan potilaan/asiakkaan apuvälineiden sovitus, yksilöllinen 
muokkaus, käytön harjoittelu sekä korjaukset ja huolto samassa pisteessä 
Tikoteekki eli tietotekniikka- ja kommunikaatioapuvälinepoliklinikka tarjoaa 
erityisasiantuntemusta omalla erikoisalueellaan 
Apuvälinepoliklinikan ja Tikoteekin toimitilat sijaitsevat keskussairaalan yhteydessä. 
Oleellista on poliklinikoiden helppo saavutettavuus ja esteettömyys 
Apuvälinepalvelut sisältyvät olennaisena osana kaikkiin sairaalan hoito- ja 
kuntoutusprosesseihin sekä palvelevat alueen väestöä sovittujen käytänteiden mukaisesti 
erikoissairaanhoidon apuvälineiden osalta  
Tarvittaessa apuvälinepalvelut suorittavat asiakaskäyntejä sairaanhoitopiirin alueella 
 
 
Uutena toimintana Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on suunnitteilla keskitetty Alueellinen 
apuvälinepalvelukeskus, jonka ydintoimintoja ovat 
apuvälineasioiden erityisasiantuntemusta tarjoava potilasvastaanotto 
apuvälinekilpailutukset ja -hankinnat 
varastointi ja logistiikka 
alueella tehtävän apuvälinetoiminnan ohjaus ja organisointi sekä paikallisten toimijoiden 
kanssa tehtävä yhteistyö 
Toimintakokonaisuudesta ja sen organisoinnista tehdään vuoden 2015 aikana erillinen 
suunnitelma, eikä sitä siksi käsitellä kokonaisuudessaan tämän raportin yhteydessä. 
Suunnitelman toteutumisella on huomattava toiminnallinen merkitys koko alueen 
kuntoutuspalvelujen ja –ketjujen näkökulmasta. 
 
Kuntoutuksen ja kuntoutuspalvelujen tavoitteet:  
 
Asiakasnäkökulma: 
Potilaan/asiakkaan lähtökohdat ja kuntoutuksen tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiva ja 
toimintakykyä tukeva voimavaralähtöinen hoitotyö yhdessä asiantuntevien 
kuntoutuspalvelujen kanssa turvaavat parhaan kuntoutumisen. Tavoitteena ovat 
asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja yhden luukun periaate. 
Henkilöstönäkökulma:  



 

 

Eri asiantuntijoiden yhteistyö on motivoivaa ja henkilöstön osaaminen on tehokkaammin 
hyödynnettävissä. Asiantuntijoiden toimipisteet sijaitsevat samassa paikassa tai lähekkäin. 
Moniammatillisuus ja synergia toteutuvat yhdestä yksiköstä käsin. 
Kustannusten näkökulma:  
Potilaan voimavarojen ja toimintakyvyn huomiointi ja tukeminen hoitoprosessin alusta 
alkaen ja koko hoitoprosessin ajan vähentävät potilaan kokonaishoitojakson pituutta ja 
palvelutarpeen määrää jatkohoidossa. Iäkkäiden henkilöiden kohdalla laitostumisriski ja 
pysyvän laitoshoidon tarve vähenee, mikä pienentää terveydenhuollon 
kokonaiskustannuksia. 
Tavoiteasettelu yleisemmin: 
Kuntoutuspalvelut mielletään ja kiinnitetään keskeisenä toimintamallina sairaalan kaikkiin 
hoitoprosesseihin.  
Hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjuja kehitetään alueellisesti: 
Yhteistyö ERVA -alueen, erityishuoltopiirien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
kanssa vaatii tiiviimpää kanssakäymistä ja tavoitteena kirjatut, selkeät linjaukset 
 
 
Riskipotilaat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden suurkuluttajat tunnistetaan, 
huomioidaan ennaltaehkäisy, luodaan mahdollisuus moniammatilliseen arvioon sekä 
koordinoituun hoitoon ja kuntoutukseen. 
Vahvistetaan geriatrista osaamista ja vanhenevan väestön toimintakyvyn ylläpitämistä. 
Korostetaan ennaltaehkäisevän toiminnan ja omahoidon merkitystä erityisesti suurten 
kansantautiryhmien kohdalla. 
Ehkäisevän kuntoutuksen käsite on osa kasvatusta ja terveydenhoitoa väestötasolla ja jää 
tässä selvityksessä huomiotasolle. 
 
Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 
 
Tiiminvetäjä: Jukka Mannevaara, fysiatrian pkl 
Tiiminvetäjä: Kati Piilikangas, kuntoutussuunnittelu ja kuntoutusohjaus 
Jäsen 1: Arja Åman, fysioterapia ja apuvälinepalvelut 
Jäsen 2: Eija Matila, fysioterapia 
Jäsen 3: Nina Toivonen, toimintaterapia 
Jäsen 4: Kari Kuusela, apuvälinepalvelut  
Jäsen 5: Saija Jussila, sosiaalityö 
Jäsen 6: Hedvig Grannas-Honkanen, perusterveydenhuollon näkökulma 
 
Toiminnallisen suunnittelun yhteydessä työryhmän jäsenet keskustelevat keskenään ja 
omilla vastuualueillaan muun henkilöstön kanssa. Pyritään huomioimaan muiden 
toiminnallisten kokonaisuuksien linjausta ja reagoimaan niihin. 
 
Perusterveydenhuollon näkökulma antaa käsityksen ensisijaisesti nyt Vaasan 
näkökulmasta. Hoito- ja kuntoutusketjujen näkökulmasta katsoen on tarve myös 
laajemmasta, koko sairaanhoitopiirin kattavasta käsityksestä. 
 
 
 
 

2.12.3 Nykytilan kuvaus 
 
Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä 



 

 

 
Fysiatria ja kuntoutus 

 Fysiatrian poliklinikka pystyy vastaamaan konsultaatioihin 

 Kuntoutustutkimus on pystytty järjestämään palvelujärjestelyin ja ostopalveluin  
 
Fysioterapia 
 

 Fysiatrian poliklinikka antaa fysioterapiapalveluja konsultaatiopyyntöjen/ tarpeen 
mukaan sairaalan kaikille vuodeosastoille ja poliklinikoille.  

o Fysioterapiaa toteutaan lisäksi fysiatrian poliklinikalla.  
o Fysioterapia alkaa lääkärin tekemällä kirjallisella konsultaatiopyynnöllä.  
o Tiettyjen potilasryhmien kohdalla on olemassa kirjallinen sopimus 

fysioterapiasta, joka takaa fysioterapian toteutumisen oikea-aikaisesti ja 
tekee hoitoprosessista sujuvan. 

o Fysioterapian saatavuus osastoilla on hyvää, ei ole jonoja eikä 
saatavuudesta johtuvia viiveitä. Osasto- ja päivystystyössä fysioterapia 
aloitetaan usein lähes välittömästi tilanteen vaatiessa.  

o Polikliininen vastaanotto toteutuu hoitotakuun sisällä. 
o Erikoissairaanhoitotasoinen ryhmämuotoinen fysioterapeuttinen ohjaus on 

mahdollista tarvittaessa, myös allasterapiana  

 Fysioterapeutit muodostavat 6 erikoisalatiimiä, kussakin 2-5 fysioterapeuttia, tiimit 
vastaavat mm. oman erikoisalansa fysioterapiasta.  

o Ammatillinen tieto välittyy säännöllisissä palavereissa ja osastokokouksissa 
o Kaikki fysioterapeutit osallistuvat yhteisten asioiden käsittelyyn ja 

päätöksenteon valmisteluun jokaisen tiimin sisäisen keskustelun kautta  

 Fysioterapeutit ovat kouluttautuneet omille erikoisaloilleen ja heillä on paljon 
osaamista. 

o Koulutusmahdollisuudet ovat hyvät, osallistutaan sisäisiin ja ulkoisiin 
koulutuksiin. 

 Fysioterapeutit osallistuvat moniammatillisiin kokouksiin ja tekevät yhteistyötä eri 
ammattiryhmien kanssa useilla erikoisaloilla. 

 Kirjaamisessa käytetään fysioterapianimikkeistöä ja noudatetaan rakenteisen 
kirjaamisen periaatteita  

 
 
Toimintaterapia 
 

 Osalla toimintaterapeutteja selkeästi rajattu työnkuva ja vastuualue, jolloin myös 
moniammatillinen yhteistyö toteutuu hyvin. 

 Yhteistyö lähimpien yhteistyökumppaneiden kesken ja erityistyöntekijöiden kesken 
(osittain alueellisestikin) koetaan toimivaksi.  

 Osaavat, sitoutuneet, ammattitaitoiset työntekijät. 
 
Apuvälinepalvelut 
 
Apuvälinepalvelut ovat hallinnollisesti yhdessä yksikössä; apuvälinekeskus, fysiatrian 
pienapuvälineet, Tikoteekki. Fyysisesti toimitilat sijaitsevat toisistaan erillään. 
 
Apuvälinekeskus: 

 oma yksikkö ja omat toimitilat helpottavat henkilöstön työnjakoa ja 
asiakastapauksissa apuvälineiden kokonaissuunnittelua. 



 

 

 vakiintuneet käytännöt sairaalan sisäisen apuvälinetarpeen toteuttamisessa 
muodostavat toimivan palvelukokonaisuuden, mikä mahdollistaa hoitoprosessin 
toteutumisen muilta osin. 

 asiakkaat saavat osaavaa ja ammatillisesti korkeatasoista apuvälinepalvelua 

 asiakkaat pääsevät palvelun piiriin nopeasti ja saavat arviointiin perustuen 
tarvitsemansa apuvälineen, ei jonoja tai pitkiä viiveitä 

 yhteistyö muihin moniammatillisiin ryhmiin toimii sekä VKS:n että 
perusterveydenhuollon ja myös yksityisten palveluntuottajien kanssa. 

 apuvälineiden saatavuuskriteerit on laadittu ja julkaistu 

 alueellisen apuvälinekeskuksen suunnitelma ja kartoitus toiminnan aloittamisesta 
ovat valmiina 

Tikoteekki: 

 yhteistyö lähipiirin ja toimintaterapeuttien kanssa toimii ja toiminta valtakunnallisen 
verkoston kanssa on aktiivista.  

 toimintaa palvelevat ja asiakasvastaanottoon sopivat tilat VKS:ssa  

 tiedonkulku sairaalan sisällä toimii fysiatrian ja kuntoutuksen läheisyyden ansiosta. 
 
Kuntoutusohjaus 
 
Keskussairaalan kuntoutusyksikössä on 9 kuntoutusohjaajan toimea, joista 3 on suunnattu 
lasten ja 6 aikuisten kuntoutusohjaukseen. Lisäksi tuotetaan ostopalveluna 
kuntoutusohjaus kuulovammaisille lapsille ja kuurosokeille. Toiminta-alueena on koko 
sairaanhoitopiiri. 

 tiedonvälitys ja keskinäinen konsultaatio kuntoutusohjaajien kesken toimii hyvin, 
kun ohjaajat toimivat samasta yksiköstä käsin 

 lapsipotilaiden hoitoprosesseissa kuntoutusohjauksella on aikuispotilaita useammin 
vakiintunut rooli moniammatillisessa työssä 

 tiettyjen potilasryhmien kohdalla sama moniammatillinen, luonteva työtapa on 
vakiintunut myös aikuispotilaiden puolella 

 saavutettavuus kuntoutusohjaukseen on määriteltyjen potilasryhmien kohdalla 
hyvä, ei ole jonoja eikä saavutettavuudesta johtuvia viiveitä 

 jokainen kuntoutusohjaaja on hyvin perehtynyt oman potilasryhmänsä tarpeisiin, 
kuntoutusprosessiin ja ohjauksella vaikutettaviin asioihin 

 
Sosiaalityö 
 

 kaikilla sairaalan potilailla on mahdollisuus saada kontakti sosiaalityöntekijään 

 sosiaalityön tavoitettavuus on kiitettävää ja viivettä/jonoa ei ole. 

 yksikön sisäinen sijaisjärjestely on toimivaa ja tiedonkulku hyvää 

 hyvät koulutusmahdollisuudet auttavat ylläpitämään oman alan ammattitaitoa 

 oikea potilaille välitetty tieto vähentää turhia jatkoyhteydenottoja 

 sairaalan kautta potilaille jaettavissa kirjallinen opaslehtinen sosiaalietuuksista 
 
Perusterveydenhuollon näkökulma  
 

 parhaiten toimivat lastenneurologian osaston kuntoutussuunnitelmat kuntiin nähden 

 apuvälinepuolella on melko selvät linjaukset, mutta usein esiintyy selvittämättömiä 
rajapintoja 

 
 



 

 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

 
Fysiatria ja kuntoutus 

 yhden lääkärin yksikkönä toiminta on hyvin haavoittuvaa eikä hoitoprosesseihin 
sitoutuminen ole mahdollista 

 kuntoutustutkimusten järjestely ostoina ja lähetteinä mahdollistavat 
kuntoutusketjujen katkeamiset ja kuntoutuspotilaiden väliin putoamiset 

 kuntoutustutkimuksen moniammatillista työryhmää ei ole 
 
Fysioterapia 

 konsultaatiopyyntö fysioterapiaan ei aina tapahdu oikea-aikaisesti 

 tehtävän siirrot – suoravastaanotto - ft:n ammattitaidon hyödyntämisen on 
puutteellista (esim. suorituskyvyn testaus leikkauskelpoisuutta 
selvitettäessä/sepelvaltimoiden angiografiaa mietittäessä, kotiutusselvitykset) 

 vaikuttavuuden mittarit puuttuvat, osoittaminen haastavaa 

 paljon välillistä potilastyötä ja muuta potilastyön ohessa tehtävää työtä 

 sujuvan yhteistyön puute 
o toimintakykyä ylläpitävässä työotteessa  
o perusterveydenhuollon kanssa potilaan terapiassa ja jatkohoidon 

suunnittelussa ja toteutuksessa; työnjakokysymykset, yhteiset 
tietojärjestelmät puuttuvat 

o fysioterapeutin ja lääkärin yhteistyössä ja sisäisessä kommunikaatiossa sekä 
tiedonvälityksessä lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle aiheuttaa uusia 
konsultaatiopyyntöjä, puheluja fysioterapeuteille ja potilaan kuntoutuminen 
hidastuu tai estyy 

 fysioterapiatiimien yhteistyökäytännöissä 

 ajanvarauskäytäntöjen kehittämisessä poliklinikoilla (orto/kir -pkl ja sisät.) 

 fysioterapian näkyvyys sairaalan erikoisalojen prosessikuvauksissa vähäistä 

 ryhmämuotoinen toiminta erikoissairaanhoidossa 

 terapia-altaan vähäinen käyttö vs. ylläpitokustannukset 
 
 
Toimintaterapia 
 
Toiminta sairaalan sisällä: 

 toimintaterapeutit on hajautettu eri yksiköihin ja usean eri esimiehen alaisuuteen. 
Osalla selkeästi rajattu vastuualue, toisilla ei. Tämä on johtanut epätasa-arvoiseen 
ja joustamattomaan työtilanteeseen. Vaikeuksia kehittää ja markkinoida 
ammattiryhmän työtä kokonaisuutena ja kohdentaa osaaminen optimaalisesti 

 hallinnollinen työ on merkittävästi lisääntynyt viime vuosina  

 alimitoitetut henkilöstöresurssit eivät mahdollista palvelemaan kaikkia sairaalan 
erikoisaloja. Erityisesti pediatrian alue on muodostunut ongelmalliseksi 

 joillakin vastuualueilla muodostuu jonoa, mutta kuormitus tasaista ympäri vuoden. 
Toisilla alueilla erittäin akuuttipainotteista, nopeaa potilaskiertoa, joka aiheuttaa 
ruuhkahuippuja ja vaatii nopeaa, itsenäistä päätöksentekoa 

 etenkin aikuispuolella resursseja ei ole potilaan riittävään seurantaan - on 
mahdollista tarjota vain ”ensiapua” 

 
Yhteistyö sairaalan ulkopuolelle: 



 

 

 erityisesti aikuispotilaiden osalta mahdollisuudet jatkokuntoutuksen järjestämiseen 
vähäiset, koska useimmissa jäsenkunnissa ei ole toimintaterapeutteja - lisää 
osaltaan paineita erikoissairaanhoidossa 

 
 
Apuvälinepalvelut 
 
Apuvälinekeskuksen toimitilat eivät tue apuvälinepalvelukokonaisuuden toteutumista 

 synergiaetu apuvälinehuollon ja korjauksen osalta puuttuu 

 Tikoteekki ja apuvälinekeskus sijaitsevat kaukana toisistaan  

 hajautetut tilat estävät sujuvan sisäisen yhteydenpidon ja yhteistyön, hidastaa 
potilaan saamaa palvelua ja aiheuttaa ongelmia hoitoprosessissa  

 varastotilojen puute vaikeuttaa/estää 
o apuvälineiden kustannustehokasta käyttöä 
o apuvälineiden ja niiden varaosien kierrätettävyyttä 
o palautuvien apuvälineiden sijoitusta jatkokäyttöä varten 
o toimintaa suhteessa varastointiin 

 
Toimitusaikojen pituus apuvälineiden uudishankinnassa venyy usein eivätkä 
apuvälinetoimittajat takaa nopeaa toimitusta. Sakkokäytäntö ei toimi. 
 
Yhteistyö ja yhteinen tavoite sairaalan sisällä on haasteellista, puutteellinen tietämys 
apuvälinetoiminnasta haittaa monella tavoin potilaan apuvälinepalvelun toteuttamista. 
 
Epäselvyys potilaan hoitovastuujaosta palvelua toteutettaessa; erikoissairaanhoito vs. 
perusterveydenhuolto 

 potilaiden apuvälineiden käytön seuranta jatkokuntoutuksessa 
perusterveydenhuollon kanssa kaipaa kehittämistä 

 
Tikoteekissa toiminta ilman puheterapeuttia aiheuttaa asiakaspalvelussa viiveitä ja 
vaikeuttaa moniammatillista ja asiakaslähtöistä toimintaa merkittävästi. 
 
Alueellista apuvälinekeskusta ei ole perustettu tehdyistä kartoituksista ja pitkällisistä 
selvittelyistä huolimatta. 
 
 
Kuntoutusohjaus 
 
Hoitoprosesseissa esiintyy kuntoutusohjauksen näkökulmasta liian paljon  

 moniammatillisen arvioinnin, suunnitelmallisuuden ja toteutuksen puutteita 

 tiedon välittymisen puutetta tai tiedonkulun katkeamista 

 oikea-aikaisuuden puutetta 

 viiveitä kuntoutuspalvelujen liittämisessä hoitoprosessiin  

 eri ammattiryhmien päällekkäistä toimintaa  
 
Kuntoutusohjaus on sairaanhoidossa vieras toiminta, tiedottaminen vähäistä ja sisäänajo 
uusiin hoitoprosesseihin liittyväksi erittäin haastavaa  

 kuntoutusohjauksen palvelun piiriin ohjautuvat potilaat liian sattumanvaraisesti 
 
Toiminnan vaikuttavuuden osoittamiseen tarvittavat mittarit puuttuvat 
 



 

 

Jatkuvasti kasvava hallinnollinen työ vie (tarpeettoman) ison osan potilastyöajasta 
 
Apuvälinehuolto/-pesu tai siivouspalvelut eivät kata kuntoutusohjauksesta lainattavia ja 
sinne palautuvia pienapuvälineitä, jolloin kuntoutusohjaajan työaikaa kuluu siihen. 
 
Sosiaalityö 
 
Mahdollisimman aikainen ennakointi sosiaalityön tarpeesta antaa työntekijälle paremmat 
edellytykset hankkia tarvittava tieto ja potilaan tarvitseman tuen järjestäminen oikeaan 
aikaan esim. kotiutumisessa helpottuu. 
 
Perusterveydenhuollon näkökulma 
 
Peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon kuntoutuksen välillä on useita toimimattomia osa-
alueita – useampi asia ei toimi rajapinnassa tarpeeksi hyvin ja kaikissa prosesseissa on 
kehittämisen varaa. 
 
Kuntoutuksen asiakkaana perusterveydenhuollon näkökulmasta mielletään osin 
kuntoutuspotilaat, osin nykyiset jäsenkunnat ja niiden perusterveydenhuolto. Nämä 
palveluja vastaanottavat suuret ja pienet tahot eivät ole tietoisia siitä, mitä hyvä 
sairaalapalvelu kuntoutuksen osalta voisi sisältää, koska erikoissairaanhoidossa ei ole 
prosesseja koordinoivaa tahoa. Näin ollen palvelujen yhdenvertainen kohdistuminen ei 
toteudu, vaan palvelu on sattumanvaraista. Perusterveydenhuollolta menee runsaasti 
aikaa perätä kuntoutusprosessien kokonaisuuksia sairaalasta ja muista yksiköistä. 
Prosessien seurannan puute aiheuttaa todellista terveydenhuollon päällekkäisyyttä ja 
hukkatyötä. 

Suurin puute on kattavista (moniammatillisista) kuntoutussuunnitelmista - etenkin 
moniongelmaisten aikuisten osalta (mm neurologiset potilaat). Kuntoutuksen toteutuminen 
koko sairaanhoitopiirin alueella on pitkälti riippuvainen eri erikoisalojen lääkärien 
riittävyydestä, erityisesti niillä aloilla, jotka tuottavat paljon ja vaativia kuntoutustarpeita 
kuten neurologia, reumatologia, foniatria ja psykiatria. Jotta kuntoutustoimet kunnissa 
olisivat oikein mitoitetut, riittävän monipuoliset ja siten tuottavat, tulisi näillä potilasryhmillä 
olla pääsy kuntoutusta osaavan lääkärin luokse ja moniammatilliseen arviointiin. 
Kuntoutusohjaajien kanssa tulisi huolehtia siitä, että kunnat saavat kattavia 
kuntoutussuunnitelmia toteutettavaksi  

erikoissairaanhoidon arvion mukaisesti. Perusterveydenhuollon näkökulmasta 
kuntoutusohjaajien asema ei ole selvä.  

Hoitoajat vuodeosastoilla lyhenevät ja varsinainen kuntoutus ja sen arviointi siirtyy 
polikliiniseksi toiminnaksi ja verkostoyhteistyöksi. Tähän tarvitaan moniammatillisia 
systemaattisia arviointeja.  Sen ohella tarvitaan monialainen kuntoutustutkimusosasto ja 
geriatrinen selvitysosasto. 

Kuntoutuksen rajapinta Kelaan muodostaa oma haasteensa. Kela säilyttänee roolinsa 
vaativassa kuntoutuksessa jatkossakin, jolloin kaikki muu kuntoutus katetaan Sote-alueen 
budjetista. Tällöin myös erikoissairaanhoidon kiinnostus kuntoutuksen taloudellisesta 
vastuusta kasvanee ja sitä myöten vastuunottaminen ja kiinnostus prosessien 
kokonaishoidosta parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Vain tehokkailla prosesseilla ja 
päällekkäisyyksiä välttämällä saavutetaan parhaita tuloksia.  
 



 

 

 
Yhteenveto kuntoutuspalvelujen nykytilasta 
 
Toimivia asioita: 
 

 Sairaalan sisäinen kuntoutuspalvelu toimii ilman kohtuuttomia viiveitä. 
 

 Kuntoutuspalvelujen asiantuntijat ovat oman alueensa erityisosaajia. 
 

 Kuntoutusyhteistyö asiantuntijaorganisaatiossa on kehittynyt. 
 

 Erityisesti lasten puolella toimii kuntoutuksen huomioivia hoitoprosesseja. 
 
Kehittämisen kohteita: 
 

 Sisäistä tiedonkulkua ja henkilökeskeistä hoitotyötä on kehitettävä jatkuvasti. 
 

 Kaikkiin hoitoprosesseihin on tuotava mukaan toimintakyvyn arviointi ja sen 
tukeminen. 

 

 Systemaattista moniammatillista arviota ja luotettavaa tiedonkulkua on 
määrätietoisesti kehitettävä ja varmistettava hyvä hoidon ja palvelun jatkuvuus koko 
hoitoketjussa. 

 

 Asiantuntijaresurssit ovat puutteelliset ja jakautuneet epätasapuolisesti. Avopuolella 
useilla alueilla ei ole osaa palveluista lainkaan saatavissa - resurssien 
vahvistaminen, jatkuvuuden turvaaminen ja alueellinen tasa-arvo. 

 

 Asianmukaiset tilat ja niiden yhteiskäytön suunnittelu ja toteutus nykyisestä 
hajautetusta mallista keskitettyyn toimintaan parantaa ammatillista tiedonkulkua ja 
yhteistyötä. 

 

 Vaativan kuntoutuksen ja kuntoutustutkimuksen resursointitarpeiden huomiointi 
otetaan osaksi tulevaisuuden keskussairaalan kehitystyötä. 

 
 
Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 
 
Fysiatrian poliklinikka, kuntoutustutkimuspoliklinikka: 

 Poliklinikalla hoidetaan tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsiviä potilaita tiiviissä 
yhteistyössä erityisesti anestesiologian, kiputoiminnan, ortopedian, neurokirurgian 
ja reumatologian kanssa 

 Väestön ikääntyessä ja elintapojen passivoituessa oiretasoista ongelmaa tulee 
olemaan enemmän. Tämä pyritään pitämään perusterveydenhuollon piirissä 
konsultaatiotuella ja terapeuttien tuella 

 Kuntoutustutkimuksia sairaanhoitopiirin alueella on Pietarsaaressa ja Seinäjoella 
tehty 200 - 300 kpl vuodessa, jonka lisäksi Kelan ja työterveyshuollon kautta on 
järjestetty melko paljon vastaavaa toimintaa, lukumääräarvio ei käytettävissä 



 

 

 Pitkäaikaistyöttömien palvelut siirtyvät kuntien vastuulle, ammatillinen selvittely 
työvoimatoimiston palvelukeskusten kautta, mutta lääketieteellinen selvittely 
julkisen terveydenhuollon puitteissa tullee lisääntymään 

 Missä määrin kuntoutustutkimukset jatkuvat nykyisessä muodossaan 
ostopalveluina ja missä määrin keskussairaalassa, on neuvoteltava alueellisesti 

Fysioterapia: 

 Fysioterapiapalveluissa huomioitavaa on jatkuvasti muuttuva palvelutarve, 
muutokset erikoisaloilla henkilöstö/yhteistyökumppanit, uudet toimintatavat ja 
käytäntöjen muutokset, lisääntyvä lyhythoitoisuus  

 Erikoisalakohtaiset fysioterapiatiimit ja sovitut yhteistyökäytännöt mahdollistavat 
palvelutarpeeseen vastaamisen päiväkohtaisesti ja sovitusti viikonlopputyönä  

 Suoritetasot mukautuvat suhteessa potilasvastaanottoon; fysioterapeuttien 
itsenäinen vastaanottotoiminta lisääntyy, vastaanotot poliklinikalla, vuodeosastojen 
toiminnassa fysioterapeutin asiantuntijuus moniammatillisessa työryhmässä 

 Pre- ja postoperatiivinen vastaanotto, jatkohoidon suunnittelu/järjestäminen, 
yhteisvastaanotot lääkäreiden kanssa, moniammatilliset työryhmät, ensitieto-
ohjaus, sopeutumisvalmennus, erikoisalakohtaiset vastaanotot; tutkimus, testaus, 
arviointi, ohjaus, lausunnot, yhteistyökäytännöt, apuvälineet, seuranta  
o erityisesti ennakoiva preoperatiivinen fysioterapeuttinen arviointi ja ohjaus sekä 

jatkohoidon suunnittelu korostuvat lyhythoitoisuuden lisääntyessä.  
 
Mainittakoon, että psykiatrian yksiköiden fysioterapia toimii kaikin tavoin erillään eikä 
tietoja asiakasmäärien tai suoritteiden kehittymisestä ole käytettävissä. 
 
Toimintaterapia:  

 Asiakasmäärien/suoritteiden kokonaisuudesta on haasteellista kerätä tietoa, kun 
toimintaterapeutit kuuluvat hallinnollisesti eri yksiköihin 

 Tuntuma on, että lähetteiden määrä on lisääntynyt ja tarvetta ilmenee yhä 
laajemmin eri erikoisaloilla ja akuuttisairaalan nopea potilaskierto asettaa kovat 
vaatimukset sekä henkilöstön erikoisosaamiselle että jatkokuntoutuksen 
järjestymiselle  

 Käyntimäärät potilasta kohden ovat vähentyneet. Joillakin alueilla, kuten 
aikuissomatiikassa, pystytään tarjoamaan vain ”ensiapua”, mutta arvioinnissa 
todettu palvelujen tarve jää suurilta osin toteutumatta henkilöstöresurssien 
puutteessa sekä esh:ssa että pth:ssa. 

 Lasten psykiatrian ja neurologian alueilla on jonoa arviointiin  

 Esh:ssa potilaat yhä useammin haasteellisempia, moniongelmaisia, edellyttäen 
erityisosaamista ja moniammatillista yhteistyötä erikoisalojen välillä, mutta myös 
pth:n ja sosiaalitoimen suuntaan 

 Aikuispsykiatriassa toimintaterapia on verrattain uutta VKS:ssa, jossa tarve nyt 
huomattu ja se kasvaa edelleen eivätkä käyntimäärät ole vielä vakiintuneet 

 
Apuvälinepalvelut: 

 Perustettavan alueellisen apuvälinetoiminnan kautta asiakasmäärä/apuvälineiden 
hankintamäärä tulee kasvamaan 

 Yhteiset asiakkaat alueellisesti lisäävät ammatillisen apuvälinevastuun ja yhteistyön 
tarvetta 

 Väestön ikääntyminen ja kotihoidon lisääntyminen kasvattaa apuvälinetarvetta 

 Apuvälinepalvelu potilaan prosesseissa edellyttää ennakointia ja nopeaa reagointia 
apuvälinehankinnoille mm hoitoaikojen lyhentymisen, kotihoidon lisääntymisen takia 



 

 

 Asiakasmäärien lisääntyessä apuvälineiden määrä kasvaa ja siten myös huollon 
tarve kasvaa voimakkaasti, resursointi huomioitava myös huollossa 

 
Kuntoutusohjaus: 

 Asiakastyö tilastoituu aina avopuolen kuntoutuskäynteinä 

 Asiakaskäyntien määrissä on tapahtunut 2013 - 2014 kasvua 9,4 % 

 Tilastoinnin ulkopuolelle jää välillistä ja hallinnollista työtä (suunnittelu, 
kehittäminen, yhteistyötapaamiset, verkostotyö, koulutukset) 

 Asiakaskäyntien uudet painopisteet tulevina vuosina:  
o leikkauksia edeltävät kuntoutusohjaukset poliklinikkakäyntien yhteyteen 
o vaativan kuntoutuksen potilaat 
o geriatriset potilaat 
o moniammatilliset yhteistyöryhmät 

 

Sosiaalityö: 

 Asiakastapaamiset tilastoituvat osasto- ja poliklinikkakohtaiset käynnit    

 2013 tilastoituja käyntejä oli 1857 kpl, 2014 käyntejä 1991 kpl (2014 käytettävissä 
paremmin työntekijäresursseja) 

 Tilastoinnin ulkopuolelle jäävät mm. konsultoinnit, koulutuksiin osallistuminen 
vetäjänä sekä puhelinyhteydenotot 

 Tulevaisuudessa hoitoaikojen lyhentyessä ja poliklinikkatoiminnan todennäköisesti 
kasvaessa olisi tärkeää saada myös sosiaalityö tarpeen mukaan entistä paremmin 
linkitettyä poliklinikkakäyntien yhteyteen. 

 
Perusterveydenhuollon näkökulma: 

 Asiakasmäärät kuntoutuksen alueella tulevat kasvamaan ja geriatrisen 
kuntoutuksen arviotarve tulee lisääntymään (Muistisairaudet itsenäisenä 
sairausryhmänä odotetaan hoituvan perusterveydenhuollon geriatrisista 
osaamiskeskuksista käsin) 

 Ortopediset ja muut kirurgiset ongelmat lisääntyvät väestökehityksen mukaisesti – 
enemmän geriatristen potilaiden traumoja (lonkkamurtumat, olkamurtumat, 
rannemurtumat) ja sairaustiloja, jotka tulevat vaatimaan kuntoutusjaksoja, joiden 
kuntoutus toteutunee perifeerisillä kuntoutusosastoilla keskitetyn geriatrisen 
monialaisen selvitysjakson jälkeen 

 Samalla, huomioiden että yhä suurempi osa ikäihmisistä elää yhä 
pitkäikäisemmäksi ja hoito on ensisijassa kotona, apuvälineiden tarve tulee 
kasvamaan ja apuvälinearviot tulevat vaatimaan enenevästi asiantuntevia 
kartoituksia ja kotikäyntejä 

 

 

2.12.4 Asiakasprosessien tunnistaminen 
 
Ydinprosessit ja keskeiset potilasryhmät 
 
Kuntoutuspalveluiden tavoite hoitoprosessissa on: 

 parantaa toimintakykyä 

 pitää yllä toimintakykyä 



 

 

 hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä  
 
Akuuttiprosessi 
Hyvä diagnostiikka, mahdollisimman syynmukainen hoito ja voimavaralähtöinen hoitotyö ja 
tarvittavat kuntoutuspalvelut turvaavat parhaan kuntoutumisen. Sairauden ja vamman 
akuuttivaiheessa hoitotyön toimintakykyä ja toipumista tukeva osuus on keskeistä, 
hoitotoimenpiteet ja terapiat tukevat sitä. Jatkohoidossa toimintakyvyn harjoittelu, terapiat 
ja ohjaus korostuvat. 
 
Keskeistä on toimintakyvyn huomiointi ja arviointi jo päivystyksen triagessa 

 kuntoutuksen asiantuntijoiden tuki päivystyksessä (fysio- ja toimintaterapia, 
apuvälinepalvelu, sosiaalityö, geronomi) 

 kirjallinen tarkistuslista/muistituki toimintakyvyn arvioinnista auttaa päivystyksen 
hoitohenkilökuntaa järjestelmällisesti huomioimaan henkilön yksilölliset tarpeet 

 toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö ja kinestetiikkakoulutus 

 vastaanotto päivystyksessä ja akuuttiosastoilla 
 
Kuntoutuspalvelujen kannalta keskeisimmät potilasryhmät ovat: 

 traumapotilaat 

 aivoverenkiertohäiriöt/akuutti neurologia 
 
Iäkkäiden potilaiden osuus yllämainituissa potilasryhmissä tulee jatkossa lisääntymään 
merkittävästi ja siihen on valmistauduttava. Hauraat ja monisairaat potilaat saattavat 
tarvita runsastöisiäkin selvittelyjä toimintakyvyn ja avun tarpeen suhteen sekä jatkohoidon 
järjestämisessä. 
 
 
Elektiivinen prosessi 
Kuntoutuspalvelujen kannalta keskeisimmät potilasryhmät ovat: 

 ortopediset potilaat 

 neurologiset potilaat 

 traumapotilaat 

 pitkäaikaissairaat, kuten diabeetikot ja sydänsairaat 

 näkö- ja kuulovammaiset, kommunikaatio-ongelmat 
 
Iäkkäiden potilaiden osuus kaikissa yllämainituissa potilasryhmissä tulee jatkossa 
lisääntymään merkittävästi ja siihen on valmistauduttava. Hauraat ja monisairaat potilaat 
saattavat tarvita runsastöisiäkin selvittelyjä toimintakyvyn ja avun tarpeen suhteen sekä 
jatkohoidon järjestämiseen. 
 
Lapset ja nuoret 
Kuntoutuspalvelujen kannalta keskeisimmät potilasryhmät ovat: 

 syntymästään tai varhaislapsuudesta asti vammaiset lapset 

 lasten pitkäaikaiset somaattiset sairaudet  

 lastenneurologiset sairaudet 

 kielelliset erityishäiriöt 

 neuropsykiatriset ongelmat 

 psykiatriset ongelmat 
 
Keskeistä on  



 

 

 kehitysvaiheen mukainen tukeminen ja erityistarpeet 

 aikaikkuna  
 
 
Omat asiakkuudet 
Potilaat, jotka tulevat kuntoutuspalvelun piiriin eivätkä sillä hetkellä ole kiinnittyneet muihin 
hoitoprosesseihin. Yhteydenotto tulee sairaalan ulkopuolelta (potilas, omainen, yhteisöt, 
kuntoutuslaitokset ja vakuutusyhtiöt). Oma asiakkuus koskee usein kuntoutusohjausta, 
apuvälinepalveluita tai yksittäistä terapiamuotoa. Tuolloin kuntoutuspalveluista muodostuu 
oma prosessinsa. 
 
Kuntoutustutkimus on keskeinen oma prosessi ja tällöin tavoitteena on moniammatillinen 
arvio henkilön toimintakyvystä ja palvelutarpeesta sekä tarvittavan hoito-, kuntoutus- ja 
palvelusuunnitelman tekeminen ja etuusselvittely. 
Kuntoutustutkimus tukee henkilön muita hoitoprosesseja luomalla mahdollisimman 
kokonaisvaltaisen tilannearvion. 
 
Omat asiakkuudet voivat merkitä seuraavanlaisia palveluita/toimintoja: 

 tutkimukset 

 ohjaukset 

 Terapia-arviot tai terapiakäynnit 

 apuvälinetoiminta (ml. huolto) 
 
Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 
 
Erikoistapaukset muodostavat kukin oman yksilöllisen projektinsa, johon hoitoryhmä ja 
tarvittavat resurssit kootaan erikseen. 
 
Kuntoutuksellisesti nämä projektit noudattavat kuntoutuksen ydinprosessin toimintalinjoja 
omien hyvinkin  spesifisten tarpeiden mukaan. Projektit sitovat usein runsaasti 
kuntoutuspalvelujen resursseja. 
 
Kuntoutuspalvelujen kannalta esimerkkejä ovat esim: 

 ALS-potilaat ja muut vastaavat neurologiset sairaudet 

 monivammapotilaat 

 neuropsykiatriset potilaat 
 

2.12.5 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  
 
Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 
 
Kuntoutus akuuttiprosessissa 
 
Toimintakyvyn ja sosiaalisen tilanteen kartoittaminen/arviointi alkaa mahdollisuuksien 
mukaan jo ambulanssissa 
 
Päivystysvastaanotolla:  

- Kiireellisyyden arviointi (triage)  
o akuutin neurologisen vaurion arviointi 



 

 

o toimintakyvyn kartoitus mahdollisuuksien mukaan: toimintakyky aikaisemmin 
ja nyt 

o sosiaalinen tilanne: mistä tulee, mikä on kotiin jäävien tilanne ja avun tarve 
- Lisävaurioiden esto 

o hengitys 
o asentohoito 
o siirrot 
o tuet 

 
Akuuttivaiheen hoito ja kuntoutus päivystys-/vuodeosastolla: 

 syynmukainen lääketieteellinen hoito 

 toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö/kuntouttava hoitotyö (toimintakykyä koskevat 
arvioinnit ja kannanotot verrattavissa lääkelistatietoihin! ) 

 perustilanteen rajoitukset ja varotoimet huomioiva liikehoidon ja määrätietoisen 
harjoittelun käynnistäminen ja akuuttivaiheen terapiat 

 hoitosuunnitelman laadinta, jatkohoidon ja palvelutarpeen arviointi 
moniammatillisesti  
o hoitava lääkäri, hoitaja, kuntoutuksen asiantuntijat, kotiutushoitaja sekä potilas ja 

omaiset 
o tarvittavat toimintakyvyn arvioinnit ja testaukset sekä suunnitelmat 
o tavoitteiden asettelu 
o apuvälinetarpeen arviointi ja apuvälinejärjestelyt 
o kotitilanteen huomiointi, muutostarpeet, tuen tarpeet, hoivan tarve ja palvelun 

järjestäminen  
o yhteydenotot kotikunnan sosiaali- ja terveystoimeen tai muuhun 

vastaanottavaan tahoon sekä kotiin = jatkohoidon järjestäminen 
o kuntoutustiedon välittyminen jatkohoidosta huolehtivalle taholle/tahoille 

 
 
 
Keskeinen toiminnallinen muutos: 
Päivystyksessä on paikalla 24/7 hoitohenkilökunta, jolla on päävastuu.  
Päivystyksen henkilökunnalle luodaan tarkistuslista toimintakyvyn arviointia varten. 
Päivystyksessä päiväaikana työskentelevä kuntoutuksen asiantuntija (fysioterapeutti, 
toimintaterapeutti) on mukana sekä arvioimassa potilasta että ohjaamassa/tukemassa 
henkilökuntaa.  
Tavoitteena on saada mahdollisimman nopea ja laaja-alainen kartoitus sekä kuntouttavien 
toimenpiteiden käynnistys. 
  
Kaikki arvioinnit ja havainnot kirjataan sovitusti potilastietojärjestelmän 
palvelusuunnitelmaan ja huolehditaan siitä, että oleellinen kuntoutustieto siirtyy potilaan 
mukana vastaanottavalle hoitotaholle. 
 
Kuntoutus elektiivisessä prosessissa 
Elektiivisessä toiminnassa korostuvat ennakointi ja suunnitelmallisuus, joiden avulla 
pyritään luomaan mahdollisimman sujuva ja laadukas hoito- ja kuntoutusprosessi. 
 
Lähetekäsittelyn jälkeen potilas kutsutaan diagnostiseen selvittelyyn polikliinisesti ja 
hoitovarauksen yhteydessä varataan myös tarvittavien erityistyöntekijöiden aika eli aloite 
kuntoutuspalvelulle 



 

 

 jo tuloselvittelyissä on mukana tarvittava kuntoutuksen asiantuntija (haastattelut, 
tutkimukset) 

 huomioidaan toiminta ja työkyky sekä sosiaalisen tuen tarve – pyritään myös 
ennakoivasti löytämään mahdolliset sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkuluttajat 

 
Vastaanotto toteutetaan työparitoimintana, jossa erikoislääkärillä on työparinaan 
kuntoutuspalvelujen työntekijä  

 moniammatillinen hoito- ja palvelusuunnitelman teko 

 huomioidaan sairauden ennuste  

 arvioidaan toimenpidettä edeltävän kuntoutuksen tarve 

 varaudutaan ennakoivasti palvelutarpeen muutoksiin 

 suunnitellaan tarvittavat terapiat joko omana toimintana tai alueellisesti 
sovittujen hoitolinjausten mukaan 

 apuvälinepalvelut: tarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutus 
 
Polikliininen toimenpidettä edeltävä kuntoutus ja jatkokuntoutus  

 ohjaus, neuvonta, terapiat 

 suunnittelu, koordinointi 
 
Yhteistyöpinnat 

 hoitoketjujen henkilöt erikoissairaanhoidossa 

 kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja henkilöstö 

 muut hoitolaitokset 
 
 
Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 
Valmiudet havaita ja tunnistaa erikoistapaukset, verkostoituminen valtakunnallisesti ja 
mielellään kansainvälisesti, vähintään pohjoismaiden piirissä ovat keskeistä. 
Ohjaus vaadittavaan erikoisyksikköön ja yhteistyö sen kanssa sekä paikallisen 
lähipalvelun tarjoaminen mahdollisuuksien mukaan korostuvat. 
Tietoisuus tunnistaa omien resurssien ja tiedon rajallisuus on osa potilasturvallisuutta. 
 
Harvinaisten potilaiden osalta pyritään järjestämään ERVA-alueille tai valtakunnallisesti 
näihin erikoistuneet osaamiskeskukset, jotka huolehtivat myös riittävästä kuntoutus- ja 
palveluohjauksesta. 
 
Esimerkiksi traumaattisten selkäydinvammojen koko hoitoketju ja elinikäinen monialainen 
seuranta on Suomessa asetuksellisesti keskitetty kolmeen yksikköön Ouluun, Tampereelle 
ja Helsinkiin. Vaasan keskussairaala tukeutuu TAYS:n palveluihin ja sen sisällä tehtyyn 
porrastukseen, jossa pitkäaikaisseuranta tapahtuu (toistaiseksi voimassaolevalla 
sopimuksella) Seinäjoen keskussairaalan selkäydinvammayksikössä. 
 

2.12.6 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 
 
Hyvän hoidon edellytykset 
 

 Henkilö itse, hänen hoitoon osallistuvat omaisensa ja lähipiirinsä ovat mukana 
hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman suunnittelussa ja sitoutuvat siihen 

 Suunnitelma ja sen tavoitteet ovat realistisia 



 

 

 Hoitoon osallistuvilla on yhteinen näkemys ja tieto hoidon ja kuntoutuksen 
tavoitteista ja toimintakäytännöistä ja he sitoutuvat siihen 

 Tilat mahdollistavat ja tukevat henkilön itsenäisyyttä ja toimintakykyä 

 Tilat mahdollistavat tehokkaan ja turvallisen hoidon ja kuntoutuksen 
 
Kriittiset menestystekijät 
 

 Riittävät asiantuntijaresurssit ja riittävä asiantuntijuus sekä niiden johtaminen 

 Toimivat, terveelliset ja turvalliset toimitilat ja varusteet 

 Toimivat ja tietoturvalliset potilastietojärjestelmät, jotka ovat helposti saatavilla ja 
ajan tasalla kaikissa toimipisteissä 

 
 

2.12.7 Rajapintojen määrittäminen 
 
Kuntoutuksen osaamiskeskuksen yhteistyö ja rajapinnat: 

 Moniammatillisuuden hyödyntäminen ja korostaminen kaikessa toiminnassa sekä 
sairaalan sisällä että sen ulkopuolella 

 Toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö ja kuntoutuspalvelut yhdessä tukevat asiakkaan 
kuntoutumista 

 Kuntoutusketjujen kehittäminen alueellisesti (ja valtakunnallisesti) 
kuntoutusprosessien kannalta oleellisten yhteistyötahojen kanssa  

 Kuntien vanhuspalvelut 

 Kuntien mielenterveyspalvelut 

 Mobiilit palvelut tarjoavat erityisasiantuntemusta vastaten alueen tarpeisiin 

 Videoneuvottelujen ja muun soveltuvan teknologian käyttö asiakastapauksissa sekä 
koulutus- ja kehittämistehtävissä 

 Koulutus- ja kehittämistehtävät 
 
Rajapinnat tukipalveluihin 
 
Sihteeripalvelut, puhtaanapito- yms. palvelut  

 Mitoitetaan, suunnitellaan ja toteutetaan siten, että asiantuntijoiden työaika ei mene 
näiden tukipalvelujen suorittamiseen 

 Riittävät sihteeripalvelut mahdollistaisivat tehtäväsiirrot esim. fysioterapeutilta 
osastonsihteerille (asiakasvastaanotto, ajanvaraus, sanelujen purkaminen, 
tekstinkäsittely, ohjausmateriaalin hankkiminen ja työstäminen, muu selvitystyö) 

 
Hankintaosasto 

 Hankintojen helppous, nopeus ja tarvittava asiantuntemus 

 Sujuva logistiikka (materiaalien, apuvälineiden tilaus, toimitus, 
maksusitoumuskäytännöt) 

 
Tietojärjestelmien tuki 

 Nopea It-tuki tarvittaessa 

 Selkeät, helppokäyttöiset ja yhteneväiset tietojärjestelmät (Vshp:n alueella) 

 Sovitut ja tietoturvalliset käytännöt tiedonvälityksessä 

 Hoidontarpeen arviosta välitön linkki toimintakykyarvioon (tarkistuslistaan) 

 Kuntoutussuunnitelman näkyvyys ja laatiminen potilastietojärjestelmässä tulisi 
olla verrattavissa potilaan lääkelistan tarkistukseen 



 

 

 Tarpeettomien tietoturvaesteiden poistaminen oleellisen kuntoutustiedon 
välittymisen ja kuntoutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi 

 
Apuvälinepalvelukeskuksen erityistarpeet: 

 Apuvälinehuollon toimivuus edellyttää kiinteää yhteistyötä teknisen palvelun 
kanssa ja kommunikaatio-ongelmissa tietotekniikan osuus korostuu 

 Apuvälinepalvelun logistiikan, hankinnan ja varastoinnin tiivis yhteistyö sairaalan 
ja alueen muiden vastaavien toimijoiden kanssa  

 
 

Rajapinnat kuntoutukseen 
 
Kuntoutuksen asiantuntijapalvelut ovat osa kutakin kliinistä hoitoprosessia ja palvelun 
edellytyksenä on kyseisen alueen erityisasiantuntemus ja jatkuvan toiminnan turvaava 
resursointi, niin, että palvelu on tarjottavissa aina tarvittaessa ilman sisäisiä jonoja. 
 
Kuntoutuspalvelujen asiantuntijaorganisaation hallinnollinen selkeys/yhdenmukaisuus 
tukee ammatillista yhteistyötä ja kehittämistä. Erityistyöntekijöiden keskittäminen yhteen 
yksikköön ja toimipisteiden lähekkäinen sijainti edesauttaa sujuvaa yhteistoimintaa, 
ammatillista osaamista ja estää päällekkäisyyksien muodostumista.  
 
Nykyinen eri yksiköiden/osastojen erityisasiantuntijoiden omistajuus ei palvele niitä 
osaamistarpeita, joita muut yksiköt sairaalan sisällä tai alueen perusterveydenhuolto 
omassa toiminnassaan tarvitsisi. 
 
 
Rajanpinnat muihin Vaasan keskussairaalan yksiköihin 
 
Yhteistyö kliinisten erikoisalojen kesken on kiinteää ja joustava toiminta edellyttää 
sisäisten odotusaikojen minimointia 
 
Tiedonkulun käytänteet ja lähetekäytännöt on kehitettävä sujuviksi, jotta turvataan potilaan 
kuntoutuksen käynnistyminen oikea-aikaisesti 

 ajanvarauskäytäntöjen kehittäminen  
 
Moniammatillinen työskentely otetaan luontevaksi osaksi toimintakulttuuria ja 
erityistyöntekijöiden osaamista hyödynnetään järjestelmällisesti 

 kuntoutus on osa kaikkia hoitoprosesseja/hoitoketjuja 

 suunnitelmallisuus liittyy kaikkeen toimintakyvyn parantamiseen (kuntoutukseen) 

 kuntoutushenkilöstön arvioinnit ja lausunnot on saatava hyvin esille 
potilastietojärjestelmässä päällekkäisyyksien välttämiseksi 

 erikoisalojen/prosessien välinen konsultointi on organisoitava helpoksi 
 
Toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö  

 punaisena lankana kaikissa yksiköissä lähtien jo ensi kontaktista potilaaseen 

 potilaan toimintakyvyn selvittäminen hoitohenkilökunnan ja/tai esim. 
päivystyksessä toimivan toimesta välittömästi potilaan tultua sairaalaan 

 erityistyöntekijöiden tuki käytettävissä tarpeen mukaan 
 
Laitteiden/tilojen yhteiskäyttö 



 

 

 standardoidut ja muunneltavissa olevat vastaanotto-/terapiatilat ja välittömässä 
läheisyydessä tarvittava välineistö varastotilassa tai liikuteltavissa olevassa 
mobiiliyksikössä 

 erityistyöntekijöiden vastaanottotiloja poliklinikoilla ja vuodeosastoilla 

 erityisvälineistön kuten KLF – polkupyöräergometrin yhteiskäyttö eri 
ammattiryhmien kesken 

 
 

Rajapinnat perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen 
 
Perusterveydenhuollon näkökulmasta tiedonkulku, hoidon porrastus ja hoitovastuut 
kuvantuvat epäselkeinä, vaihtelevina ja erikoissairaanhoito toimii liikaa omana 
saarekkeenaan. Palveluprosesseissa yhteistyö on sovittava tarkemmin ja päivitettävä 
säännöllisesti. 

 jatkokuntoutuksen järjestyminen turvattava tasavertaisesti koko alueen kunnissa    

 riittävä resursointi, jotta asiakkaan kuntoutuminen mahdollistuu omassa 
toimintaympäristössä 

 hoitoketjuja puuttuu tai niistä puuttuu kuntoutusnäkökulma 

 lähetekäytännöt epäselvät (käytännöt kirjavia tai niitä ei ole) 

 yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen esim. kotiutushoitajat (huom. kaikki 
alueen kunnat) 

 laitteiden ja tilojen yhteiskäyttö myös alueellisesti esim. apuvälinepalvelut 

 moniammatillisuuden hyödyntäminen 

 tiedonkulun ongelmat 
 
Kuntoutuksen tavoitteet määritellään erityisosaamiskeskuksissa (Esh:n osastot ja pkl:t) ja 
kuntoutussuunnitelmissa tulee olla selkeä viesti ja tavoitteet perusterveydenhuollon 
hoitavaan organisaatioon.  

Esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kohdalla tulisi tehdä kuntoutusarvio Esh:ssa 1- 
2 vuoden kuluttua tapahtumasta, jolloin usein siirrytään kuntoutuksen ylläpitovaiheeseen. 
Suunnitelmalla on vaikutuksia tavoitteisiin ja kuntoutussuunnitelma muodostuu sen 
mukaiseksi - kuntoutujan sitoutuminen kuntoutukseen on parempaa  

Esh:n kuntoutuksen asiantuntijoiden väliarviointikäynti tulisi tehdä mahdolliseksi avopuolen 
todettua sen tarpeen. Tämä voitaisiin toteuttaa esim. ambulatorisena konsultaationa 
perusterveydenhuoltoon. Moniammatillisten tiimien kautta, jossa kuntoutuja on keskiössä, 
voidaan menestyksellisesti sitouttaa aikuiskuntoutujaa omaan kuntoutukseensa.  

Kuntoutuksen vastuukysymykset ja hoitoprosessien ”omistajat” selvemmiksi  

Sosiaalioikeuksien kannalta keskeiset lausunnot ja kuntoutuskannanotot eivät saisi jäädä 
hoitolinjauksia tehdessä tekemättä. 

Sujuvampaa yhteistyötä vammaispalveluun, esim. hengitysvajauspotilaat asettavat suuria 
haasteita pth:n ja sosiaalipuolen toimintaan. 

Erityishuoltopiirien asema ja toiminta tulevaisuudessa osaksi sairaalan / sairaanhoitopiirin 
alueen palvelukonseptia? 
 
 



 

 

2.12.8 Kuntoutuksen osaamiskeskuksen resursointitarpeet 
 
Kuntoutuksen ja kuntoutuspalvelujen kehittäminen kokonaisuutena ei ole ollut aiemmin 
mahdollista. Syynä ovat organisaatioon muodostuneet hallinnolliset raja-aidat ja eriytyneet 
vastuukysymykset sekä somaattisten yksiköiden välillä että somaattisten yksiköiden ja 
psykiatrian välillä. Tämä on johtanut kuntoutuksen työntekijöiden ja heidän 
toimipisteidensä hajasijoituksiin, mikä on aiheuttanut kokonaisuuden pirstaloitumista ja 
osaoptimointia. 
 
Nykyisin kuntoutuksen asiantuntijapalveluissa resurssien mitoitus ja riittävyys ovat 
jakaantuneet sekä sairaalan sisäisten toiminta-alueiden että kuormituksen suhteen 
epätasaisesti. Yleistasolla terapiaresurssit riittävät vain sairaalan sisäisen osastovaiheen 
hoitoon. Osastohoidossakin on selkeästi vajausta erityisesti puhe- ja toimintaterapiassa, 
neuropsykologisessa kuntoutuksessa ja kuntoutusohjauksessa. Sosiaalityön 
asiantuntijoiden osaamista ei hyödynnetä riittävän varhaisessa vaiheessa tukemaan 
potilaan kotiutustoimintaa. Apuvälinekeskuksen etäinen sijainti kaukana kantasairaalasta 
hankaloittaa moniammatillista yhteistyötä asiakastapausten käsittelyssä sekä aiheuttaa 
potilaiden pompottelua palvelukokonaisuuden sisällä.  
 
VKS2025 -projektin konseptisuunnitelmassa kuntoutuksen profiilia nostetaan hyvin 
merkitykselliseen asemaan kaikissa hoitoprosesseissa ja samalla kuntoutustyöntekijöille 
muodostuu uusia toiminta-alueita ja uudenlaisia tehtävänkuvia.  
Mikäli nämä halutaan onnistuneesti toteuttaa, edellyttää se kuntoutuspalveluissa 
lisäresursseja lääkäreiden, muun henkilöstön ja toimitilojen suhteen. Muussa tapauksessa 
on käytävä analysoivaa keskustelua siitä, mistä nykyisistä palveluista on luovuttava uusien 
tieltä.  
Kuntoutuspalvelujen työntekijät ovat mukana kehittämässä olemassa olevia 
toimintamalleja ja potilasryhmäkohtaisia prosesseja. Kehittämistyöllä yksinomaan ei 
kuitenkaan päästä tilanteeseen, jossa nykyiset, paikoin alimitoitetut, resurssit olisivat 
riittävät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin.  
 
Kuntoutuksen hallinnon ja koordinointivastuun sekä henkilöstön keskittäminen yhteen 
toimintayksikköön mahdollistaa kuntoutuspalvelujen kehittämisen hallitusti ja suunnitellusti. 
Palveluntarjonta ja resurssit on mahdollista kohdentaa joustavasti juuri niihin toimintoihin, 
joissa kuntoutuspalveluilla voidaan tukea hoitoprosesseja ja olla myötävaikuttamassa 
potilaan kokemukseen laadukkaasta palvelusta.  
 
 
 

2.12.9 Resurssien mitoitukset 
 

Erityistyöntekijöiden resursointi erikoissairaanhoidossa on puutteellista ja resurssi 
on hajanaista.  
 

Erityistyöntekijöiden rekrytointi on eräillä alueilla hyvin haastavaa, koska erityisosaajia ei 
alueella ole saatavilla eikä julkinen sektori ole palveluehdoiltaan kilpailukykyinen.  
Hoitoprosesseja ja alueellisesti hoitoketjuja on pyrittävä kehittämään niin, että kuntoutus ja 
terapiapalveluiden taso ja saatavuuskriteerit otetaan niissä huomioon. Palveluiden 
porrastuksessa perusterveydenhuoltoon on varmistettava sen valmius vastaanottaa ja 
toteuttaa sovittu kuntoutus. 
 



 

 

Sairaalan sisällä vertailukelpoisten toimintalukujen saanti on osoittautunut haastavaksi ja 
epätarkaksi, mikä vaikeuttaa resursoinnin luotettavaa suunnittelua. 
 
Erityistyöntekijöiden terapiaan käytettävissä olevaa työaikaa pyritään laskemaan tulevassa 
työn mitoituksessa ja yhdessä palvelutason määrittelyn kanssa kehittämään väestöä 
palveleva kuntoutuspalvelu.  

 

2.12.10 Resursointisuunnitelma 
 
Kuntoutuksen osaamiskeskus tuottaa kaikki erikoissairaanhoidon 
kuntoutuspalvelut, joita tarjotaan sekä sairaalan osastojen ja poliklinikoiden 
tarpeeseen ja käyttöön että osaamiskeskuksen toimipisteissä toteutettuun 
polikliiniseen ja päiväsairaalatyyppiseen toimintaan. Osaamiskeskus tarjoaa 
palveluja siten koko sairaanhoitopiirin alueen kuntien ja väestön tarpeeseen. 
Asiakastyön lisäksi vastuualueelle kuuluvat koulutus- ja kehittämistyö.  
 
Uusi osaamiskeskuskonsepti toimii työryhmän oletuksen mukaan houkuttelevana ja 
työhön sitoutumista edistävänä tekijänä  

 uusien ammattihenkilöiden rekrytoinnissa sekä  

 jo toimessa olevien ammattihenkilöiden osaamisen vahvistamisessa ja uusiin 
työtehtäviin kouluttautumisessa. 

 
 
Suunnittelutyöryhmällä ei ole projektin aikana ollut käytettävissään riittävän laaja-alaista 
tietoa, jotta kuntoutuksen osaamiskeskuksen kokonaisuussuunnittelua olisi ollut 
mahdollista tehdä kattavasti. 

 tiiviin projektiaikataulun puitteissa ei ole ollut mahdollisuutta keskusteluun sairaalan 
muiden toiminnallisten suunnitteluryhmien tai nykyisten palveluntuottajiemme, kuten 
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston Malmin sairaalan ja Seinäjoen 
keskussairaalan kuntoutusyksiköiden, kesken.   

 ostopalveluina tuotetun palvelun määrä ja kustannukset on jatkossa kartoitettava 
erikseen 

 monikanavaisen kuntoutuksen muiden toimijoiden tehtävät ja vastuut ovat eri 
säännösten ja rajoitusten takia vaikeasti hyödynnettävissä ja arvioitavissa. ERVA-
alueella on tavoitteena selvittää kuntoutuksen osaamista, resursseja ja 
toimijaverkostoa edelleen tavoitteena kehittää koko alueen kuntoutusta 
tasapuoliseksi. 

 
 
 

Työryhmä esittää, että  
1. Kuntoutuksen osaamiskeskuksesta muodostetaan yksi yhteinen hallinnollinen 

yksikkö, jolla on kuntoutuksen erityiskysymyksiin perehtynyt johto ja jolla on 

kuntoutuksen asiantuntijapalveluiden toiminnan ja resursoinnin koordinointi- ja 

järjestämisvastuu. 

 



 

 

2. Yksikköön keskitetään kaikki erikoissairaanhoidon kuntoutuspalveluiden 

asiantuntijatoimet ts. somaattisen ja psykiatrian toimet yhdistetään yhdeksi 

resurssiksi. 

 

3. Yksikkö tarjoaa kuntoutuksen asiantuntijapalveluita eri hoitoprosessien tarpeiden 

mukaisesti ja on valmis joustavasti reagoimaan palvelutarjonnallaan toiminnan ja 

tarpeiden muutoksista aiheutuviin tilanteisiin. 

 
 
Resursointisuunnitelman osatekijät 
 
Liite 1. Taulukko kuvaa osaamiskeskuksen henkilöstöresurssin tarpeen sekä perustelut 
vakanssien määrälle ja tarvittaville toimimuutoksille. Henkilöstöresurssien kehittyminen 
tarvittavalle tasolle on katsottu tapahtuvaksi lähivuosien aikana, mutta tarkempi 
suunnitelma aikataulusta määrittyy sairaalan kokonaiskonseptin suunnittelun ja päätösten 
myötä. 
 
 
Johtaminen ja henkilöstöhallinto 
 
Kuntoutuksen osaamiskeskuksen vetäjäksi nimetään kuntoutuspäällikkö tai vastaava 
toiminnanjohtaja, jonka vastuualueena ovat kuntoutuksen suunnittelu, koordinointi ja 
yhteistyö Vks - Vshp/Sote, ostopalvelut, budjettivastuu sekä henkilöstön osaamisen 
kehittäminen ja koulutusasiat. 
 
Lääkäriresursointi on yksi toiminnan kulmakivistä: 
 
Kuntoutusylilääkärin vastuualueena ovat sairaalan sisäinen ja alueellinen 
koordinointivastuu, valtakunnallinen yhteistyö, henkilöstöhallinto, lääkinnällisen 
kuntoutuksen ostopalvelusopimukset, resursointisuunnittelu ja budjettivastuu, 
erikoissairaanhoidon kuntoutustoiminnan lääketieteellinen vastuu sekä mahdollisesti 
kliininen työ/työparitoiminta kuntoutustutkimuspoliklinikalla. 
 
Fysiatrian ylilääkärin lääketieteellinen vastuu on fysiatrian poliklinikalla ja hän jakaa 
tarvittaessa muita vastuualueita kuntoutusylilääkärin kanssa. 
 
Lisäksi tiiviissä yhteistyössä ovat sairaalan 2-4 erikoislääkäriä tavoitteena ensisijaisesti 
yllämainittujen poliklinikoiden jatkuvan toiminnan turvaaminen ja hoitoketjuyhteistyö. 
Vaativan kuntoutuksen vuodeosasto toteutuessaan tulee sitomaan merkittävästi 
lääkärityövoimaa.  
 
 
 
Palvelupäällikön pääasiallinen vastuualue liittyy kuntoutuksen erityistyöntekijöiden 
henkilöstöhallintoon ja resurssisuunnitteluun. Lisäksi hän vastaa sairaalan sisäisen 
toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista. 
 
 



 

 

 
Henkilöstö 
 
Osaamiskeskuksen henkilöstöön katsotaan kuuluvaksi Vaasan keskussairaalan Fysiatrian 
ja kuntoutuksen erityistyöntekijöiden toimet, muihin somaattisen puolen yksiköihin 
hallinnollisesti kiinnitetyt terapeuttien toimet sekä psykiatrialle hallinnollisesti kiinnitetyt 
terapeuttien toimet. 
 
 
 
Resursoinnin määrittelevä toiminta 
 
Suunnitellut muutokset sairaalan toiminnassa aiheuttavat polikliinisen ja 
päiväsairaalatyyppisen toiminnan huomattavaa kasvua ja muokkaa vahvasti myös 
kuntoutuspalvelujen tarvetta ja toimintamallia. Samalla tavoin vuodeosastojen määrä ja 
niiden toimintamallit heijastuvat myös kuntoutuspalveluiden tarpeeseen ja painopisteisiin.  
 
Kehittyvä diagnostiikka ja hoitomahdollisuudet luovat jatkuvasti uutta palvelutarvetta ja 
toimintojen muutostarvetta myös kuntoutuspalveluissa, esimerkkinä 

 TULE -sairaudet 

 sydän- ja verenkiertoelinsairaudet 

 neurologia 

 onkologia 
Konservatiivinen hoito ja terapiat korostuvat ja mahdollinen toimenpiteiden jälkeinen 
jatkokuntoutus on yhä vaativampaa.  
 
Kuntoutuksen erityiskysymysten asiantuntemuksen keskittäminen kuntoutuksen 
osaamiskeskukseen sekä kuntoutusasioiden koordinoinnin vaade tulevat jatkossa 
kasvamaan ja on huomioitava resursointisuunnitelmassa. Mitkä asiantuntijatehtävät on 
mahdollista suorittaa omana toimintana ja millaisissa tilanteissa on suositeltavaa tai 
tarpeellista tehdä esim. alueellisia sopimuksia asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa, on 
otettava tarkempaan käsittelyyn suunnittelun myöhemmässä vaiheessa. 
 
Toiminnallisissa suunnitelmissa on kiinnitettävä erityishuomio toimivien 
hoitotiimien luomiseen: 
 
Uusia toiminta-alueita, joissa kuntoutustyöntekijät ovat osana moniammatillista 
työskentelyä 

 Päivystysvastaanotto ja –osasto (kts. 5.1 ja Keskeinen toiminnallinen muutos) 

 Vaativan kuntoutuksen osastotoiminta (kts. 2.3.1)  

 Kuntoutustutkimuspoliklinikka (kts. 2.3.1) 

 Akuuttigeriatrian osastot (geriatrinen osaaminen ja geriatrinen palveluketju) 

 Vastaanottopalvelut työparitoimintana (kts. 5.2) 

 Hoitohenkilöstön tukeminen toimintakykyä ylläpitävässä hoitotyössä (ohjaus, 
koulutus, kinestetiikan tuntemus) 

 Alueellinen apuvälinekeskus (Vaasan keskussairaalan ja koko sairaanhoitopiirin 
alueen kattava palvelukonsepti)* 

 
Olemassa olevia toimintoja uusilla haasteilla tarjoavat 

 osastopotilaiden kotiutumisprosessin tukeminen (hoitoprosessien tuntemus, 
alueellinen yhteistyö ja työnjako)  



 

 

 hoitohenkilöstön tukeminen toimintakykyä ylläpitävässä hoitotyössä (ohjaus, 
koulutus, kinestetiikan tuntemus) 

 omat asiakkuudet (asiantuntijuus, alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö) 
 
* Alueellisen apuvälinepalvelukeskuksen perustamisesta on tehty selvityksiä ja alustavia 
suunnitelmia ja käytännön toteutuksen mallintaminen tehdään projektiluonteisesti vuoden 
2015 loppuun mennessä.  
Apuvälinepalvelukeskuksen tilatarpeet (vastaanottotilat, huoltotilat ja logistiikka) ja 
toiminnan vaatimukset työntekijöille ovat erilaiset (koulutus, yhteistyökumppanit, 
apuvälinetoimittajat, omatoiminen perehtyminen) kuin muilla kuntoutuksen työntekijöillä. 
 
Toiminnan suunnittelu vaatii erityishuomiota, koska yhtäältä on suunniteltava 
apuvälinetoiminta kuntoutuksen osaamiskeskuksessa Vaasan keskussairaalassa, mutta 
myös apuvälinepalvelukeskuksen alueellinen toiminta ja siihen liittyvät resursointi. Lisäksi 
apuvälinepalveluiden toimintatilat suunnitellun alueellisen laajentuvan toiminnan mukaan 
tuovat omat haasteensa. 
 
Apuvälinekeskuksen nykyinen sijainti ja resursointi eivät vastaa tulevaisuuden tarpeita. 
Toiminnan keskittäminen ja tuominen kantasairaalan yhteyteen tukee kaikkien 
hoitoprosessien sujuvuutta ja on asiakaslähtöistä toimintaa parhaimmillaan.  
 
On toivottavaa, että apuvälinepalvelukeskuksen huoltotehtävissä toimivat sekä 
mekaanisen että sähköteknisen puolen asiantuntijat kuuluvat hallinnollisesti 
apuvälinekeskuksen muun asiantuntijahenkilöstön kanssa samaan yksikköön. Tämä on 
toiminnallisen kokonaisuuden vaatimusten kannalta perusteltua. 
 
 
 

2.12.11 Tilatarpeet 
 
Keskeisten toimintojen muodostamat tilatarpeet 
 
Toiminnan ytimen muodostavat kuntoutustutkimuspoliklinikka, fysiatrian poliklinikka ja 
vaativan kuntoutuksen vuodeosasto sekä apuvälinepoliklinikka. Nämä ovat 
kuntoutuspalveluiden keskeiset ja erityistä asiantuntemusta vaativat toiminnat.  
 
Ydintoimintojen tulee sijaita lähellä toisiaan, jotta voidaan hyödyntää kaikkia olemassa 
olevia resursseja (terapiatilat, välineistö ja kuntoutuspalvelujen työntekijöiden 
asiantuntemus) optimaalisesti ja joustavasti. Lisäksi tilojen läheisyys ja toimintojen 
synergia korostavat asiakaslähtöisyyttä, osaamista ja moniammatillisuutta. 
 
Yleiset tilat 

 toimistotilat (sanelut, lausunnot, puhelut)  

 taukotilat 
 
Vastaanottotilat 

 muunneltavissa olevat, useamman ammattiryhmän käytön mahdollistavat 
vastaanottotilat, joiden yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä välinevarasto 
sekä työpiste tietokoneineen 

 haastattelut, ohjaus, neuvonta 
 



 

 

Erityisvarustelua vaativat tilat (pääosin fysio- ja toimintaterapeuttien käytössä) 

 harjoitussali, jossa LHT- ja testausvälineistöä 

 kävelylaboratorio ja tietokoneavusteisen virtuaalitodellisuutta hyödyntävään 
harjoitteluun sopivat tilat sekä fysio- että toimintaterapian alueella 

 harjoitussali lapsiasiakkaille 

 harjoitussali, jossa mm. kävelysimulaattori 

 ryhmätila/terapiatila 

 harjoituskeittiö 

 terapia-allas* 
 
*Terapia-altaan osalta tulisi tehdä lähialueiden perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa 
yhteistyötä, jotta saavutettaisiin altaan korkeampi käyttöaste ja sitä kautta toiminnallista ja 
kustannustehokkuutta. 
 
 
Kuntoutuspalvelujen työntekijöiden tilatarpeet muissa yksiköissä 
 
Vuodeosastoilla ja poliklinikoilla 

 luonteva läheisyys lääkärin vastaanottotilojen yhteydessä työparitoiminnan 
mahdollistamiseksi 

 useammalle ammattiryhmälle muunneltavissa ja vaivattomasti käyttöönotettavissa 
olevat vastaanottotilat 

 osastolla/poliklinikalla tai vastaanottotilassa varastotila apuvälineitä ja 
terapiavälineistöä varten 

 vastaanottotilassa tietokone kirjaamista varten 
 
 
 
Potilaan/asiakkaan toimintakykyä ylläpitävän toiminnan tukemisessa huomioitavat 
tilasuunnittelun tarpeet sairaalan vuodeosastoilla ja poliklinikoilla 
 
Yleiset tilat sekä ympäristö 

 esteettömyys 

 saavutettavuus 

 riittävän leveät käytävät 

 levähdyspaikat 

 vuodeosastoilla päiväsali ruokailua varten 
 
Potilashuoneet 

 muunneltavuus 

 tuoli jokaista potilasta kohden 

 esteettömät wc- ja suihkutilat 
 
 

2.12.12 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
 
Tilaluettelo (liite 2) 
 
 



 

 

2.12.13 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 
 
 
Muutosjohtamisen aikataulua 
 
Mitä voidaan aloittaa heti? 
Kuntoutuspalvelut päivystyksessä/fysioterapeutti päivystyksessä 

 keskustelu päivystyksen johtavien henkilöiden kanssa (onko aiemmin tullut esille 
tarpeita, joihin ei nyt ole osattu/pystytty vastaamaan) 

 tehtävien uudelleenjärjestelyä 

 fyysinen vaatimus/tarve (henkilöt, tarvikkeet, apuvälineet) 

 muut vaatimukset (koulutus ym.) 
 
Olemassa olevien hoitoprosessien ja –ketjujen päivitys 

 kuntoutuksen huomioiminen niissä 

 kuntoutuksen edustus työryhmiin mukaan 
 
Hoitoprosessien ja –ketjujen laatiminen  

 kartoitetaan selkeät puutteet eri erikoisalojen ja potilasryhmien osalta 
 
Yhteisvastaanottojen kehittäminen yhdessä erikoisalojen kanssa 
 
Työjärjestyksen suunnittelu ja kehittäminen Oberon –järjestelmässä 
 
 
Mitä voidaan aloittaa myöhemmin? Mikä asia tulee ensin toteutua? 
 
Apuvälinepalvelun kehittämiseksi ja alueellisen apuvälinekeskuksen perustamiseksi on 
käynnissä suunnittelu (erillinen projekti, jossa projektityöntekijä 1.4. - 31.12.2015) 
tavoitteena 

 apuvälinepoliklinikan toiminta keskussairaalan yhteydessä 

 alueellinen apuvälinepalvelu 
 
Vaativan kuntoutuksen vuodeosaston suunnittelu on kiinteästi sidoksissa uuden sairaalan 
myötä ratkaistaviin tila- ja resursointivaatimuksiin ja niiden osalta tehtäviin päätöksiin. 
Toistaiseksi yhteistyö vaativan kuntoutuksen ja kuntoutustutkimuksen osalta jatkuvat 
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston Malmin sairaalan kanssa sekä työlääketieteen 
poliklinikan ja selkäydinvammapoliklinikan osalta Seinäjoen keskussairaalan kanssa. 
 
 
Mitä voidaan aloittaa kun tarvittavat tilat on saatu? 
 

 apuvälinepoliklinikka sairaalan yhteydessä 

 vaativan kuntoutuksen vuodeosastotoiminta 

 kuntoutustutkimuspoliklinikka 
 
 
Teknologiset ratkaisut 
 
Apuvälinepalvelut 



 

 

 tarvitsee modernin ja toimivan hankinta- ja logistiikkajärjestelmän, jossa toiminnasta 
vastaavat sen alan asiantuntijat.  

 Samoin varastointi on erityisosaamista vaativaa toimintaa ja keskitetty moderni 
varastopalvelu on tärkeä toiminnan tuki, joka mahdollistaa kuntoutuksen 
henkilöstön keskittymisen omalle osaamisalueelleen. 

 Apuvälinetoiminta edellyttää toimivan huollon ja korjaustoiminnan (mekaaninen, 
sähköinen, tietotekniikka), jossa on vastaavasti tämän alueen ammattitaitoinen 
henkilöstö. 

Vaativan kuntoutuksen vuodeosasto vaatii vaikeasti toimintarajoitteisen potilaan ympäristönhallinnan 
laitteistot, henkilöstön ergonomisen työskentelyn ratkaisut ja aktivoivat huoneet ja yleiset tilat sekä riittävät 
terapiatilan (mahdollisesti osittain kuntoutuksen osaamiskeskuksen tiloissa) 
Kuntoutuksen osaamiskeskuksella tulee olla käytössään kevyitä kannettavia tietokoneita tehostamaan 
tiedonkulkua ja kirjaamista sekä asiakkaan avustamista, jolloin mahdollista tehdä töitä joustavasti eri 
sijainneista. Tällainen jatkuva tarve on mm. sosiaalityöntekijöillä ja kuntoutusohjaajilla, mutta vaihtelevasti 
myös terapeuteilla. 

 
 
 
 

2.12.14  Yhteenveto 
 
Kuntoutuksen osaamiskeskus on keskussairaalassa omana kokonaisuutenaan, 
jossa erityistyöntekijöillä on toimivat ja kuntoutuspotilaiden kannalta esteettömät ja toimivat 
tilat sekä riittävä resursointi. Keskitetyllä johdolla ja työn suunnittelulla mahdollistetaan 
resurssien tehokas käyttö ja turvataan vaikuttavan kuntoutustoiminnan sekä osaamisen 
jatkuvuus. 
 
Apuvälinepalvelu toteutuu tasa-arvoisesti - Alueellinen apuvälinekeskus,  
jonka rahoitusmalli ja resursointi on alueellisesti sovittu. Vaasan keskussairaalassa on 
erikoissairaanhoidon apuvälinepoliklinikka, jossa toteutetaan potilaan apuvälineiden 
tarpeen arviointi, sovitus, yksilöllinen muokkaus, käytön harjoittelu sekä korjaukset ja 
huolto – kaikki samassa pisteessä. 
 
Keskussairaalassa on vaativan kuntoutuksen vuodeosasto, joka tarjoaa tehostettua 
kuntoutusta potilaille, joiden toimintakyky on sairauden tai vamman vuoksi alentunut, ja 
jotka tarvitsevat usean erikoisalan konsultointi- ja päivystysvalmiuksia. Osastolla 
toteutetaan toimintakyvyn arviointi ja tutkimukset, akuuttivaiheen terapiat sekä 
jatkohoidon- ja kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisena tiimityönä. 
 
Keskussairaalan kuntoutustutkimuspoliklinikka toimii moniammatillisena 
yksikkönä, jossa toteutetaan vaativat kuntoutusarviot ja laaditaan tarvittavat kuntoutus- ja 
palvelusuunnitelmat sekä työkykyarviot yhdessä tutkimusasiakkaan kanssa. 
 
 
 
 
 
 

2.13 Apteekkipalvelut 
 



 

 

2.13.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 

Tiimikohtaiset tavoitteet 

 Karsia turhat/päällekkäiset työvaiheet pois.  

 Varastonhallinnan ja lääkelogistiikan tehostaminen: Automatisoida tekniikan avulla 
kaikki sellainen työ, mikä on automatisoitavissa ja josta saavutetaan tällä tavalla parempi 
kustannustehokkuus.  

 Päivystysapteekin automatisointi. 

 Farmaseuttisen asiantuntemuksen siirtäminen lähemmäksi potilasta – saavutetaan 
kohdistamalla farmaseuttinen työpanos vain niihin työtehtäviin, joissa se on välttämätöntä; 
etsitään tietotekniset ja/tai automaatioratkaisut, joilla lääkelogistiikkaan kuluva 
farmaseuttinen työaika minimoituu ja työtä siirretään muille ammattiryhmille/automaation 
hoidettavaksi. 

 Osastojen lääkehuolto (lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen jne.) enenevässä 
määrin farmaseuttien ja automaation (eLääkekaapit) hoidettavaksi, jolloin hoitajien 
työpanos vapautuu potilaan hoitoon.  

 Keskitetty lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen. 

 Annosjakelu VKS:n sisällä vapauttamaan hoitajien työaikaa – sitten kun 
tietotekniikka sen mahdollistaa. 

 Farmaseuttinen asiantuntemus osaksi osaston moniammatillista tiimiä → 
lääkityksen järkeistäminen 

 Yksiköt, joiden kanssa apteekilla paljon yhteistyötä (med pkl, onk), fyysisesti 
apteekin läheisyyteen 

 Tavoitteet voidaan saavuttaa investoimalla automaatio- ja tietoteknisiin ratkaisuihin 
(varastorobotti, iv-robotti, kannettava keräilypääte, sähköiset lääkekaapit) 

 
Tiimin jäsenten vastuujako ja velvollisuudet sekä toimintatavat 

 Jussi-Pekka Rauha, puheenjohtaja, sidosryhmäviestinä (kliiniset tukipalvelut) 

 Anne-Mari Lehti, sihteeri (suunnittelijoiden poissa ollessa), sidosryhmäviestintä 
(operatiiviset yksiköt)  

 Antti Isotalo, tilasuunnittelu ja lääkkeenvalmistus 

 Annika Valtola, lääkevalikoimatyö, lääkelogistiikka 

 Kaisa Ruhkala, osastofarmasia, sidosryhmäviestintä (osastofarmaseutit) 

 Merja Haataja, lääkelogistiikka, sidosryhmäviestintä (farmaseutit) 

 Anette Strandberg, lääkelogistiikka, sidosryhmäviestintä (lääketyöntekijät) 

 Elvi Nordlund, sidosryhmäviestintä (medisiiniset yksiköt) 

 Apteekin henkilökunnalle on kerrottu VKS2025-projektin päätavoitteista ja 
työryhmän kokoonpanosta. Työn tuloksista raportoidaan yhteisissä kokouksissa. 
 

2.13.2 Nykytilan kuvaus 
 
Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

 Sytostaattien käyttökuntoon saattaminen. Silti keskitettyä käyttökuntoon saattamista 
tehostettava – Fimean suositus apteekissa käyttökuntoon saatettavista lääkkeistä on 
paljon nykyistä käytäntöä laajempi. 

 Asiakaspalvelu toimii hyvin (asiakaskyselyissä aina lähes pelkästään positiivista 
palautetta palvelusta) 

 Osastofarmasiasta hyvä toimintamalli. Silti osasoilla lääkelogistiikkaan kuluvaa 
aikaa vähennettävä joko automaatiolla tai siirtämällä tehtäviä esim. lääketyöntekijöille. 



 

 

 Lääkeinformaatiopalvelu toimii hyvin.  

 Lääkkeiden yhteishankinnat 

 Lääkekuljetukset maakuntiin. Lämpötilaseuranta. Jatkokuljetukset vielä auditoitava.  

 Erityislupalääkeprosessi 

 Kliiniset lääketutkimukset 

 Laskutus 

 Täydennyskoulutuksiin osallistuminen 

 Yhteistyö sairaalan eri toimijoiden kanssa 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

 Varastonhallinta: nimikkeellä useita eri varastopaikkoja, eri eriä ja kestoja → 
varastosaldoheittoja, eräseurantaongelmia, varastoon vanhenevia, varastonhallinta aikaa 
vievää ja paljon selvittelyä vaativaa 

 Työn keskeytykset, puhelut yksiköistä 

 Lääkkeiden jakelussa ei hyödynnetä viivakoodia joka pakkauksen kohdalla → 
toimitetaan väärä pakkauskoko tms., saldoheitot apteekissa 

 Apteekissa farmaseuttisen työvoiman painottuminen lääkelogistiikkaan liittyviin 
työtehtäviin 

 Iv-lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen ei keskitetty sairaala-apteekkiin 

 Työnjako eri ammattiryhmien kesken 

 Farmaseuttisen asiantuntemuksen hyödyntäminen uusien hoitajien ja hoitaja-
opiskelijoiden perehdyttämisessä 

 Varastonhallinta teettää yhä paljon manuaalista työtä 

 Nimikkeiden vaihtuvuus lääkevalikoiman vaihtumisten ja toimituskatkosten vuoksi 

 Lääkehankintaprosessi raskas ja aikaa vievä; 2 vuoden hankintakausilla työ toistuu 
usein. 

 Lääkevalmistuksessa töiden jakaantuminen epätasaista (välillä kiire, välillä hiljaista) 
→ keskitetty käyttökuntoon saattaminen tuo ratkaisua, kun perusmääriä voidaan 
kasvattaa. Samalla muutetaan päivittäistä työnjakoa. 

 Lääkejäteprosessi. Menossa on maakunnan käytäntöjen yhtenäistäminen, 
poistetaan turhat siirrot VKS:n apteekkiin.  

 Kylmäkuljetukset, hukkaa hävikin muodossa.  

 Osastoilla ei ole riittävästi henkilöstöresursseja lääkitysturvallisuusasioihin. 

 Varastoarvojen kirjanpito (apteekki vs. Taloushallinto) 

 Työvuorokierto haasteellista (uudet tilat tuovat helpotusta) 

 Lääkeinformaation kaksikielisyyden tarve aiheuttaa hidastavaa lisätyötä 
(valmistajien tiedotteet vain suomeksi, kääntäjiä ei aina saatavilla) 

 Lääkekaappitarkastusten suorittamista tehostettava (sisältö, puutteiden korjaamisen 
seuraaminen) 

 Yhteistyö eri sairaala-apteekkien välillä → suunniteltuna on jo sairaala-apteekkien 
yhteinen informaatiokanava, jonka perustaminen on tosin toistaiseksi jäissä yhden 
yliopistosairaala-apteekin vuoksi. 

 Osastofarmaseuttien toimintatapojen yhtenäistäminen, esimerkiksi työtilausten 
kirjausjärjestelmä. Tarvetta on esim. potilastietojen kirjaamisen vakioinnille: tällä hetkellä 
tavat kirjata vaihtelevat osastoittain. 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

 Toimitusrivien määrä on ollut viime vuoteen saakka varsin stabiili, samoin 
asiakasyksiköiden määrä. Pudotus vuoden 2014 toimitusriveissä voi johtua sekä 



 

 

sairaalavuodepaikkojen vähentämisestä että vanhainkotien ja hoivaosastojen vähittäisestä 
muuttamisesta tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. 

 Lääkekulut ovat kasvaneet tasaisesti. Vaikka käyttöön tulee uusia hyvin kalliita 
lääkkeitä, kulujen kasvua hillitsevät mab-biosimilaarien tulo markkinoille sekä entistä 
suurempi pyrkimys siihen, että potilaalle määrätään itse apteekista haettava (ja siten 
KELAn korvaama) lääke. 

 Subkutaanisti annosteltavien mabien käytön yleistyminen on vähentänyt hieman 
tarvetta apteekin sytostaattilaboratoriossa tehtäville annoksille. Tämä antaa 
mahdollisuuden ottaa apteekissa käyttökuntoon saatettavaksi tuotteita, jotka toistaiseksi 
liuotetaan tai laimennetaan osastoilla, vaikka tämä työ olisi tarkoituksenmukaista tehdä 
apteekissa. Uusien tilojen ja valmistuskapasiteetin kasvun myötä mahdollisuudet 
paranevat entisestään. SYT-annosmäärien tulevaisuuteen vaikuttavat myös Onkologian 
poliklinikan ratkaisut esim. lymfoomapotilaiden hoidon suhteen. 

 Valmistuserämäärissä on suurta vaihtelua, mutta toimitilaolosuhteiden 
korjaantuessa voidaan ottaa aseptiseen valmistukseen suurempi osa niistä 
riskivalmisteista, joita nyt tehdään yksiköissä, vajavaisissa olosuhteissa 
sairaanhoitajavoimin. Galeenisen valmistuksen kasvu ei ole itse tarkoitus, vaan siinä 
tehokkuutta voidaan kasvattaa sairaala-apteekkien välisellä sopimusvalmistuksella. 

 Resepteillä toimitetaan etupäässä potilaan kotikunnan maksettavaksi meneviä 
tartuntatautilääkkeitä. Näiden määrä vaihtelee vuosittain tartuntatautitilanteen mukaan. 

 Sairaala-apteekin farmaseuttinen henkilökunta on velvollinen tekemään vuosittaisia 
lääkekaappitarkastuksia niissä yksiköissä, joihin apteekki toimittaa lääkkeitä. Koska 
merkittävä osa lääkekaapeista on riskiarvion perusteella luokiteltu tarkastettavaksi 2 tai 3 
vuoden välein, on tehtyjen tarkastusten hyvä vuosittainen tulos 100–140 tarkastuksen 
välillä. 
 
Taulukko 3.3: Apteekin suoritteet 2009–2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Toimitusrivit VKS 82 360* 80 789* 63 453 68 169 67 967 64 227 

Toimitusrivit PTH 60 879* 63 742* 61 650 63 182 62 698 58 303 

Toimitusrivit yht. 143 239* 144 531* 125 103 131 351 130 665 122 530 

Kokonaismyynti 
M€ 9,260 9,647 10,188 10,245 10,642 10,183 

CYT-annokset 6 118 6 777 5 993 6 469 6 383 5 702 

Valmistuserät 1 117 1 016 949 784 1 011 834 

Reseptit 703 533 527 690 658 596 

LK-tarkastukset 95 46 107 114 122 108 

*Vuosien välillä 2010 ja 2011 on apteekin ohjelmistovaihdos, jossa toimitusrivin 
laskentatapa muuttui. Vuodesta 2011 mukana ovat ainoastaan toteutuneet toimitusrivit. 

2.13.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 
Apteekkipalveluiden asiakasprosessit voidaan jakaa neljään pääluokkaan: Tilaus-toimitus  
-asiakkaat, lääkkeenvalmistuksen asiakkaat, osastofarmasia-asiakkaat sekä 
lääkeinformaatioasiakkaat 
 

 Tilaus-toimitus -asiakkaat 
.1. Tavoitteet 



 

 

.1.1. Toimiva ja viiveetön sähköinen tilausjärjestelmä, jonka käyttöaste olisi saatava niin 
lähelle 100 % kuin mahdollista. Yksilölliset käytännöt hidastavat ja sekoittavat prosessia. 
.1.2. Mahdollisimman kustannustehokas logistiikka 
.2. Mitattu tieto tällä hetkellä 
.2.1. Toimitusvarmuus. Ei mitattu mutta mitattavissa, joskin työläästi. 
.2.2. Lääkehävikki, joista osaan on myötävaikuttavia tapahtumia, johon apteekki ei voi 
itse vaikuttaa. Osa hävikistä syntyy lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä ja tietyn 
valmiustason ylläpidosta. Myös tekniikan luotettavuus vaikuttaa. 
.2.3. Tehokkuuden mittarina kalusto ja henkilöstöresurssit per toimitusrivi 
.2.4. Asiakaskyselyt, joita on toistaiseksi tehty hyvin harvakseltaan 
.2.5. Kuljetukset ulos ja sisälle: tieto on koottavissa 
.2.6. Harvinaisten tautien tai muuten poikkeavien lääkitysten järjestelyistä esitetty 
ennakkoilmoitus apteekkiin parantaa huomattavasti apteekin mahdollisuuksia oikea-
aikaiseen toimitukseen.  
.3. Apteekin tilaus-toimitus -prosessi on kuvattuna kaaviossa 
http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Apteekin_tilaus-
toimitusprosessi/subprocessdetails_3.html  
 

 Lääkkeenvalmistuksen asiakkaat 
.1. Tavoitteet 
.1.1. Työturvallisuuden ja aseptiikan kannalta kriittisten tuotteiden käyttökuntoon 
saattamisen keskittäminen sairaala-apteekkiin. 
.1.2. Apteekin kautta on saatavilla tuotteita, joita ei saa valmiina 
.1.3. Valmisteiden kuljetuksen on oltava mahdollisimman sujuvaa. Määrättyä 
hoitotapahtumaa varten valmistetun lääkkeen kuljetus ei voi odotuttaa potilasta ja hoitajaa. 
.1.4. Keskitetty valmistus 
.1.5. Toimiva apteekin laboratoriotila on työturvallisuuden kannalta suotuista ympäristö, 
jonka käyttöaste on nostettava mahdollisimman korkealle. Toistaiseksi menetetään hukkaa 
tiloista, joiden ylläpito on kallista. 
.2. Mitattu tieto tällä hetkellä 
.2.1. Kuluva aika noudettavaksi ilmoitetusta sytostaatista lääkkeen päätymiseen 
osastolle on mitattavissa 
.2.2. Lääkehävikki saattaa jossain tilanteessa olla pienempi haitta kuin tilauksen 
vahvistamisen odottelu. 
.2.3. Elektiivisten potilaiden lääkkeiden valmistuminen ajallaan käytettäväksi riippuu 
paljon myös tilaavan yksikön toiminnasta ja ennakoinnista. Etukäteisilmoitus normaalista 
poikkeavasta tilauksesta antaa apteekille aikaa valmistautua tehtävään ja toimittaa 
valmistettava lääke oikea-aikaisesti. 
.3. Apteekin lääkkeenvalmistuksen prosessi on kuvattuna kaaviossa 
http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Apteekin_laakevalmistuksen_ja_kaytto
kuntoon_saattamisen_prosessi/subprocessdetails_3.html  
 

 Osastofarmasia 
.1. Tavoitteet 
.1.1. Hyvät lääkehoitokäytännöt koko sairaalaan. Tällä hetkellä paljon yksilöllisiä 
käytäntöjä osastojen sisällä. 
.1.2. Lääkehoitoon liittyvään perehdytykseen panostaminen 
.1.3. Lääkeneuvonnan antaminen suoraan potilaalle, myös polikliinisille potilaille 
.1.4. Potilasturvallisuuden parantaminen hyvien lääkehoitokäytäntöjen myötä 

http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Apteekin_tilaus-toimitusprosessi/subprocessdetails_3.html
http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Apteekin_tilaus-toimitusprosessi/subprocessdetails_3.html
http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Apteekin_laakevalmistuksen_ja_kayttokuntoon_saattamisen_prosessi/subprocessdetails_3.html
http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Apteekin_laakevalmistuksen_ja_kayttokuntoon_saattamisen_prosessi/subprocessdetails_3.html


 

 

.1.5. Moniammatillisuus potilaan hoidossa. Tätä olisi jo luonteva kanssakäyminen eri 
ammattiryhmien kesken. Nykyiset toimintatavat hoitaa asioita tekevät pahimmillaan tiedon 
perille saattamisen mahdollisimman mutkikkaaksi. 
.1.6. Osastofarmasian menettelytapojen yhtenäistäminen 
.2. Mitattu tieto tällä hetkellä 
.2.1. Vertailu muihin sairaaloihin (osoittaa VKS:n toiminnan edistykselliseksi) 
.2.2. Kysyntä (osastofarmasian laajentamiselle on suurta) 
.2.3. HaiPro-ilmoitusten määrä (kertoo tuloksellisesta valvonnasta) 
.2.4. Lääkekulujen pienentyminen (ei itsetarkoitus, mutta yleensä tulosta osaston 
lääkekaapin rationaalisesta ylläpidosta) 
.2.5. Potilaspalaute on ollut tehdyn kyselyn mukaan myönteistä 
.3. Osastofarmasiasta ei vielä ole prosessikuvausta 
 

 Lääkeinformaatio 
.1. Tavoitteet 
.1.1. Kysymyksiin vastaaminen sujuvasti 
.2. Mitattu tieto tällä hetkellä 
.2.1. Apteekin pitämien koulutusten määrä 
.2.2. Koulutuksiin osallistuneiden määrä 
.2.3. Sairaalan muiden yksiköiden ja toimintojen toiveet apteekin lääkeinformaatio-
toiminnasta vaativat vielä selventämistä. 
.3. Lääkeinformaation (lääkeneuvonnan) prosessi on kuvattuna, mutta ei vielä vietynä 
prosessiportaaliin 
Lääkeneuvonnan prosessi.xlsx 
 
Tässä raportissa neljän asiakasprosessin ulkopuolelle jää vielä apteekin sisäinen 
varastonhallinnan prosessi, joka on kuvattuna kaaviossa 
http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Apteekin_varastonhallinnan_prosessi/s
ubprocessdetails_3.html  
 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 

 Apteekkiin voi milloin tahansa tulla vaikea erityistilanne liittyen lääkkeen 
saatavuuteen, tuotevirheeseen, tärkeään selvitettävään tietoon tms. Tällöin on aina oltava 
irrotettavissa joku asian hoitamiseen perustoiminnan siitä kärsimättä. 

 Lääkkeiden toimittaminen kliinisiä lääketutkimuksia varten 

 Lääkkeiden saatavuuden varmistaminen apteekin ollessa suljettuna. 
 

2.13.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen 
 

Uusi ydinprosessi: mikrobilääkkeiden keskitetty käyttökuntoon saattaminen 

 

 Prosessikuvaus sekä sanallinen kuvaus toimintamallista 
.1. Iv-mikrobilääkkeiden toimitetaan osastoille käyttövalmiina. Toistaiseksi kaikki nämä 
lähetetään osastoille infuusiokuiva-aineina, jotka osastojen lääkehuoneissa liuotetaan ja 
laimennetaan käyttökuntoon ennen potilaalle annostelua. Sairaanhoitajat tekevät tämän 
työn. 

file://///vsvd.local/dfs/nlapotek/VCS_Document/Apotekaren%20-%20Apteekkari/Serv_Heha/VKS2025/Lääkeneuvonnan%20prosessi.xlsx
http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Apteekin_varastonhallinnan_prosessi/subprocessdetails_3.html
http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Apteekin_varastonhallinnan_prosessi/subprocessdetails_3.html


 

 

.2. Uudessa järjestelyssä suurivolyymisten mikrobilääkkeiden em. käyttökuntoon 
saattaminen tehdään sarjatyönä apteekin validoiduissa puhdastiloissa. Tämän perusteella 
käyttövalmiille tuotteille saadaan esim. viikon pituinen säilyvyysaika. Osastot tilaavat 
tuotteet sähköisen tilausjärjestelmän kautta. 
 

 Työvaiheet 
.1. Infuusiokuiva-aineiden ja iv-nesteiden vastaanotto valmistuksen puhdastiloihin 
.2. Pakkausten avaaminen ja materiaalien järjestely työtä varten 
.3. Kuiva-aineen liuottaminen ja laimentaminen nesteeseen laiteavusteisesti 
myöhemmin määriteltävän suuruisina sarjoina. 
.4. Käyttövalmiiden infuusiopakkausten merkitseminen ja sulkeminen 
.5. Valmistuserän hyväksyntä 
.6. Valmiiden tuotteiden välivarastointi apteekin (kylmä)varastoon 
.7. Tilausten toimitus aikataulun mukaan asiakkaiden sähköisessä järjestelmässä 
tekemien tilausten perusteella 
 

 Muutokset toiminnoissa 
.1. Kokonaan uudenlaisen palvelumuodon perustaminen apteekkiin 
.2. Sarjatyönä apteekin nopeakiertoiseen varastoon tehtävä työ 
.3. Käyttövalmiille tuotteelle tulee oma tilaustunnuksensa. Asiakasosastot valitsevat, 
tilaavatko ne apteekista normaaleja infuusiokuiva-aineita vai käyttövalmiita 
infuusioliuoksia. 
 

 Tuottavuuden parantumisen varmistaminen (lasketaan resursointisuunnitelman 
pohjalta) 
.1. Valmistuksen keskittäminen sairaala-apteekkiin niin suuressa määrin kuin 
mahdollista 
.2. Kapasiteetin nostaminen uusissa tarkoituksenmukaisissa tiloissa 
.3. Osastoilla tehtävän työn siirtäminen apteekille 
 

 Rajapintojen huomiointi 
.1. Edellyttää käyttövalmiille tuotteelle uuden tilausnimikkeen perustamista OSTi-
järjestelmään. 
.2. Keskitetty käyttökuntoon saattaminen edellyttää koko sairaalan laajuista 
linjausta siitä, missä nestetilavuudessa, missä pitoisuudessa ja millä antotavalla (tai -
tavoilla) kyseinen lääke (esim. kefuroksiimi) annostellaan. 
 

Uusi ydinprosessi: koneellinen annosjakelu 

 

 Prosessikuvaus sekä sanallinen kuvaus toimintamallista 
.1. Suun kautta annosteltavat tabletit ja kapselit toimitetaan keskussairaalan ja 
perusterveydenhuollon vuodeosastoille valmiina annospusseina, joissa yhdessä pussissa 
on kaikki yksittäisen potilaan yksittäisenä lääkkeenottoaikana tarvitsemat per os -lääkkeet.  
 

 Vaatimukset 
.1. Erikoissairaanhoidossa vaatii integraation potilaskertomusjärjestelmään, jossa 
tietojen on oltava oikein kirjattuja. Toistaiseksi tällaisia rajapintasovelluksia ei vielä ole, ja 
siksi tiedot joudutaan siirtämään manuaalisesti annosjakelukoneelle. 
.2. Integraatio Marelaan 



 

 

.3. Apteekissa on oltava annosjakelutoimintaan soveltuva, GMP-vaatimukset täyttävä 
D-luokan tila 
.4. Lääkevalmisteiden on oltava koneelliseen annosjakeluun soveltuvia (esim. purkki 
vs. blisteri, päällystetty vs. ei päällystetty) 
 

 Työvaiheet 
.1. Sähköisen tilauksen vastaanotto ja siirtyminen annosjakelujärjestelmään 
.2. Interaktioiden tarkastus 
.3. Koneellinen annosjakelu 
.4. Jakelun oikeellisuuden automatisoitu tarkastus 
.5. Tilausten toimitus aikataulun mukaan 
 

 Muutokset toiminnoissa 
.1. Kokonaan uudenlaisen palvelumuodon perustaminen apteekkiin 
.2. Sarjatyönä koneellisesti apteekissa tehtävä työ 
.3. Vähentää tarvetta toimittaa osastoille kokonaisia lääkepakkauksia 
 

 Tuottavuuden parantumisen varmistaminen (lasketaan resursointisuunnitelman 
pohjalta) 
.1. Osastoilla tehtävän lääkkeenjakotyön keskittäminen sairaala-apteekkiin niin 
suuressa määrin kuin mahdollista 
.2. Kapasiteetin nostaminen uusissa tarkoituksenmukaisissa tiloissa 
.3. Osittain käytetyistä pakkauksista osastoilla syntyvän hävikin huomattava 
pieneneminen 
 

 Rajapintojen huomiointi 
.1. Suurin mahdollinen hyöty edellyttää viiveetöntä tiedonsiirtoa. Toistaiseksi sellaisia 
järjestelmiä ei ole saatavilla, mutta tekniikan kehittyessä tilanne muuttunee. Koneellinen 
annosjakelu on apteekkia kuormittavaa ja lisäresursseja vaativaa lisätyötä, joka on 
vastaavasti pois osastoilta. Tästä syystä aloite annosjakelupalvelun aloittamisesta tulee 
apteekin ulkopuolelta. 
 

Osastofarmasian uudet prosessit 

 

 Avohoidossa olevien potilaiden lääkeneuvonta 
.1. Per os -syöpälääkkeiden käytön ohjaus potilaille. Lääkeneuvonnan ohjaus vie 
nykyisellään huomattavasti sairaanhoitajien aikaa. Menettely voitaisiin toteuttaa 
keskittämällä uusien lääkehoitojen neuvontatilanteet poliklinikalla esim. yhdelle päivälle 
viikoittain. 
.2. Tartuntatautipotilaiden lääkkeiden käytön ohjaus. Ne esim. HIV-, tuberkuloosi- ja C-
hepatiittipotilaat, jotka saavat lääkkeensä säännöllisesti sisätautipoliklinikalta, tulisivat 
farmaseuttisen neuvonnan piiriin. 
 

 Laitoshoidossa olevien potilaiden lääkehoidon (kokonais)arviointi koko sairaalalle 
tuotettuna palveluna. Aloite lääkehoidon arviointiin tulee hoitavalta lääkäriltä. 
  
 

 



 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät / Erikoistilanteet 

 

 Apteekkiin voi milloin tahansa tulla vaikea erityistilanne liittyen lääkkeen 
saatavuuteen, tuotevirheeseen, tärkeään selvitettävään tietoon tms. Asia saadaan 
toteutettua siten, että kulloinkin parhaiten soveltuva ja riittävän vähän ydinprosessissa 
mukana oleva henkilö paneutuu asiaan. Apteekin toimintaohjeessa on määritelty mitkä 
toiminnot on pidettävä yllä poikkeustilanteessakin. Tämän perusteella tehtäviä 
priorisoidaan. 
 

 Lääkkeiden toimittaminen kliinisiin lääketutkimuksiin on epäsäännöllisesti 
tapahtuvaa toimintaa, jota varten apteekilla on kuitenkin oltava useita vaatimuksia 
täytettynä: 
.1. Sponsorin asettamat vaatimukset täyttävä ja CRA:lta tutkimukseen perehdytyksen 
saanut vastuuhenkilö ja varahenkilö 
.2. käyttäjätunnukset ja salasanat lääkelogistiikan dokumentointiin 
.3. kattava ja tarkoin dokumentoitu lääkevaraston lämpötilaseuranta 
.4. toimintaohjeet ja käyttökuntoon saattamisen ollessa kyseessä työtä suorittavien 
henkilöiden perehdytys ja ohjeistus tutkimuskohtaisesti 
.5. lääkevalinta ID-numeroiden perusteella ja lääkelogistiikan tarkka dokumentointi 
.6. yhteistyö tutkijahoitajien, -lääkäreiden ja monitoreiden kanssa. Oikean 
lääkepakkausyksilön toimittaminen juuri oikeana päivänä edellyttää yhteistyötahoilta 
ennakointia sekä tehokasta ja dokumentoitua tiedonkulkua. 
.7. apteekkipalvelusopimukset MRC: n kanssa 
.8. lääkkeiden hävittämiseen ja palauttamiseen liittyvät erityispiirteet. Tutkimuslääkkeitä 
voidaan joutua säilyttämään pitkään vielä kelpoisuusajan päätyttyäkin, ja lääkkeet voidaan 
poistaa varastosta ainoastaan CRA:n luvalla ja sponsorin antamien ohjeiden mukaisesti. 
 

 Sairaala-apteekin toiminta on nähtävissä tällä hetkellä ja melko pitkälle 
tulevaisuuteenkin arkena ja päiväsaikaan tapahtuvana. Tästä syystä on ollut välttämätöntä 
tehdä järjestelyt niitä tilanteita varten, kun potilashoidossa kiireellisesti tarvittavaa lääkettä 
ei ole yksikön omassa lääkevarastossa ja apteekki on suljettuna. VKS:n sairaala-apteekki 
on järjestänyt näiden lääkkeiden saatavuuden  
.1. päivystysvarastoon, jossa on harvinaisia lääkkeitä koko sairaalan yllättävää tarvetta 
varten sekä yleisimpiä erikoissairaanhoidossa tarvittava tuotteita odottamattomia 
menekkihuippuja varten. Kullakin osastolla on käytettävissään magneettikortti, jonka avulla 
päivystysvaraston ovi avautuu apteekin ollessa suljettuna. 
.2. varmistamalla hoitohenkilökunnalle pääsyn apteekin varastoihin päivystysaikana 
lääkkeen noutamista varten. Pääsy apteekkiin onnistuu päivystyksen hoitohenkilökunnan 
ja vahtimestarin yhteistyöllä. Apteekin farmaseuttisen henkilökunnan yhteystiedot ovat 
tarkemman opastuksen saamiseksi niin päivystyspoliklinikalla kuin päivystysvarastossakin. 

  

2.13.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 
 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

 

 Osastofarmasia: osastolla käydään läpi kaikki tietyn potilasryhmän reseptit 
kotiutettaessa. Annetaan lääkeneuvontaa ja motivoidaan lääkehoitoon. Siivotaan 
lääkelistoja. 



 

 

 Osastofarmasia: lääkehoidon arviointi. Lääkärin aloitteesta osastofarmaseutti 
suorittaisi lääkehoidon arvioinnin niille potilaille, joille lääkäri katsoisi siitä olevan hyötyä. 
Tällä pystytään puuttumaan lääkitysongelmiin (kustannukset, fyysinen ja kognitiivinen 
kunto ja toimintakyky ja näiden vaikutus vuodeosastopäiviin). Erityisesti geriatrisilla 
potilailla. 

 Tilaus-toimitus: Uudet aloitettavat lääkehoidot tulevat apteekin tietoon, jolloin 
apteekki saa hankittua lääkkeen ajoissa ja pystyy saattamaan tietämyksensä asiasta ajan 
tasalle. 

Kriittiset menestystekijät 

 

 Osastofarmasia: Yhtenäiset toimintatavat, yhtenäiset lääkehoidon 
kirjaamiskäytännöt 

 Osastofarmasia: Työn uudelleen jako osastoilla. Osastofarmaseutin työpanoksen 
siirtyminen lääkelogistiikasta lääkehoidon onnistumisen varmistamiseen yhteistyössä 
lääkäreiden ja hoitajien kanssa. 
 
 

2.13.6 Rajapintojen määrittäminen 
 
 
Yleistä: 
Apteekin toimintaa rajaa pitkälti lainsäädäntö: Lääkkeitä ei voi jaella muiden kanavien 
kautta, mutta kaikessa ei-lääkkeellisessä (elintarvikkeet, CE-merkityt lääkinnälliset laitteet, 
hoitoon liittyvät tarvikkeet) rajanveto voidaan tehdään paikallisesti mielekkääksi arvioidulla 
tavalla. 
 
Keskitetyt varastot säästäisivät resursseja. Tällä hetkellä joillekin tavaroille on useampi 
varasto. 
Uusissa toimitiloissa varsinaisen apteekin ja infuusiovaraston kuljetukset talon sisällä 
voidaan yhdistää. 
 

Rajapinnat muihin tukipalveluihin ja niiden vaatimukset 

 Myyntireskontra (Marela - SAP BW): myyntilaskut ja kirjanpitotapahtumat siirtyvät 
virheettömästi ja sähköisesti Marelasta taloushallinnon myyntireskontraan  

 Ostoreskontra (Marela - Rondo): ostolaskut siirtyvät virheettömästi taloushallinnon 
ostoreskontrasta Marelaan ja tarkistuksen jälkeen tiedot sähköisesti taloushallintoon 

 IT-yksikkö: toimiva IT-päivystys ja tuki, ennalta sovitut toimintatavat häiriötilanteissa  

 Keskusvarasto ja sen tilausohjelma (SRM): toimiva ja valikoimaltaan kattava 

 Vahtimestaripalvelut ja vartiointiliikkeen palvelut: murto- ja päällekarkaushälytys-
järjestelmän viiveettömyys ja häiriöttömät viestiyhteydet 

 Lähettikeskus päivittäisessä postiliikenteessä ja sisäisissä kuljetuksissa: ennalta 
sovitut toimintamallit joita noudatetaan 
 

Rajapinnat kuljetuksiin ja niiden vaatimukset 

 Tukkuliikkeiden toimituksissa tukkujen määrittelemät kuljetusyritykset.  
.1. Tilauskanavana OVT-sanomat, sähköposti ja puhelin, myös tukkujen omat web-
tilausohjelmat 



 

 

.2. eLähetteet 

.3. ei toimitusviiveitä tukkutoimituksissa vaan vakioitu saapumisaika 

 Omassa maahantuonnissa kuriirifirmat, tilauskanavana sähköposti 

 Talon sisäisissä kuljetuksissa lähettikeskus sekä trukkikuljetus (kuljetus ja 
aluehuolto):  
.1. kuljetukset ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan, sytostaattikuljetuksissa 
puhelimitse tilattuna (pikalähetti).  
.2. vakioitu lääkekuljetuksen jättöpaikka ja jatkokäsittelyn varmistaminen, poikkeamista 
välitön ilmoitus apteekkiin 

 Hietalahden ja Huutoniemen välisissä kuljetuksissa VKS:n kuljetus- ja aluehuolto: 
.1. kuljetukset ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan  
.2. vakioitu lääkekuljetuksen jättöpaikka ja jatkokäsittelyn varmistaminen, poikkeamista 
välitön ilmoitus apteekkiin 
.3. kuljetuslämpötilat täyttävät vaatimukset: lääkkeiden pakkaaminen ja 
kuljetuslämpötila ovat kontrollissa 

 Vaasan kaupungin lääkekuljetuksissa Vaasan kaupunki, aikataulun mukaisesti 
.1. kuljetukset ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan  
.2. vakioitu lääkekuljetuksen jättöpaikka ja jatkokäsittelyn varmistaminen, poikkeamista 
välitön ilmoitus apteekkiin 
.3. kuljetuslämpötilat täyttävät vaatimukset: lääkkeiden pakkaaminen ja 
kuljetuslämpötila ovat kontrollissa 

 Aluekuljetuksissa ulkoisille asiakkaille sopimuskuljettajat 
.1. kuljetukset ennalta sovitun aikataulun mukaan  
.2. vakioitu lääkekuljetuksen jättöpaikka ja jatkokäsittelyn varmistaminen, poikkeamista 
välitön ilmoitus apteekkiin 
.3. kuljetuslämpötilat täyttävät vaatimukset: lääkkeiden pakkaaminen ja 
kuljetuslämpötila ovat kontrollissa 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) ja rajapintojen toimivuuden 
edellytykset 

 Asiakasyksiköt tilaavat lääkkeet sähköisesti (OSTi) tai vaihtoehtoisesti paperisella 
tilauksella tai faksilla:  
.1. OSTin toimivuus ja tietosisällön oikeellisuus 
.2. tietojen siirtyminen Marelaan ja mahdollisesti varastorobottiin 
.3. ennalta sovitut, vakioidut kuljetusaikataulut osastoille. Lääkelähetyksen vastaanotto 
ja välitön purkaminen erityisryhmien (kylmätuotteet, sytostaatit) osalta 

 Osastofarmaseutit tehostavat yhteydenpitoa asiakasyksiköiden ja apteekin välillä 

 Lääkeinformaation kanavia ovat puhelin, sähköposti, osastonhoitajat, ylilääkärit, 
lääkehoitovastaavat, apteekkitiedotteet, Extranet, työryhmät 

 Asiantuntijalääkärit, ravitsemusterapeutit ja hygieniahoitajat ovat tärkeitä yhteistyö-
tahoja erityisesti lääkevalikoiman muodostusvaiheessa 
.1. saumaton ja tehokas yhteistyö 
.2. tiedonkulun ja tietoon reagoimisen varmistaminen 

 Yhteistyö potilasturvallisuuskoordinaattorin ja lääkitysturvallisuuden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa: 
.1. saumaton ja tehokas yhteistyö 
.2. tiedonkulun ja tietoon reagoimisen varmistaminen 

 



 

 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen (ulkoiset asiakkaat) 

 Asiakasyksiköt tilaavat lääkkeet sähköisesti (OSTi) tai vaihtoehtoisesti paperisella 
tilauksella tai faksilla 
.1. OSTin toimivuus ja tietosisällön oikeellisuus 
.2. tietojen siirtyminen Marelaan ja mahdollisesti varastorobottiin 
.3. ennalta sovitut, vakioidut kuljetusaikataulut osastoille. Lääkelähetyksen vastaanotto 
ja välitön purkaminen erityisryhmien (kylmätuotteet, sytostaatit) osalta 

 Lääkeinformaation kanavia ovat puhelin, sähköposti, osastonhoitajat, ylilääkärit, 
apteekkivastaavat, apteekkitiedotteet, Extranet, työryhmät 

 Lääkeiden toimitus kuljetusliikkeiden välityksellä 
.1. kuljetukset ennalta sovitun aikataulun mukaan  
.2. vakioitu lääkekuljetuksen jättöpaikka ja jatkokäsittelyn varmistaminen, poikkeamista 
välitön ilmoitus apteekkiin 
.3. kuljetuslämpötilat täyttävät vaatimukset: lääkkeiden pakkaaminen ja 
kuljetuslämpötila ovat kontrollissa 
 

2.13.7 Resursointitarpeet 
 
 

Tarvittavat resurssit nykyisillä toimintatavoilla 

 Apteekin nykyiset todelliset resurssit koostuvat seuraavasti: 

Apteekkari   1 

Proviisori   2,5 

Farmaseutti   9 

Osastofarmaseutti   4 

Lääketyöntekijä   7 

Varastotyöntekijä   1 

Osastonsihteeri   1 

 Normaaliolosuhteissa näistä tilaus-toimitus -prosessiin osallistuvat 6 farmaseuttia ja 
5 (3) lääketyöntekijää.  

 Lääkkeenvalmistuksen prosessiin osallistuu nykyisissä olosuhteissa 2 farmaseuttia 
ja 2 lääketyöntekijää 

 Lääkeinformaatioprosessin osallistuu muu farmaseuttinen henkilökunta (farmaseutit 
ja proviisorit) tilanteen mukaan joko muiden prosessien oheistoimintana tai 
informaatiotehtävään eriytettyinä 

 Osastofarmasian prosessiin osallistuu juuri niin monta henkilöä kuin mitä resursseja 
on annettavana 

Tarvittavat resurssit osittain automatisoidussa prosessissa 

 Osittain automatisoidulla tilaus-toimitus -prosessilla tarkoitetaan menettelyä, jossa 
farmaseuttinen tilausten tarkastus tehdään tilauksen saavuttua ennen tilauksen 
vapauttamista keräilyyn. Keräilyn tekevät lääketyöntekijät ja varastotyöntekijä apunaan 
viivakoodinlukijakeräilypäätteet, jolloin toimitettavan tavaran varmentuminen tilauksen 
mukaiseksi ja sen vähentyminen varastosaldosta tapahtuu suoraan keräilyn aikana. 
Keräilyn voidaan tehdä suoraan toimituslaatikoihin. Toimituksen jälkeen laatikot suljetaan 
ja merkitään osoitetarralla. 

 Tavaroiden tilaaminen ja siihen liittyvät selvittelyt sitovat edelleen yhden 
farmaseutin. Sen sijaan huumausainetoimituksen, puhelinvuoron ja yleisen toimitusvuoron 
oheen voidaan liittää ennakkotarkastustehtävä l. tilausten vapauttaminen keräilyyn, joka 



 

 

kattaa tarvittavan farmaseuttisen osuuden. Farmaseuttien lukumäärä prosessissa on siis 
4. Lääketyöntekijöitä järjestelmä vaatii nykyisen määrän eli 5 (3), ja edelleen yhden 
varastotyöntekijän. 

 Tilaus-toimitus -prosessin tehostuminen vapauttaa kaksi farmaseuttia laboratorion 
tilaus-toimitus -prosessiin. Yksi on täysin työllistetty sytostaatteihin, toinen muuhun 
aseptiseen työskentelyyn, jossa hoidetaan iv-lääkkeiden keskitettyä käyttökuntoon 
saattamista. Kolmas vastaa sekä galeenisesta että aseptisesta Ex tempore -
valmistuksesta sekä toimii lisäresurssina aseptisen työskentelyn ruuhkahetkinä. Kolme 
lääketyöntekijää sijoittuu sytostaattiassistentin ja laboratorioassistentin tehtäviin sekä 
mikrobilääkkeiden keskitettyyn käyttökuntoon saattamiseen. 

Tarvittavat resurssit maksimaalisella automatisoinnilla 

 Täydellinen automatisointi ei vielä toistaiseksi ole mahdollinen, mutta 
maksimaalisen tasonsa se saavuttaa, jos tilaus-toimitus -prosessissa käytössä on 
varastorobotti kaikille niille tuotteille, jotka voidaan painonsa, muotonsa ja hallinnollisen 
asemansa puolesta robottiin sijoittaa. Huumausaineet pois lukien kaikkien robottiin 
soveltumattomien tuotteiden toimituksessa hyödynnetään kannettavaa keräilypäätettä. 
Keräilypäätettä käytetään myös kylmätuotteiden toimittamisessa. 

 Täydellinen automatisointi vaati tilaus-toimitus -prosessiin edelleen yhden 
farmaseutin tilaajaksi, yhden vapauttamaan farmaseuttisen tarkastuksen jälkeen 
käsipäätekeräilyyn meneviä tilauksia sekä yhden tekemään robotin keräilemien laatikoiden 
tarkastusta. Viranomaisten näkemyksen mukaan robottikeräilyssä 10 % laatikoista on 
tarkastettava, vaikka automatisoitu prosessi onkin validoitu.  

 Täydellisessä automatisoinnissa vapautuu muihin tehtäviin osittaiseen 
automatisointiin verrattuna yksi farmaseutti lisää sekä yksi lääketyöntekijä. Farmaseutti 
voidaan siirtää esim. osastofarmaseuttiseen työhön, samoin yksi lääketyöntekijä. 
Varastotyöntekijän maksimaalinenkin automatisointi vaatii edelleen, sillä painavat 
nestepakkaukset eivät sovellu robottivarastointiin. 

 Maksimaaliseen automatisointiin kuuluu myös mikrobilääkkeiden käyttökuntoon 
saattamisen automatisointi. Realistinen kapasiteettipohdinta esitetään luvussa ”Uusien 
toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut” 
 

2.13.8 Resurssien mitoitukset 
Apteekin ydinprosesseihin osallistuvien farmaseuttien nykyinen määrä on 9. Näistä 
enimmilläänkin vain 8 on yhtäaikaisesti paikalla. Apteekin farmaseuttinen henkilökunta 
(farmaseutit, proviisorit ml. apteekkari) tekee vuosittain noin 110–120 
lääkekaappitarkastusta keskussairaalassa ja eri puolilla sairaanhoitopiiriä. Näihin 
lääkevalvontaviranomaisen edellyttämiin lääkekaappitarkastuksiin kuluu 
valmistautumisineen ja raportointeineen vähintään 40 henkilötyöpäivää vuodessa, mikä 
suurimmalta osin vähentää vastaavasti ydinprosesseihin osallistuvien määrää. 
 
Suurin tarve tietynasteiseen väljyyteen henkilökunnan määrässä aiheutuu varsinaisista 
poissaoloista, joita on vuosittain noin 1400 työpäivää (lomat 800 tp/v, sairaslomat 350 tp/v, 
työajanlyhennykset 250 tp/v). 
 

2.13.9 Resursointisuunnitelma 
Apteekkipalveluiden vaatimat henkilöstöresurssit on eritelty eri automaatioinvestointien 
mukaisesti taulukossa ”VKS Resursointisuunnitelma Apteekki 20150409”. Otsikoinnissa 
käytetyt termit lyhyesti selitettynä: 
 



 

 

- KaKe = kannettava keräilypääte. Kuvattu luvussa ”Resursointitarpeet”. 
- Baxa = Baxa-pumppu, joka edustaa keskitetyssä mikrobilääkeliuosvalmistuksessa 

matalinta automatisaation tasoa. Kyseessä on käytännössä sarjatuotantona 
tehtävä, laiteavusteinen liuosvalmistusprosessi.  

- Varastorobotti = automaattivarasto, johon voidaan sijoittaa suurin osa apteekin 
toimittamista nimikkeistä. Kuvattu luvussa ”Resursointitarpeet”. 

- Annosjakelu = koneellinen annosjakelu. Apteekin tuottama palvelu, jossa lääkkeet 
toimitetaan osastoille valmiina potilasannoksina. Menettely on kuvattu mahdollisena 
uutena prosessina luvussa ”Uusien asiakasprosessien kuvaaminen”. 

- e-lääkekaapit = osastojen lääkehuoneisiin tai vastaaviin tiloihin sijoitettavat 
sähköiset lääkekaapit, jotka ovat yhteydessä apteekin tilausjärjestelmään ja 
parhaimmillaan myös sairaalan potilastietojärjestemään. E-lääkekaappi tekee 
automaattiset tilaukset, ja sen täyttö voi olla apteekin tuottama palvelu. 

 
Apteekin uusi toimitila valmistuu ja otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana. Tällöin toiminnot 
muutetaan pois nykyisistä väistötiloista, ja parakilta vapautuneelle paikalle päästään 
rakentamaan U-rakennukset 3-vaihe l. apteekin infuusioliuosvarasto, jonka on määrä olla 
valmis vuoden 2018 aikana. 
 
Investointien aikataulu on eri tekniikoiden ja toimintamuotojen osalta seuraavanlainen: 
 
KaKe: 
2015 loppuvuosi tai 2016  KaKe:n pilotointi apteekin infuusioliuosvarastossa 
2016 loppuvuosi tai 2017 alku KaKe:n laajennus koskemaan kaikkia tuotteita 
 
Laboratoriomuutokset: 
2017 tilojen valmistuessa Uuden laboratorion käynnistäminen ja valmistuksen  

laajentaminen 
2017 loppuvuosi tai 2018 alku Mikrobilääkevalmistuksen prosessin validointi ja  

tuotannon aloittaminen 
 
e-lääkekaapit: 
2016–2025 Aikataulu on osastoista riippuva. Voidaan periaatteessa 

aloittaa jo 2015–2016. 
 
Varastorobotti: 
2016–2017 Päädyttäessä nopeaan kehitysaikatauluun, on 

mielekästä  
rakentaa varastorobottiin jo apteekin uusien tilojen 
valmistuessa. Tällöin se otetaan käyttöön vuonna 2017. 

TAI 
2019– Päädyttäessä hitaampaan aikatauluun robotti voidaan  

asentaa vasta, kun U-rakennuksen 3-vaiheen 
valmistuttua saadaan käyttöön riittävästi tilaa, jotta 
robotin vaatimasta tilasta voidaan evakuoida lääkkeet 
tilapäisesti muualle robotin asennus- ja käyttöönotto-
vaiheen ajaksi. 

 
Eri teknologioiden hinnoista ja kannattavuuslaskelmista on tarkempi taloudellinen arviointi 
luvussa 13 ”Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut” 
 



 

 

2.13.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
 
Apteekin uudenlainen toiminta edellyttää uusien toimitilojen valmistumista. Nyt jo 
rakenteilla olevat tilat on suunniteltu niin, että ne muunneltavuutensa vuoksi mahdollistavat 
täysimittaisen automatisoinnin. Apteekkiin tulee tilat mm. seuraaville avaintoiminnoille: 
 

- Työpisteitä saapuvien tilausten farmaseuttiselle tarkastukselle 
- Käsipäätekeräilyyn soveltuvat avohyllyt lääkevarastossa 
- Suuri kylmähuone, jossa kylmäkuljetettavat lääkkeet voidaan pakata ja josta ne 

voidaan ottaa suoraan kuljetettavaksi 
- Rakennuksen tukipilareiden väliin mahtuva riittävän laaja ja korkea yhtenäinen tila 

varastorobottia varten 
- Pistäytymistyötiloja työvuorokierrossa olevan henkilökunnan käyttöön esim. lääke-

kaappitarkastuksiin tai inventointiin liittyviä työtehtäviä varten 
- Pistäytymistyötila osastofarmaseuttien kirjallisia töitä varten 
- Kaksi A-puhtausluokan suojakaappia sytostaattivalmistukseen tarkoitetussa B-

luokan puhdastilassa  
- Kaksi A-puhtausluokan suojakaappia muuhun aseptiseen työskentelyyn 

tarkoitetussa B-luokan puhdastilassa  
- A-luokan suojakaappi keskitettyyn mikrobilääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen 

tarkoitetussa B-luokan puhdastilassa, jossa myös tilavaraus iv-robotille  
- 0-kerroksen käytävät mahdollistavat käytännöllisen ja tehokkaan trukkivaunujen 

kulkureitin sisäisiä lääkekuljetuksia varten. 
- 0-kerroksessa on tila, jonka rakenne ja ilmastoinnin valmiudet mahdollistavat sen 

rakentamisen D-puhtausluokan tilaksi koneellista annosjakelua varten. 
 
Apteekin varastotilat uudessa toimitalossa on mitoitettu siinä määrin riittäviksi, että 
apteekin tuotevalikoimaa kasvattavat muutokset, esim. erva-alueella tehtävät linjaukset 
apteekkijakeluun kuuluvista tuoteryhmistä, eivät aiheuta mahdottomia 
lisätilatarveongelmia. 
 

2.13.11 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
 
Ks. Luku 11 ”Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet” 
 

2.13.12 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 
 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

Uusia prosesseja ja toimintatapoja aletaan toteuttaa pala palalta alkaen jo sairaala-
apteekin nykyisissä tiloissa. Pääosin siirtyminen tapahtuu apteekin muutettua uusiin tiloihin 
vuonna 2017. Ensimmäinen tekninen uudistus, kannettava keräilypääte, voidaan ottaa 
pilottiprojektina käyttöön sairaala-apteekin infuusionestevarastossa. Projektin aikana 
opitaan laitteen käyttö ja uusi työskentelyjärjestys. Kun järjestelmä aikanaan laajennetaan 
koko apteekkia koskevaksi, on tarvittava muutos jo paljon pienempi. 

Teknologiset ratkaisut 

Kannettavan keräilypäätteen käyttöönotto tuo muutoksen logistiseen 
työskentelyjärjestykseen. Aikaisempi farmaseuttinen lopputarkastus korvautuu 



 

 

alkutarkastuksella, jonka perusteella tilaus vapautetaan keräilyyn. Lääketyöntekijä 
tunnistaa kannettavan keräilypäätteen avulla jokaisen lääkepakkauksen viivakoodin, ja voi 
yhdellä kertaa pakata tilauksen lähtövalmiiksi odottamaan kuljetusta. 
 
Kannettavan keräilypäätteen vaatiman ohjelman lisääminen apteekin Marela-
ohjelmistopakettiin maksaa 12 000 €, tarpeellinen määrä (3–5 kpl) käsikeräilypäätteitä 
6 000 – 10 000 €. Käyttöönottoon liittyvän oman työn hinnaksi voidaan arvioida 5 000 €. 
Ylläpitokuluista tärkein on noin ohjelmistosta menevä 2 300 € vuosimaksu. 
Täysimittaisessa käytössä keräilypäätejärjestelmän kustannukset 30 000 € kuolettuvat 
yhden farmaseutin säästyneenä työaikana jopa alle vuodessa. Tavaran vastaanottoa 
huomattavasti nopeuttavien sähköisten lähetyslistojen käyttöönoton kertakustannus on 
9 500 €, ja järjestelmän ylläpitokulut vuodessa noin 1 800 €. 
 
Keräilypäätteen pilotoinnin kustannus infuusionestevarastossa maksaa 15 000 – 20 000 €, 
joka summa sisältyy jo hankkeen kokonaiskuluihin.  
 
Käsikeräilypäätemenettelyn käyttöönotto on mielekäs myös siinä tilanteessa, että suurin 
osa apteekin nimikkeistä varastoidaan varastorobotissa. 

Apteekin varastorobotti pystyy varastoimaan valtaosan sairaala-apteekin tuotenimikkeistä. 
Rajoituksia laitteen soveltamiselle asettavat mm. pakkausten paino, muoto, ulkomitat ja 
pintarakenne. Robottityöskentelyssä tilausaikataulujen joustavuus kärsii verrattuna muihin 
järjestelyihin. 
 
Robotti on apteekin automaatioinvestoinneista kallein. Sen hankintahinta on noin 600 000 
€, mutta koska käyttöönotto edellyttää koko apteekin toimintatavan muutosta, on 
hankinnan kannattavuuden laskenta hyvin vaikeaa eikä sitä pystytä perustellusti tekemään 
30.4.2015 mennessä. Kokonaisuudesta saadaan laskettua tarkempia arvioita vielä 
toukokuun 2015 aikana.  

Mikrobilääkkeiden keskitetyssä käyttökuntoon saattamisessa on tarjolla teknisesti kaksi 
hyvinkin paljon toisistaan poikkeavaa ratkaisua. Niissä kummassakin työvoimatarve on 
arvioitu samansuuruisiksi, erot syntyvät alkuinvestoinnin suuruudesta ja 
tuotantokapasiteetista. 
 
Ns. Baxa-pumppu maksaa kokonaisinvestointina noin 30 000 euroa, josta noin puolet 
tulee laite- ja materiaalikuluista. Se voidaan ottaa käyttöön melko lyhyessä ajassa, mutta 
vaatii edelleen melkoisen paljon käsityötä sitä käyttävältä lääketyöntekijältä. Realistinen 
arvio esim. kefuroksiimi-lääkeliuosten valmistuksen volyymiksi yhden työntekijän 
tekemänä on noin 100 pulloa päivässä (alle 5 min/annos), joka vastaavana työmääränä 
osastoilla vie noin 25 henkilötyötuntia (kokonaisprosessi 15 min/annos). Lisäarvoa 
keskittämiselle tuovat aseptiikan s.o. potilasturvallisuuden paraneminen, työturvallisuuden 
paraneminen sekä liuosten saama huomattavasti parempi käyttöikä. 
 
Baxa-pumpun kapasiteetti ei riitä kattamaan esim. kaiken kefuroksiimin valmistustarvetta, 
sillä lääkettä kuluu VKS:ssa vuosittain noin 30 000 ploa (1,5 g annos). Tämän määrän 
liuotus Baxa-pumppu -avusteisesti veisi 300 täyttä työpäivää yhdessä vuorossa. 
 
IV-robotti maksaa kokonaisinvestointina noin 300 000 euroa. Varovaisenkin arvion 
mukaan yksi käyttäjä pystyy tekemään sen avulla 240 annosta per päivä (2 min/annos). 
Investoinnin kuoletusaika-arvio määritellään tarkemmin toukokuun 2015 aikana. 
Investoinnin tuomat laadulliset lisäarvot ovat niin ikään aseptiikan s.o. potilasturvallisuuden 



 

 

paraneminen, työturvallisuuden paraneminen sekä liuosten saama huomattavasti parempi 
käyttöikä. 
 
IV-robotin kapasiteetilla 30 000 kefuroksiimiannosta tulisi tehdyksi noin 125 työpäivässä, 
mikä tekisi mahdolliseksi myös jonkin toisen suurivolyymisen iv-antibiootin keskitetyn 
käyttökuntoon saattamisen. 

Sähköiset lääkekaapit helpottavat yksittäisten osastojen lääkelogistiikkaan. Kaappeihin 
saadaan automaattiset tuotteiden hälytysrajat ja laitteen varastotietojen ylläpitäminen 
edellyttää ainoastaan säntillistä laitteen käyttöä. Laitteelle kirjaudutaan esim. 
henkilökohtaisilla sirukorteilla. Toimenpideosastoilla kaappia voidaan käyttää sellaisenaan, 
mutta vuodeosastokäytössä on mielekästä, että sähköisestä lääkekaapista on integraatio 
potilastietojärjestelmään, jossa lääketietojen on oltava aina oikein. 
 
Sähköinen lääkekaappi voidaan pitää sairaala-apteekin järjestelmässä yhtenä varasto-
pisteenä. Siksi lääke siirtyy osaston kustannukseksi vasta, kun se järjestelmän mukaisesti 
otetaan pois lääkekaapista. Täten sähköisessä lääkekaapissa olevat lääkkeet voidaan 
laskea osaksi apteekin pitämää lääkkeiden velvoitevarastoa, mikä vastaavasti vähentää 
varastointitarvetta apteekissa ja toisaalta koko sairaalan varastoissa kiinni olevan rahan 
määrää. Sähköisten lääkekaappien täytöstä voivat apteekin tuottamana palveluna 
huolehtia joko apteekin lääketyöntekijät tai osastolääketyöntekijät. 
 
Sähköisen lääkekaapin hankinnan ja sen käyttöön siirtymisen täytyy olla yksittäisen 
osaston oma hanke. Apteekki tukee omalta osaltaan projektin eri vaiheissa ja varmistaa 
tarvittavan integraation apteekin omiin järjestelmiin. Integraatiosyistä on välttämätöntä, että 
kaikki VKS:ssa käytettävät e-lääkekaapit ovat samalta toimittajalta.  
 
Sähköisen lääkekaapin hankintakustannus on keskimäärin 20 000 euroa ja ylläpitokulut 
noin 1 200 €/v + Marelan ylläpitokulut. Laitteen käyttöikä on noin 15–20 vuotta ja 
hankinnan kuoletuksessa arvioidaan menevän noin 5 vuotta. Säästöjen lasketaan tulevan 
sairaanhoitajien työpanoksen, lääkehävikin ja varastotilojen pienenemisen kautta. 
Järjestelmän myötä vähenevät jakovirheet parantavat myös potilasturvallisuutta. 

Osastofarmasian palvelumalli uudessa järjestelmässä 

Osastofarmaseuttien määrään voidaan vaikuttaa apteekin sisäisillä järjestelyillä ja apteekin 
automaatiolla vain vähän; pääosa logistiikasta vapautuvasta työvoimasta siirtyy lääkkeiden 
keskitettyyn käyttökuntoon saattamiseen apteekin laboratoriossa.  
 
Ennen kaikkea osastofarmasian laajeneminen on seurausta osastojen sisäisen työnjaon 
muutoksista sekä yksiköissä toteutetuista lääkelogistiikan automaatioratkaisuista, joiden 
tulee olla nimenomaisesti yksiköiden vastuulla olevia kehittämistoimenpiteitä. 

Osastofarmaseutti kuuluu olennaisena ja luontevana jäsenenä jokaisen 
vuodeosastokokonaisuuden henkilökuntaan. Hänen keskeisimpiä tehtäviään ovat 
vuodeosastopotilaiden lääkehoidon arviointi yhteistyössä lääkärin ja hoitajan kanssa, 
osastolle tulevan henkilökunnan perehdyttäminen lääkehoitoon, muu henkilökunnan 
kouluttaminen sekä potilaille annettava lääkeinformaatio. 

Kaikki tämä suoraan lääkehoitoon liittyvä työ on mahdollista vain, mikäli samaan aikaan 
osaston lääkelogistiikkaa on automatisoitu ja parenteraalisten lääkkeiden käyttökuntoon 



 

 

saattamista on keskitetty sairaala-apteekkiin. Tällöin liian suuri osa osastofarmaseutin 
työstä ei mene tavanomaisen lääkelogistiikan hoitamiseen. 

Poliklinikoilla osastofarmaseutin työhön kuuluvat sisään tulevien potilaiden lääkityksen 
tarkistus ja neuvonta sekä avohoidossa olevien potilaiden lääkeneuvonta. Osa työstä on 
toki yksikön lääkelogistiikan hoitamista. Niin myös päivystyksessä, jossa sisään tulevien 
potilaiden lääkityksen tarkistaminen ja kirjaus painottuvat. 

Toimenpideyksiköissä lääkelogistiikan automatisointi on mahdollista jo ennen kuin 
sähköinen lääkekaappi on yhteydessä potilastietojärjestelmään. Osastofarmaseutti toimii 
sähköisen lääkekaapin pääkäyttäjänä, mutta kaapin täytön voi hyvin hoitaa 
osastolääketyöntekijä. Työn keskeistä sisältöä on iv-lääkkeiden käyttökuntoon 
saattaminen niiltä osin kuin sitä ei ole keskitetty apteekkiin. Yksi osastofarmaseutti voi 
toimia useammassa toimenpideyksikössä- 

 

2.13.13 Tulosten yhteenveto 
 
Apteekkipalvelujen toiminnan keskeinen kehityssuunta on lääkkeiden käyttökuntoon 
saattamisen keskittäminen arkipäivisin sairaala-apteekin laboratorioon. Toimenpide 
vapauttaa hoitajien työaikaa, parantaa hoitajien työturvallisuutta sekä aseptiikan 
parantumisen myötä myös lääketurvallisuutta. 
 
Käyttökuntoon saattamisen laajentaminen tapahtuu vapauttamalla automaation avulla 
apteekin normaalista lääkelogistiikasta työntekijöitä lääkkeenvalmistuslaboratorioon. 
Automaation taso voi olla joko ns. keräilypäätevaihtoehto tai varastorobotti, joista 
jälkimmäisen työvoimaa vapauttava vaikutus on suurempi. 
 
Runsaasti käytettävien iv-mikrobilääkkeiden käyttökuntoon saattaminen apteekin 
laboratoriossa tehtävänä sarjatuotantona säästää runsaasti hoitohenkilökunnan työaikaa. 
Toiminta tehostuu entisestään, kun prosessi automatisoidaan. 
 
Osastofarmasian pääpaino vuodeosastoilla on potilaiden lääkehoidon arvioinnissa, 
henkilökunnan koulutuksessa sekä potilaille annettavassa lääkeinformaatiossa. 
Poliklinikoilla työ painottuu sisään tulevien potilaiden lääkityksen tarkistamiseen sekä 
erityisesti avohoidossa olevien potilaiden lääkeneuvontaan. Yksiköissä osastojen 
lääkelogistiikan automatisointi on keino kohdentaa osastofarmaseuttien työ potilaiden 
lääkehoitoa tukevaksi. 
 
 
 

2.14 Asiantuntijapalvelut 
 
Asiantuntijapalvelut-työryhmässä on käyty läpi osastonsihteerit, He-Va, sosialityöntekijät, resurssiyksikkö, 
hygienihoitajat, psykologit, puheterapeutit, ravitsemisterapeutit ja sairaalafyysikot. Jokaisella on oma raportti 
ja lisäksi on Asiantuntijapalveluiden yhteenveto.   
 
   

2.14.1 Osastosihteeripalvelut 
 



 

 

2.14.1.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 

Osastonsihteerit ovat siirtyneet 1.1.2015 perustettuun 

Osastonsihteeripalvelutyksikköön. Osastonsihteeripalveluiden tavoitteena on 

tuottaa korkealaatuista osastonsihteerityön palveluita potilaan hoitoprosessissa, 

moniammatillisissa työyhteisöissä. 

 

Tiimin vaikutus koko sairaalan suunnittelutyöhön 

2.14.1.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

Vaasan keskussairaalassa on 137 osastonsihteerin tointa, joista 109 on 100 % 
toimia, 3 on 75 % tointa ja 25 on 50 % tointa. Osastonsihteereiden työn 
toimintamalli on pääasiassa kokonaisvaltainen, ns. kaikki tekevät kaikkea. 
Osastonsihteereiden työtehtäviin kuuluu mm.:  
- potilaan vastaanottoon ja kotiutukseen kuuluvia tehtäviä 

- ajanvaraus ja jonojen hoitoon kuuluvia tehtäviä 

- lähetteiden käsittelyyn liittyviä tehtäviä 

- maksusitoumuskäsittelyyn liittyviä tehtäviä 

- potilasasiakirjaliikenne 

- saneluiden purku  

- laskutukseen liittyviä tehtäviä 

- diagnostisissa yksiköissä erilaiset tehtävät esim. näytteiden pakkaamista ja 

lähettämistä, rtg-kuvien toimittamista muihin sairaaloihin 

- erillisenä toiminta on potilaskertomuspapereiden käännöstyö 

 

Toimintatavat eri yksiköissä ovat erilaisia, esimerkiksi poliklinikoiden välillä tai 
osastojen välillä. Työ on jakautunut epätasaisesti, osassa työpisteistä toiminta on 
sujuvaa ja osassa työmäärä on liian suuri. Osastonsihteereitä on toistaiseksi 
saatavilla avoinna olelleisiin toimiin.  
Potilaspapereiden käännöstyö on sujuvaa, mutta sairaalan asiapapereiden ja 
potilaspapereiden käännöstyö voisi olla järkevä yhdistää.  
 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

 Työmäärät eri työpisteissä ovat hyvin erilaiset. Työn kuormitus ja 

henkilökuntamäärä on jakautunut hyvin epätasaisesti.  

 Osastonsihteerien perustyöltä puuttuu yhtenäinen strukturoitumalli, joka toimisi 

pohjana, esimerkiksi poliklinikkatyössä tai osastotyössä.  

 Potilaan hoitosuunnitelmalomake ei toimi korostetusti yhteisenä 

moniammatillisen työryhmän työpaperina, johon kirjattaisiin keskeiset asiat 

potilaan hoidosta.  

 Henkilökunnan liikuteltavuus on vaikeaa, koska työn strukturoitumalli puuttuu. 

Toiminta on hyvin haavoittuvaista osassa työpisteistä jos äkillisiä poissaoloja.  

 Henkilökunnan osaamiskartta puuttuu. Osaamista tukevaa koulutusta ei ole 

organisoitu systemaattisesti. 



 

 

 Perehdytyssuunnitelma puuttuu. 

 Työn epätasaisuutta ei pystytä ennakoimaan, ruuhkahuippuihin ei pystytä 

varautumaan. Pitkän aikavälin suunnitelmaa ei pystytä toteuttamaan. 

Resurssoinnin suunnittelu hankaloituu, esim. kun puuttuu tieto toimipisteiden 

sulkemisista riittävän ajoissa. Esim. kesäloma-aikana tulevat toimipisteiden 

sulkemiset tai supistettu toiminta olisi tiedettävä ennen kesälomien suunnittelua 

jo helmikuussa. Tällä olisi helpottava vaikutus rekrytoinnin suunnitteluun myös. 

 Osastonsihteereiden keskitetty varahenkilöstöjärjestelmä puuttuu, jolloin 

voitaisiin vastata lyhytaikaisiin poissaoloihin. 

 Rekrytointia hankaloittaa terveydenhuollon osastonsihteerityöhön suunnatun 

koulutuksen vähäisyys alueella. Koulutusvaatimus on soveltuva 

korkeakoulututkinto tai toisen asteen ammattitutkinto. Entinen opistotason 

tutkinto rinnastetaan korkeakoulututkintoon. Toisen asteen ammattitutkinto 

rinnastetaan entiseen kouluasteen tutkintoon. Työhön hakevien koulutus on 

hyvin erilaista. Koulutuksista puuttuu kuitenkin esimerkiksi terveydenhuollon 

organisaation tai sanaston koulutusosuus. Kielitaitovaatimus aiheuttaa 

haastetta: hyvä suomen ja ruotsinkielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Osastonsihteerintyössä kielitodistus ei kuitenkaan takaa sujuvaa 

sanelunpurkamista toisella kotimaisella kielellä, joka ei ole oma äidinkieli. 

 Sanelunpurkujonot ovat arkipäivää. Lakisääteinen viiden päivän raja 

hoitojakson päätyttyä saneluiden purkamisen ja potilaspapereiden eteenpäin 

lähettämisessä ei toteudu suuressa kokonaisuudessa.  

 Saneluiden purkaminen vaatii osastonsihteeriltä paljon. Saneluiden yhtenäinen 

malli puuttuu. Saneluiden laatu on hyvin vaihtelevaa. Sanelut eivät tule 

tasaisesti potilaan hoitojakson päätyttyä. Saneluita saattaa puuttua. 

Kirjoitettujen tekstien lääkärin tekemät allekirjoitukset viivästyvät sähköisestä 

toiminnosta huolimatta, jolloin potilaan papereiden enteenpäin saaminen 

viivästyy entisestään. Sähköinen allekirjoitus ei ole vielä käytössä koko 

sairaalassa. 

 Paperittomaan sairaalaan siirtyminen aiheuttaa vielä hankaluutta pitkään. 

 Kaikkien tehdessä ns. kaikkea, oman työpisteen sisällä, ei toiminta ole 

kustannustehokasta, aiheuttaa potilasturvallisuusriskejä, eikä ole pohjimmiltaan 

potilaslähtöistä vaan toimintakeskeistä. 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

 
Seuraavia lukuja saatavilla: 

 Digisanelut: 

Vuosi lkm h min sek 

2012 185 237 9858 30 2 

2013 202 296 10782 28 31 

2014 211 440 11380 59 51 

 

 Kasettisaneluita on edelleen, joiden lukumäärästä ei tietoa 



 

 

 Operatiivisessa klinikkaryhmässä toteutetun projektin tuloksena heillä 

osastonsihteerin työn kokonaisajankäyttö jakaantuu: 

 Sanelut 35 % 

 Maksusitoumukset 1 % 

 Lähetteiden käsittely 3 % 

 Laskutus 4 % 

 Ajanvaraus ja jonot 6 % 

 Muu epäsuora asiakastyö 7 % 

 Paperisten potilasdokumenttien käsittely 8 % 

 Vastaanotto ja kotiutus 9 % 

 Muu työ 13 % 

2.14.1.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Nykyinen toiminta: 

 Asiakkaat (lapset ja aikuiset) 

o Päivystyspotilaat 

o Suunnitellusti sairaalaan tulevat potilaat (vuodeosastot ja poliklinikat) 

 Näihin sisältyy tutkimus- ja toimenpideyksiköt 

 

 Tehtävät: 

o Potilasasiakirjahallinta 

o Ajanvaraus 

o Lähetekäsittely 

o Maksusitoumukset 

o Laskutus (hoitotiedot), laskujen asiatarkistus hankinnoissa 

o Potilaan ohjaus, neuvonta   

o Vastaanottoon ja kotiutukseen liittyvät tehtävät 

o Puhelinliikenne 

o Saneluiden purkaminen 

o Erilaiset tilastoinnit 

o Selvitystyö (hukka?) 

 

 

 Kehittämisalueet: 

o Kaikki sanelut digitaalisena 

o Saneluiden keskitetty purkaminen (osastonsihteerit-tekstinkäsittely) 

o Paperittomuus 

o Osastonsihteerityön toimintatapojen yhdenmukaistaminen osastoilla ja 

poliklinikoilla 

o Potilaiden itseilmoittautuminen >< osastonsihteerintyön muutos 

o Lähete-kutsuprosessin läpikäyminen 

o Ajanvarausohjelma potilaille poliklinikka- ja tutkimustoimintaan 



 

 

o Potilas saa pkl käynnillä tulevat tutkimus- ja toimenpideajat suoraan 

mukaansa  

o Toimenpideyksiköiden osastonsihteerien töiden tarkastelu 

o Perehdytys, koulutus, osaaminen 

o Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa (amk:t ja opistot) 

 

2.14.1.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Osastonsihteerin työhön haetaan potilaslähtöisyyttä sekä –turvallisuutta ja 
kustannus-tehokkuutta seuraavilla toimilla: 
 
Elektiiviset potilaat ja akuuttipotilaat 
 Digisaneluprosessi 

o 1. askel  

 Saneluiden keskitetty purkaminen (kirjoituskeskus) 

 Etätyömahdollisuus 

 Tähän liittyy saneluiden yhdenmukainen runko ja laatu – sanelustruktuuri sekä 

saneluluokittelu pika, kiireellinen, normaali 

>>> 2. askel - sanelun puheentunnistus  

 7-22h/7 saneluiden purku keskitetysti: päivystys ja lisäksi osastoilta, teholta yms. 

pikasanelut ja päivystysaikaiset leikkauskertomukset 

> 24h/7 saneluiden purkamisen tarpeen selvittäminen 

 

 Vastaanottopalvelut: 

o Potilaiden itseilmoittautuminen 

o Neuvontapiste 

o Yhdenmukaiset osastonsihteeritoiminnat 

o Lähete-kutsuprosessi yhdenmukainen kaikilla erikoisaloilla  

> lääkäri + jonohoitaja – e-kutsujen lähettäminen keskitetty postitukseen 

o Hoitosuunnitelman käyttö moniammatillisen työryhmän yhteisenä työpaperina  

(tietoa ei tarvitse hakea eri paikoista) 

> sairauskohtaiset perushoitosuunnitelmapohjat  

o Potilas saa kaikki tarvittavat tulevat tutkimus- ja toimenpide sekä seurantakäyntiajat 

mukaansa > potilaan aikataulun huomioiminen > vähemmän peruutuksia 

- osastonsihteeri toteuttaa ajanvarauksen hoitosuunnitelman pohjalta 

 

 Vuodeosastotoiminta 

o Osastonsihteerintyön yhdenmukaisuus riippumatta osastosta 

o Elektiivisten potilaiden itseilmoittautuminen 

o Kutsuprosessin yhdenmukaistaminen 

o Hoitosuunnitelman käyttö moniammatillisen työryhmän yhteisenä työpaperina 

(lääkärit, hoitohenkilökunta, terapeutit, osastonsihteerit) 

o Potilas saa kaikki tarvittavat tulevat tutkimus- ja toimenpide sekä seurantakäyntiajat 

mukaansa > potilaan aikataulun huomioiminen 

Digisaneluprosessi: 
 



 

 

  
Potilas – diagnoosipohjainen hoitosuunnitelma – moniammatillinen työryhmä – 
standardisoitu osastonsihteerin työ 

 

2.14.1.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

 Saneluiden tekstinkäsittelyn keskittämisellä ja standardisoimisella kyetään purkamaan 

suurempi määrä saneluita aika- ja kustannustehokkaasti. 



 

 

 Edellä oleva vaatii strukturoitua ja standardisoitua sanelua. 

 Potilaan hoitoon liittyvät sanelut kyetään purkamaan sovitussa aikataulussa käytettäessä 

sovittua pika-kiireellinen-normaali koodausta. 

 Potilas saa hoitoyhteenvedon viiden arkipäivän kuluessa lääkärin sanelusta. 

 Hoitoyhteenvedot ovat jatkohoitopaikassa sähköisessä muodossa tavoiteajoissa. 

 Vuodeosasto ja vastaanottopalveluissa yhdenmukaiset osastonsihteerintoimintatavat ovat 

nivoutuneita potilaan hoitoprosessin. Potilas saa tarvitsemansa osastonsihteeripalvelut 

standardisoidusti, joka lisää potilasturvallisuutta. 

 Potilaanhoitoprosessin perustana on diagnoosikohtaiset perushoitosuunnitelma –pohjat, 

jonka pohjalta moniammatillinen työryhmä pystyy työskentelemään yhdenmukaisesti. 

Mahdollistaa saneluiden vähentämisen, kun hoitosuunnitemaan tehdään strukturoidut, 

lyhyet, tarvittavat merkinnät jokaisen ammattiryhmän osalta. Ei ole tarvetta sanella lyhyitä 

decursuksia lääkäreiden tai erityistyöntekijöiden osalta.  

 kokonaisuus on helposti kaikkien käytössä 

 hoitosuunnitelma seuraa potilasta sekä vastaanottopalveluissa, osastohoidossa, 

tutkimus- ja toimenpideyksiköissä 

 selkeyttää osastonsihteerintoimintaa mm. ajanvaraustoiminnoissa, potilaan 

asiakirjahallinnassa 

 lisää potilasturvallisuutta, hyvää hoitoa ja tehokkuutta 

 Perehdytys, koulutus 

 

2.14.1.6 Rajapintojen määrittäminen 

 

Rajapinnat tukipalveluihin 

 Osastonsihteerin työ on kiinteässä yhteydessä potilaan hoitoprosessissa, 

moniammatillisessa työryhmässä. 

 Työn sujuvuus on riippuvainen strukturoidusta toimintatavasta. Mallinnettu potilaan 

hoitoprosessi – perushoitosuunnitelmapohjat strukturoivat kaikkien työtapaa potilaan 

hyväksi. 

 Tiedon reaaliaikainen kulku selkiyttää osastonsihteerin työtä, jolloin potilaan hoitoon 

liittyvät osastonsihteerin työt kyetään toteuttamaan sujuvasti ja laadukkaasti potilaan 

hyväksi. 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

 Osastonsihteeri on olennaisena linkkinä järjestettäessä tutkimuksia ja 

toimenpiteitä potilaalle sairaalan eri toimipisteisiin. Hyvä toiminnan tuntemus ja 

yhteistyö koituu potilaan parhaaksi laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 

 Tarvitaan selkeät ajanvarausjärjestelmät, jotka mahdollistavat aikojen 

varaamisen ilman puhelinsoittoja välissä. 

 Yhteistyön tulee korostua – oikea asia tehdään oikeassa paikassa – ei pallotella 

työtehtäviä. 

 Ennen paperittomuuteen pääsyä tulee paperisten asiakirjojen skannaus keskittää 

esim. arkistoon. 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

 Jatkohoito-ohjeistusten ja hoitoyhteenvetojen tuottaminen ja toimittaminen 

sovitussa aikataulussa takaa turvallisen jatkohoidon potilaalle pth:oon ja 



 

 

sosiaalitoimeen. Tässä tarvitaan toimiva tekstinkäsittely että toimiva 

osastonsihteerityö työyksikössä. 

 Yhteinen tietojärjestelmä alueella vähentäisi osastonsihteerin työtä. 

 

2.14.1.7 Resursointitarpeet 

Tekstinkäsittelyyn tarvittavat osastonsihteeri-teksinkäsittelijöiden määrä voidaan 
arvioida olemassa olevista kokonaissaneluluvuista, jotka on muutettu ajaksi. 
Arvioitu hlömäärä voidaan laskea käyttäen valtakunnassa olevien 
tekstinkäsittelykeskusten tunnuslukuja. 
 
Kansliatyössä olevien osastonsihteereiden määrä tulee arvioida yksiköiden 
suuruuksien mukaan sekä miten esimerkiksi itseilmoittautumisautomaatit tuovat 
muutosta työhön. 
Työn standartisointi mahdollistaa osastonsihteereiden työskentelyn eri 
työyksiköissä. 
Erilaisten tilastojen tuottamisesta tulisi huolehtia oma siihen resurssoitu henkilöstö. 
Erilaisten työvuorosuunnitelmien teko tulee keskittää siihen resurssoidulle 
henkilöstölle. 
Skannaustoiminnot olisi syytä keskittää. 
 

2.14.1.8 Resurssien mitoitukset 

Operatiivisessa klinikkaryhmässä vuonna 2014 sihteerityön kehittämisprojektissa 

toteutettiin työaikamittaus selvittämään osastonsihteerien työajanjakautumista eri 

tehtäviin ja kuinka paljon kukin tehtävä vaatii aikaa nykyisillä toimintamalleilla ja 

järjestelmillä. 

Projektin tuloksena osastonsihteerintyö jakautuu seuraavanlaisesti: 

 

 
 

 

Mikäli tulos yleistettäisiin koskemaan koko sairaalan osastonsihteerien työtä, 

tarkoittaisi se vähintään 82 henkilön työpanosta saneluiden purkamiseen.  

 



 

 

Muiden töiden osalta henkilöstömäärän tarve olisi seuraavanlainen: 

Sanelunpurku 82 

Muu työ 31 

Vastaanotto  ja kotiutus 21 

Paperisten 

potilasdokumenttien käsittely 

19 

Muu epäsuora asiakastyö 16 

Ajanvaraus ja jonot 14 

Laskutus 9 

Lähetteiden käsittely 7 

Maksusitoumukset 2 

Yhteensä sihteereitä 202 

 

Osastonsihteeriresurssit ovat yksikkökohtaisia ja suhteellisen kiinteitä, mutta heidän 

päivittäinen työmäärä ei ole tasainen. Seuraavassa kuviossa saneluiden määrä 

(heinä-syyskuu 2013) on muunnettu työmääriksi (hlö tarve purkamaan saneluita / 

pv). Työpäivästä on oletettu 60% käytettävän tehokkaaseen työhön. 

 

 

 

 

 

 
 

14 henkilöä olisi tarvittu sanelunpurkuun matalatahtisimpina päivinä ja 21 henkilöä 

kiireisimpänä aikana operatiivisella tulosalueella. Samassa suhteessa on myös 

muiden osastonsihteerien töiden määrä vaihdellut. 

 

Osastonsihteerien työ on aikakriittistä työtä, joiden toteutuminen ajallaan vaikuttaa 

koko hoitoprosessin läpimenoaikaan ja tehokkuuteen. Osastonsihteerien määrän 

olisi joustettava työtehtävien määrän mukana, näin vältyttäisiin tehtävien 

jonoutumiselta, kiireeltä, stressiltä, ylimääräisiltä selvittelyiltä ja tuottavuuden 

laskulta. 

 

Osastonsihteerien työn kohdentamisen joustavuutta tulee merkittävästi lisätä siten, 

että työtä voidaan tehdä ristiin yli yksikkö- ja toimialarajojen – sen mukaan missä 

kulloinkin on ruuhkaa. Tämä toteutuakseen vaatii työtehtävien ryhmittelyä, 

osastonsihteerien työprosessien ja potilaan hoitoprosessien yhdenmukaistamista 

sekä osaamiskartan laatimista että osaamisen laajentamista tukevan koulutuksen. 

 

Vuositasolla tulee miettiä kiinteän ja kokoaikaisen henkilöstön tarvetta sekä mikä 

määrä henkilöstöä tarvitaan kutsuttavaksi töihin ruuhkan mukaan. Onko mahdollista 



 

 

olla helposti töihin kutsuttavaa työvoimareserviä vai onko se toteutettava 

ostopalveluna? 

 

 

2.14.1.9 Resursointisuunnitelma 

Tekstinkäsittelyyn tarvittavan osastonsihteerimäärän arvio: 
 
Arviota tehtäessä on vuoden 2014 digisanelulukumäärään lisätty 
perusterveydenhuollon päivystyksen sanelumääräarvio kokovuodelle – saneluiden 
kokonaislukumäärä tällöin olisi sairaalatasolla 227622. 
 
Lähdettäessä viemään muutosta voidaan tekstinkäsittelijän tavoitteeksi asettaa 
työvuoronsa aikana purkaa 70 minuuttia saneltua tekstiä. Saneluiden purkaminen 
vaatii vuositasolla tällöin 41 tekstinkäsittelijää. 
  
Tekstinkäsittelyyn tarvittava henkilömäärä olisi 32, kun tekstinkäsittelijä purkaa 90 
minuuttia saneltua tekstiä työvuoronsa aikana. Tämä edellyttää selkeitä 
osastonsihteerityön prosessia kansliatyössä sekä tekstinkäsittelyssä. (90 min on 
HUS:n käyttämä luku, jossa selkeä prosessi olemassa) 

 
Tekstinkäsittelyn sujuvuuteen vaikuttaa koko saneluprosessi, joka tulee saada 
laadukkaaksi. Saneluiden tulee olla laadukkaita ja selkeitä, jolloin tekstinkäsittely 
nopeutuu, virheet vähenevät ja toiminta on kustannustehokasta. 
 
Vastaanottopalveluissa, osastotoiminnassa ja tutkimusyksiköissä osastonsihteerien 
määrän arviota on vaikea laskea.  
Määrään vaikuttaa: 
- Tekstinkäsittelyssä tehdään pelkästään sanelun kirjoittaminen, jolloin tekstistä 

tuleva työ siirtyy takaisin työpisteen kanslian osastonsihteerille. Esim. 

hoitosuunnitelman tehokas käyttö vähentää tekstistä tulevan työn tekemistä, 

koska hoitosuunnitelmasta voidaan potilaan asioita hoitaa heti reaaliaikaisesti 

eikä tarvitse odottaa sanelun kirjoittamista. 

- On vaikea arvioida kansliassa olevan osastonsihteerin työmäärän lisääntymistä. 

- Työtehtäviä tulee ryhmitellä suuremmiksi kokonaisuuksiksi mahdollisuuksien 

mukaan (esim. nyt jälkivientejä tehdään muun työn ohessa jokaisella 

poliklinikalla - voidaanko yhdistää) 

- Eri yksiköiden puhelinliikenteen järkevöittäminen – potilaiden- ja ammattilaisten 

puhelinliikenne erikseen 

- Kutsujen postituksen keskittäminen, jolloin joka yksikössä ei aikaa kulu kirjeiden 

lähettämiseen. Automatisointi 

- Skannauksen keskittäminen 

- Kaiken kaikkiaan millaisilla tietoteknisillä toimilla voidaan saada työtä 

järkevöitettyä (esim. oberon ohjelman päivityksen myötä jälkivientien tekeminen 

hidastui olennaisesti) 

- Itseilmoittautumisautomaattien vaikutus 



 

 

 
 Mikä on todellinen työpanos ja kustannushyöty, kun huomioidaan 

itseilmoittautumisautomaattien hankinta- ja ylläpitokulut? 

 Itseilmoittatumisautomaatin hyötyyn tulee myös katsoa, että ilmoittautuminen on 

vähintäänkin yhtä selkeää jos ei selkeämpää kuin tällä hetkellä ja opastus 

oikeaan paikkaan on kunnossa. 

 

2.14.1.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 

 
Osa osastosihteereistä tulee jatkossakin työskentelemään yksiköissä, joten tilatarpeet 
muodostuvat yksiköihin ja yksiköiden tarpeeseen. Kirjoituskeskukselle tarvitaan tilat 
noin 40 henkilölle jos ja kun ajatellaan, että kirjoituskeskus tulee jossain vaiheessa 
toimimaan vuoroissa.  
 

2.14.1.11 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

Kirjoituskeskukselle on saatu väliaikaiset tilat, jotka pintaremontoidaan ja jonne hankitaan 
kalusteet. Muutto uusittuihin tiloihin on tarkoitus tapahtua vielä toukokuussa 2015. 
Kirjoituskeskukseen siirretään aluksi yhteensä 24 sihteeriä ja kaksi palveluesimiestä. 
Vuodenvaihteessa sihteereitä voidaan siirtää keskukseen enemmän. Toimintaa ja 
prosesseja kehitetään enemmän syksyllä sen jälkeen kun kesästä on ensin kokemuksia 
kirjoituskeskuksen toiminnasta.  
 
Kirjoituskeskus tulee toimimaan tiimeissä, jolloin tietyt yksiköt ja/tai erikoisalat ja niiden 
sanelut tulevat olemaan aina tietyn tiimin vastuulla. Tällöin kenelläkään kirjoittajalla ei ole 
enää pelkkää omaa yhtä listaansa mistä poimia saneluita ja työkuormaa saadaan jaettua 
tasaisemmin.  Minkään erikoisalan tai yksikön kanslia- tai kirjoitustyötä ei tulla 
vaarantamaan vaan keskukseen siirretään ensin sellaiset sihteerit, jotka tälläkin hetkellä 
keskittyvät pelkästään tekstinkäsittelyyn.  

Operatiivisen klinikkaryhmän sihteeriprojektin lukuja hyödyntäen laskettu työpanos, jonka itseilmoittautumisautomaatti voisi

korvata
Ilmoittaumisiin kuluva osastonsihteerin työaika pkl:lla, etukäteen suunnitellut vastaanotot; vieraiden ja omaisten vastaanotto

rajaukset:

Mittausdatan perusteella. Mittaukset tehty v. 2014 maalis-, toukokuun aikana

2014, käynnit (ei päivystys, ei konsultaatiot, ei hoitopuhelut/-kirjeet, ei osastokonsultaatiot) exreportista

Käytössä oleva työpanos Hr-yksiköstä. Työpanoksesta vähennetty kaikki poissaolot (lakisääteiset, vuosiloma, sairaus, koulutus) ja hlö 

tekee keskimäärin 5 työpäivää viikossa.

yksikkö

ilmoittautumiseen 

kulunut keskimääräinen 

aika (min)

potilasmäärä 

mittausajalla

potilasmäärä/vuo

si (exreport)

käytetty 

työpanos(h)/vuosi

käytössä oleva 

työpanos (h)

käytetty työpanos 

/vuosi

A2 päiväkirurgia 3,37 10/3pv 4770 267,915 1481,42 0,18085013

Gyn poli 2,22 93/6pv 4623 171,051 1481,42 0,115464217

Äitiyspoli 4,01 124/8pv 6669 445,7115 1481,42 0,300867749

Kirurgian poli 4 413/8pv 23123 1541,533333 1481,42 1,040578184

Korvapoli 1,16 243/8pv 8944 172,9173333 1481,42 0,116724044

Preoppoli 6,83 163/8pv 2435 277,1841667 1481,42 0,187107077

Fysiatrian osasto 1,92 69/8pv 3064 98,048 1481,42 0,066185147

Silmäyksikkö 2,04 268/8pv 11642 395,828 1481,42 0,267194989

Suu 1,39 110/8pv 4967 115,0688333 1481,42 0,077674686

yhteensä 2,993333333 70237 3485,257167 1481,42 2,352646222



 

 

Teknologiset ratkaisut 

Itseilmoittautumisautomaatit tulevat helpottamaan osastonsihteerien kansliatyötä jonkun 
verran, jolloin lasketaan, että kansliassa olevilla sihteereillä jää aikaa ajanvarauksiin yms., 
joka taas mahdollistaa kirjoituskeskuksen mahdollisimman tehokkaan toiminnan. 
Kilpailuttaminen on tällä hetkellä käynnissä yhteisesti ERVA-alueella.  
 
Saneluiden ylivuotoihin tullaan myös varautumaan etsimällä yhteistyökumppani, jolle 
voidaan tarvittaessa siirtää ylivuotosanelut purettaviksi. Palvelun osto tulee halvemmaksi 
kuin palkata ylimääräisiä osastonsihteereitä lyhyeksi aikaa purkamaan saneluita.  
 

2.14.1.12 Tulosten yhteenveto 

 
Osastonsihteereiden työnkuva on jatkuvassa muutoksessa liittyen uusiin teknologisiin 
laitteisiin ja järjestelmiin mutta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin. Pitkän tähtäimen 
suunnitelmia on näiden asioiden takia hyvin vaikea tehdä mutta erilaiset uudistukset 
tulevat joka tapauksessa vaikuttamaan resurssien tarpeeseen ja vakansseja ollaan koko 
ajan vähentämässä eläköitymisen myötä. Toiminnan keskittäminen luo myös 
mahdollisuuden käyttää resursseja järkevämmin ja tehokkaammin.  
 
Nopeamman aikavälin muutokset (kirjoituskeskus, itseilmoittautuminen) tulevat 
tehostamaan toimintaa jo vuoden 2015 aikana. Vuoden alusta voimaan tullut 
organisaatiomuutos, jossa osastonsihteerit on keskitetty yhteen yksikköön ja kahden 
palvelupäällikön alaisuuteen helpottaa yksiköiden välistä yhteistyötä ja työkuorman 
tasaamista ja tulee näkymään resurssien käytössä ja sijaisten vähenemisessä. 

2.14.2 He-Va / AFL (andningsförlamningsenheten) 

2.14.2.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 

Tiimikohtaiset tavoitteet 

 Rådgivning och sakkunniginformation till patienter (vuxna och barn) med behov 
av andningsstöd, invasiva och noninvasiva, och deras anhöriga samt stöda 
patientens boende i hemmet eller hemlik miljö 

 Förtydliga och förbättra samarbetet mellan enheter och personal som vårdar 
patienter med behov av invasivt och/eller noninvasivt andningsstöd. Klargöra 
hemavdelning inom specialsjukvården. 

 Ett fungerande mångprofessionellt samarbete i vårdprocessen (soc. sköt, fys. 
terapeut, talterapeut, ergoterapeut, tikotek, och hjälpmedelscentralen, läkare 
och vårdpersonal och administration, kommunens representanter). 

 Kostnadseffektiv materialförsörjning för noninvasiv och invasiv 
andningsappratur 

 

Tiimin vaikutus koko sairaalan suunnittelutyöhön 

HeVa och AFL-processen har ingen central roll i planeringsskedet 

 



 

 

2.14.2.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

 Heva- och AFL-patientprocessen fungerar mångprofessionellt och bra mellan neur- 

och lungenheterna. 

 Gemensam avdelningsskötare för Heva, AFL och lungpolikliniken ger 

synergieffekter 

 Heva- och AFL-enheterna har 1 biträdande avdelningsskötare som handhar 

verksamheten.  Personal på lungpolikliniken bistår vid behov, synergieffekt av 

personalresurser.  

 Kunnig och erfaren personal (heva, AFL och lungpkl) som vikarierar varandra. 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

 sjukhusets interna process vid AFL; från teho till vårdavdelning och fortsatta vård. 

 arbetsfördelningen med barnenheten kunde vara tydligare, speciellt i materialfrågor.   

 klinisk ansvarsläkare för AFL saknas, vilket förorsakar fördröjningar i den dagliga 

vården. Administrativ läkare finns. 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

Non-invasiva patientgruppen ökar, (andningsinsufficiens p.g.a obesitas blivit 

vanligare) förbrukningen av material ökar. Besök till Heva–enheten faktureras ej, 

materialkostnaderna tas av medlemsavgiften. 

AFL-vårddagar, oförutsägbart. Kan inte förutses om/hur vårddagar ökar. 

2.14.2.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Yleisimmät ja keskeisimmät potilasryhmät 

 andningsinsuff  pat (COPD , obesitet, CNS – störningar) 

 ALS patienter och andra muskelsjukdomar 

 traumapatienter 
 

Tavoitteet 
att med hjälp av andningsstöd, rehabilitering och fysioterapi leva ett så optimalt liv 
som möjligt i hemlik miljö. 

 
Erityiset tarpeet 

 Bl.a. fysioterapi, näringsterapi och talterapi 

 kontakter till hemkommunen, t.ex  rehab.handledare,  assistenter i hemmet enligt 

patientens vårdbehov  

 sakkunniga läkare och vårdpersonal vid noninvasiv och invasiv vård inom 

specialsjukvården  

 materialhantering, specialmaterial för andningsstöd (uppskattade kostnader/år 

150 000 €) inom VSHP 

 noninvasiva patientantalet ökar pga att vårdmöjligheterna ökar för dessa 

patientgrupper 

 Peilaus perusperiaatteisiin 



 

 

2 verksamheten är organiserad enligt Heva-processen som följer TYKS Erva:s 
principer  
3. effekten av vården mäts inte systematiskt 
7. borde vara lätt för rörelsehindrade att komma till enheten. Synergieffekter med 
lungpoliklinikens personal, samt rumsanvändning. Kunnandet inom 
aningsinsufficiens delas av HeVa-skötare och lungpoliklinikens personal, 
professionellt stöd som påverkar välmående i arbetet. 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

AFL andningsförlamningspatienter 5 patienter i distriktet för tillfället samt 8 patienter 
med respirator som inte har AFL status 
vård enligt Heva – processen. bifogad som länk 
TYKS – erva rekommendationer följs inom sjukvårdsdistriktet 

 

2.14.2.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 Prosessikuvaukset (graafi) sekä sanallinen kuvaus toimintamallista: nedan 
Heva processen samt grafisk processbeskrivning 

 Työvaiheet 

 Muutokset toiminnoissa: se den grafiska processbeskrivningen 

 
 
 



 

 

Processen är under kontinuerlig utevckling. Arbetsgrupp tillsatt av svd:s direktör för att 
utveckla processen 
 

2.14.2.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

 kunnig och tillgänglig personal samt kontinuerlig fortbildning 

 individuell vårdplan som är uppgjord för varje patient enligt processen 

 tillgång till likvärdigt vårdmaterial 

 lämplig vårdmiljö för patienten, hemmet eller annan vårdinrättning 
 

Kriittiset menestystekijät 

Vårdprocessen fungerar, samarbete och ingen väntetid för patienten. 
Fungerande administrativ-och vårdplaneringsgrupp. 

 

2.14.2.6 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

ekonomi, HR, näringscentralen, apoteket, lager, administration, andra 
vårdinrättningar i distriktet och kommuner 
 

Rajapinnat kuntoutukseen 

Sakkunskap och rehab handledarens stöd 
 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

 Invasiva patienternas placering på övervakningsenheten (Teho/CCU 

övervakning) vid behov av specialsjukvård. Motivering; kunskap i invasiv 

apparatur. 

 Förtydliga och förbättra samarbetet mellan enheter och klargöra hemavdelning 

inom specialsjukvården. 

 Möjligheter till ett vårdhem för patienter med invasivt andningsstöd kunde ev. 

spara resurser 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

Förbättrat samarbetet till hemkommunerna. Utsedda ansvarspersoner för 
anordnande av patienter med noninvasiva eller invasiva vård i patientens 
hemkommun. 

 

2.14.2.7 Resursointitarpeet 

 

 För tillfället 5 patienter med AFL-status 

 7 patienter med invasiv vård utan AFL-status. Patienterna är placerade i 
hemkommunerna 

 Ca 100 Heva patienter går på kontroll på lung pkl 



 

 

 Kontinuerlig utveckling pågår av AFL och Heva processen i enlighet med Tyks –
ervas riktlinjer och kriterier. Kontinuerlig bedömning av resurser. Vårdring 24/7 
för patienter med invasiv vård. Vårdpersonalen skolas så att de kan vikariera 
varandra i vårdteamen. 

 En vårdring 1-2 vårdpersonal/arbetsskift, beror på den patientens vårdbehov 
(invasiva patienter) 

 Heva patienter; förutom bitr avd skötaren håller lung pkl läkare och skötare 
mottagning för patienterna (flexibilitet). Lung pkl skötare vikarierar Heva – 
enhetens administrativa personal vid frånvaro 

 Behov av 1 sjukskötare för Heva- patienter om 3-5 år ifall patientmängderna 
ökar i samma takt som nu. 

 Behov av 0,5 sekreterarresurs.  
 Heva och lung pkl personal samarbetar vid toppar. Mycket sällan behov av akut 

verksamhet. 

 

2.14.2.8 Resurssien mitoitukset 
AFL: minimiressursering 6 vårdare/team om patienten vårdas hemma. 

Fungerande och flexibelt samarbete mellan teamen, vårdarna kan vikariera varandra i de olika 

teamen vid behov.   

1 biträdande avdelningsskötare, synergieffekt med gemensam avdelningsskötare för 

lungpolikliniken, samt lungpoliklinens skötare vid behov. Bitr. avdelningsskötaren handhar även 

Heva – pkl mottagningen och materialutdelningen. 

2.14.2.9 Resursointisuunnitelma 
Sjukskötare som ansvarig i vårdteamen för patienter i hemvård avlastar bitädande 

avdelningsskötarens arbetsbörda och ger mera tid att utveckla de noninvasiva patienternas 

vårdplanering och utförande. 

 

2.14.2.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 

 För AFL och Heva patienter använder flexibelt lung pkl utrymmen och personal vid 

öppenvårdsbesök. Utrymmen bör vara anpassade för rullstols och 

hjälpmedelspatienter. 

 Enpersoners rum vid avdelningsvård på grund av infektionsrisk och invasiv apparatur 

och andra hjälpmedel 

 v.b. av specialsjukvård behövs för patienten 1 personers rum på lung-, neuro- eller 

infektionsenhet alternativt på övervakningsenheten där personalen har kunnnde i 

invasiv apparatur 

 Lagerutrymmen för invasiv- och noninvasiv apparatur samt specialmaterial 

 

2.14.2.11 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 

 Kansli i samband lungpolikliniken för biträdandeavdelningsskötaren. Utrymmet kan 

samtidigt fungerar som mottagningsrum för heva och AFL-patienter. 

 Arbetsrum för AFL-ansvarsskötare för t.ex. uppdateringsarbete av vårdföreskrifter, 

introduktionsmaterial, beställning av vårdmaterial, planering av arbetslistor, 

arbetsplatsmöten, arbetshandledning. Arbetsrummet kan vid behov användas som 

patientmottagningsrum. 



 

 

 Förvaringsutrymme för vårdapparatur så som respiratorer, noninvasiva 

andningsapparater, hostmaskin, oxymeter etc. 

 Mötesrum/konferensrum. Kan vara gemensamt med annan verksamhet. 

 Heva- och AFL- patienten kommer till lungläkarens mottagning, varför 

enheten/utrymmen borde finnas nära lungpolikliniken. 

 

2.14.2.12 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

 Processen är i ständig utveckling enligt ERVA-områdets principer och följer 

nationella kriterier om hur vården skall ordnas för barn och vuxna med non-invasivt 

eller invasivt andningsstöd. 

 Administrativa arbetsgruppen, med representanter för både ledningen och 

personalen, samlas regelbundet för att följa upp och diskutera processens 

utveckling. 

 Administrativa gruppen träffar kommunernas representanter årligen för genomgång 

av vårdprocess och vårdavtal för köptjänster. 

Teknologiset ratkaisut 

Ny teknologi tas ibruk vartefter det kommer och vid behov. 
 
 

2.14.2.13 Tulosten yhteenveto 

 
 Heva och AFL processen är beroende av medicinska kriterier och vårdande läkares (neurolog 

eller lungläkare) vårdplanering. Patientens vårdplanering sker i mångprofessionellt samarbete. 

 

 Heva och AFL-processen är beroende av både avdelningsprocessen och poliklinikprocessen. 

Ett nära samarbete behövs.  Ett förtydligande av hemavdelning för AFL patienter som är i 

behov av specialsjukvård och förbättra samarbetet mellan olika enheter. 

 

 Strävar till en effektiv process. Kontinuerlig genomgång och uppdatering av processen. 

 

 En välfungerande enhet i samarbete med lungpolikliniken som fortsätter. Utrymmen för Heva 

och AFL patienternas personal. Behovet av personal enligt antalet patienter med AFL –status 

och Heva – besök.  

 
 
 

2.14.3 Sosialityöntekijät 
 

2.14.3.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 
 

Tiimikohtaiset tavoitteet 

 Sosiaalityön yksikössä työskentelee tällä hetkellä 7 työntekijää joista 3 

aikuispsykiatrian puolella ja 4 somaattisella puolella. 



 

 

 Lisäksi sairaalassa lasten- ja nuortenpsyk. 4 työntekijää ja tutk.ter pol 1 työntekijä 

 Sosiaalityöntekijä toimii oman ammattiryhmänsä edustajana ja tuo 

asiantuntijuutensa potilaan kokonaistilanteen arvioon ja tarvittavaan apuun. 

 Tavoitettavuus tulee olla mahdollisimman yksinkertaista (puhelu, lähete, tiimi) 

 

2.14.3.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 
 Kaikilla sairaalan potilailla on mahdollisuus saada kontakti sosiaalityöntekijään 

 Sairaalan kautta potilaille myös tiivistetty kirjallinen opas joka liittyy sosiaalietuuksiin.  

 Sosiaalityön tavoitettavuus on kiitettävää ja varsinaista odotusaikaa/jonoa ei ole.  

 Yksikön sisäinen sijaisjärjestely on toimivaa ja tiedonkulku hyvä   

 Oikea potilaille välitetty tieto vähentää turhia jatkoyhteydenottoja. Hyvät 

koulutusmahdollisuudet auttavat ylläpitämään oman alan ammattitaitoa. 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

Mahdollisimman aikainen ennakointi sosiaalityön tarpeesta antaa työntekijälle 
paremmat edellytykset hankkia tarvittava tieto ja potilaan tarvitseman tuen 
järjestäminen oikeaan aikaan esim. kotiutumiseen helpottuu. 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

Varsinaiset asiakastapaamiset ovat tilastoituneet oberoniin (asiakasjärjestelmään). 
Järjestelmästä on poimittavissa osasto- ja poliklinikkakohtaiset käynnit. 
Vuonna 2013 tilastoituja käyntejä on 1857 kpl, vuonna 2014 käyntejä oli 1991 kpl 
(2014 käytettävissä paremmin työntekijäresursseja). 
Tilastoinnin ulkopuolella on mm. konsultoinnit, koulutuksiin osallistuminen vetäjänä 
sekä puhelinyhteydet. 
Tulevaisuudessa hoitoaikojen lyhentyessä ja poliklinikkatoiminnan todennäköisesti 
kasvaessa, olisi tärkeää saada myös sosiaalityö tarpeen mukaan entistä paremmin 
linkitettyä poliklinikkakäyntien yhteyteen. 
 

2.14.3.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Yleisimmät ja keskeisimmät potilasryhmät 
-Jakoa ei sosiaalityön osalta voi tehdä diagnoosikohtaisesti vaikkakin sosiaalityön rooli ja 
tarve myös sairauden laadun ja kulun mukaan määräytyvää. 
Psykiatria 
Pitkäaikaissairaat 
Akuutit tilanteet 
Palliatiivinen hoito 
Asunnottomat, päihde (joka voi linkittyä kaikkiin potilasryhmiin)   

 
Tavoitteet 
Terveydenhuollossa sosiaalityöntekijän asiakkaat ovat potilaita, jotka tarvitsevat neuvoja ja 
tukea sairauden aiheuttamissa elämän ongelmissa. Potilaille pyritään antamaan tietoja ja 
välineitä oman elämän hallintaan ja ratkaisujen ja valintojen tekemiseen. Asiakkaita 
autetaan sairaudenaikaisen toimeentulon ja palveluiden järjestämisessä ja tuetaan 
psyykkisesti vaikean sairauden kohdatessa. 

 



 

 

Erityiset tarpeet 
Ajantasainen tieto kuntien palveluverkostosta sekä ajantasainen tieto voimassaolevasta 
lainsäädännöstä. 
Työlle on ominaista yhteistoiminta usean eri ammattiryhmän kanssa.  

 
Peilaus perusperiaatteisiin 
Sosiaalityö vaikuttaa välillisesti itse hoitotyön pääprosesseihin.    

 

2.14.3.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

2.1. Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 

 

 

 

 
 

 Työvaiheet 
Perustiedot asiakkaasta ja mikä on sosiaalityön tarve. Ennen tapaamista yleistilanteesta 
kuva ja mahdollisesti mitä asiakas tulee tarvitsemaan.  
Asiakkaan/omaisen tapaaminen, kartoitus koti-, työ-, perhe- ym. sosiaalinen tilanne  
Yhteydenotto tarvittaessa yhteistyötahoihin 
Tarvittavien lausuntojen pyyntö ja hakemusten täyttämisessä avustaminen. 
Tarvittavista jatkotapaamisista sopiminen 
Dokumentointi 
 

 Muutokset toiminnoissa 
Osittain aikaisempi yhteydenotto sosiaalityöntekijään mahdollistamaan kontaktien luomisen 
ja asioiden eteenpäin viemisen.  
Tietojärjestelmien yhteensopivuus 
 

 Tuottavuuden parantumisen varmistaminen (lasketaan resursointisuunnitelman 
pohjalta) 

Terveyssosiaalityön vielä tiiviimpi läsnäolo osastoilla ja poliklinikalla ei nykyisten resurssien 
voimin mahdollista, mutta nykyiseen kysyntään kyetään vastaamaan. 
Kannettavat tietokoneet ja tulostusmahdollisuudet edesauttaisivat työn tehokkuudessa  



 

 

  
Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 
Harvinaisia potilasryhmiä ovat: 

Asiakkaat joilla ei ole kotikuntaa Suomessa 
EU:n ulkopuolelta tulevat asiakkaat 
Ecmo hoitoa tarvitsevat lapset 
Sairaalassa kuolleet joilla ei lähiomaisia 
Ympärivuorokautista apua kotiutuessaan tarvitsevat asiakkaat 
Ym. “erikoistapaukset” 

 

2.14.3.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

Moniammatillisuus ja tiedonkulku tärkeää.  
Sosiaalityön osalta oikean tiedon ja tuen välittäminen. Koulutus ammattitaidon 
ylläpitämiseksi 
Ajankohtaisen lainsäädännön tuntemus, kuntien palveluverkoston tuntemus sekä tieto 
sosiaaliturvasta. 
Riittävä aika perehtyä asiakkaan tilanteeseen, aika myös kirjaamiseen sekä tarvittaviin 
yhteydenottoihin.    
 

2.14.3.6 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 
Yhteistyö hoitohenkilökunnan (hoitajat, lääkärit) sekä erityistyöntekijöiden kanssa on 
tärkeää. 
Rajapinnat myös kelaan, vakuutusyhtiöihin, maistraattiin, turvakoti, vastaanottokeskukset ja 
poliisiin. 

Rajapinnat kuntoutukseen 

Sosiaalityö myös osana kuntoutusta 

Rajapinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

On 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

Tärkeä osa työtä on toimivat rajapinnat kuntapuoleen ja yhteistyö on päivittäistä. Oikeat 
kontaktit oikeisiin tahoihin edesauttavat asiakkaan saamaa palvelua. 

 

2.14.3.7 Resursointitarpeet 
Tulevat tarpeet riippuvat toiminnan tulevasta muotoutumisesta. Mikäli tarve on 
sosiaalityöntekijän tiiviimmälle läsnäololle kaikilla osastoilla ja poliklinikoilla on nykyinen 
resurssointi liian vähäinen (Vertaa Seinäjoen keskussairaalan sosiaalityön resursseihin 
jotka Vaasaa suuremmat).  
 
Millainen tukipalvelu palvelee parhaiten osastoa, poliklinikkaa ja asiakasta? Sairaalan 
sosiaalityö on myös vastaisuudessa suunnattu eri yksiköihin psykososiaalisen tuen, 
kotiutuksen, etuuksien ja yleisen palveluohjauksen tarpeisiin. 
 
Työvoiman saatavuus on ollut nyt hyvä ja vapaisiin virkoihin on ollut päteviä hakijoita. 



 

 

 

2.14.3.8 Resurssien mitoitukset 
Sosiaalityön osalta vaikea esittää asiakasmäärää/päivä/työntekijä. Akuutteja tarpeita tulee 
yllättäen ja yksittäisen asiakkaan tilanne voi vaatia eripituisia työpanoksia. 
 
Laskelmissa esille tulleet luvut 1 asiakas/päivä eivät pidä paikkansa.  
 
Resurssit eivät tänä päivänä mahdollista sitä, että sosiaalityöntekijä osallistuisi kaikkien eri 
osastojensa ja poliklinikoittensa sisäisiin kokouksiin tai kiertoihin. Tärkeää on yhteistyö 
muiden erityistyöntekijöiden kanssa sekä tarvittaessa kuntapuolen sosiaalityön kanssa.   

 
 

2.14.3.9 Resursointisuunnitelma 
Koska järjestelmistä nyt saatava (oberon, sisäinen laskutus) tilastointi on puutteellista 
(sosiaalityön yksikkö) ja potilas- ja suoritemäärien tämänhetkinen tulkitseminen antaa 
heikon pohjan tulevien resurssien määrittämiseksi, on suunnitelman tekeminen sosiaalityön 
osalta hankalaa. Kysymyksenä on myös tulevat tarpeet, kuinka laajana asiakkaan 
avustaminen tulevaisuudessa halutaan tarjota   
 
Riittävä sosiaalityön resurssi vähentää hoitohenkilökunnalta niitä työtehtäviä ja järjestämisiä 
mikä liittyy potilaan kokonaisvaltaiseen auttamiseen, mutta ei varsinaisesti ole sairauden 
hoitoon liittyvää. Lisäksi potilas saa kohtuullisessa ajassa tarvitsemansa avun liittyen 
esimerkiksi sairaalahoidon ulkopuolisiin tuen tarpeisiin.   
 
Uusi sosiaalihuoltolaki sisältää mm. omatyöntekijän nimeämisen ja vastaisuudessa 
erityisesti pidempiaikaisten potilaiden kohdalla esim. psykiatria voisi sairaalan 
terveyssosiaalityö olla mahdollisesti se vastuutyöntekijä?  
 
Tämänhetkinen tuntemus on, että nykyiseen kysyntään kyetään vastaamaan, mutta mikäli 
kysyntä/tarve lisääntyy ovat resurssit riittämättömät. 

 
 

2.14.3.10 Tulosten yhteenveto 
Terveydenhuollossa sosiaalityöntekijän asiakkaat ovat potilaita, jotka tarvitsevat neuvoja ja 
tukea sairauden aiheuttamissa elämän ongelmissa. Potilaille pyritään antamaan tietoja ja 
välineitä oman elämän hallintaan ja ratkaisujen ja valintojen tekemiseen. Asiakkaita 
autetaan sairaudenaikaisen toimeentulon ja palveluiden järjestämisessä ja tuetaan 
psyykkisesti vaikean sairauden kohdatessa. 

 
Keskussairaalan sosiaalityön yksikössä työskentelee tällä hetkellä 7 työntekijää joista 3 
aikuispsykiatrian puolella ja 4 somaattisella puolella. Yhdellä myös johtavan 
sosiaalityöntekijän rooli. 

 
Lisäksi sairaalassa lasten- ja nuortenpsyk. 4 työntekijää ja tutk.ter pol 1 työntekijä 
 
Kaikilla sairaalan potilailla on mahdollisuus saada kontakti sosiaalityöntekijään 

 
Sosiaalityön yksikön sijainti ei oleellisesti vaikuta itse työhön koska palvelu suuntautuu 
osastoille, poliklinikoille ja on myös osa moniammatillista kuntoutusta eli työ tapahtuu siellä 
missä asiakas on. Hallinnollinen sijoittuminen nykyisen kaltaisesti samaan yksikköön on 
kuitenkin ammatillisen tiedonkulun ja sijaistamisen sekä koulutusten valossa tärkeää. 



 

 

Kannettavat tietokoneet voisivat tehostaa tiedonkulkua ja kirjaamista ja myös asiakkaan 
avustamista. 

 
Sosiaalityö sijoittuu sekä asiantuntija että kuntoutuspalveluihin. 

 
Uudistuneen sosiaalihuoltolain määrittelemän omatyöntekijän roolin voi hyvinkin nähdä 
myös terveyssosiaalityöntekijän mahdollisuutena toimia koordinoivana työntekijänä 
pitkäaikaissairaiden potilaiden kohdalla missä kontakti muutoinkin jatkuu pidempään ja 
moniammatillinen yhteistyö asiakkaan ympärillä oleellista avun ja tuen järjestymiseksi. 
 

Terveyssosiaalityön vielä tiiviimpi läsnäolo osastoilla ja poliklinikalla ei kuitenkaan nykyisten 
resurssien voimin ole mahdollista.   

 
Tulevaisuuden terveyssosiaalityön resurssit liittyvät siihen miten eri toimijat näkevät 
sosiaalipalvelujen merkityksen asiakaan/potilaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa. Mikäli 
näkemys on yhtenevä siitä, että toimijoita tarvitaan, tulee resurssien muotoutua sen 
mukaisesti.      

 
 

2.14.4 Resurssiyksikkö 
 

2.14.4.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 

 
Tiimikohtaiset tavoitteet 
Resurssiyksikkö on toiminut omana yksikkönä 1.1.2014 lähtien. Yksikön tavoitteena on tuottaa 
erilaisia palveluja organisaation sisällä (Palvelupiste, resurssihenkilöstö (=varahenkilöstö), sisäiset 
potilaskuljettajat, koordinoivahoitaja toiminta, koordinoiva työnohjaaja, CRM koulutus). 
Yksikkö myös tuottaa palveluja ammattiinvalmistaville kouluille (tiedotustilaisuudet kouluilla ja 
opiskelijoiden vastaanotto harjoittelujakson alussa yhdessä opetusylihoitajan kanssa joka 
maanantai klo 8-10; VaMk, Novia, Vakk, Vao). 
 
Yhteistyötahoina; hallintoylihoitaja, eri klinikkaryhmien ylihoitajat, opintoylihoitaja, yksikköjen 
esimiehet, ulkopuoliset asiakkat (palvelupiste), yhdistykset, ammattiinvalmistavien koulujen 
opiskelijat ja opettajat, välillisesti koko henkilökunta, HR-yksikkö 

 
Tavoitteet: 

- Tuottaa palveluja, jotka tukevat ja mahdollisesti helpottavat eri yksiköiden hoitotyön 

ydintehtävää  tekevää henkilökuntaa. Löytää organisaatioon osaavaa, sopivaa ja siihen 

sitoutuvaa henkilökuntaa  

2.14.4.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

Henkilöstö; 1 Palvelupäällikkö (ent. osastonhoitajan toimi), 1 koordinoiva työnohjaaja, 2 

palveluneuvojaa, 5 potilaskuljettajaa (3 lähihoitaja ja 2 laitoshuoltajaa), 27 kpl 100 % 

sairaanhoitajaa, 2 kpl 75 % sairaanhoitaja, 1kpl 50 % sairaanhoitaja, 6 kpl lähihoitajia, 1 kpl 

75 % lähihoitaja 

 

Toimii hyvin; 

- Rekrytoinnin osalta yhteistyö eri toimijoiden kanssa erittäin hyvää, työnhakijat löytäneet 

uuden rekrytointijärjestelmän 

- Yhteistyö koulujen kanssa toimivaa 



 

 

- Sisäisiä kuljetuksia tarvitaan ja virka-aikaan pystytään melko hyvin vastataan tarpeeseen 

- Varahenkilöstön tarve tunnustetaan ja arvostus heidän tekemää työtään kohtaan 

parantunut 

 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 
- Rekrytointi 

 Psykiatrian rekrytointi edelleen erillisenä, tavoitteena yhdistää vuonna 2016, mutta 

prosessi vielä kesken 

 Osa osastonhoitajista käyttää paljon aikaa rekrytointiin, jolloin tulee päällekkäisyyttä 

ja usein myös  sekaannusta 

 Resurssiyksikkö ei voi itse päättää, mihin tilaisuuksiin voi osallistua, koska rahoitus 

tulee HR-yksiköstä, edustusta tehdään omakustanteisesti 

- Resurssihenkilöstö 

 ei vielä varausjärjestelmää 

 henkilökuntaa vaikea saada rekrytoitua, kuten koko organisaatioon 

 osastojen asennekulttuurissa suhteessa varahenkilöstöön vielä parantamista 

 yksiköissä ei vielä noudateta pelisääntöjä, vaikka sellaiset tehty 

- Sisäiset potilaskuljettajat 

 ajanmukainen kutsujärjestelmä puuttuu (taloudellinen tilanne), joka helpottaisi 

työnjärjestämistä ja tekisi työstä oikeudenmukaisemman (kaikkien työpanos tulisi 

reksteröityä) 

 kuljetusvälineistö yksiköissä huonokuntoista 

 tarve lisätä potilaskuljetuksia koskemaan ilta-aikaa klo 18 asti, mutta vaatii 

lisähenkilökuntaa (tarpeen kartoitus tehty) 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

• Rekrytointi; asiakasmäärä vuonna 2014, 154 haastateltua (luku poimittu kalenterista), 

päivittäin puhelinsoittoja 1-4/ vrk, ennen kesää enemmän ja taas vastaavasti kesällä 

hiljaisempaa. Haastattelut lisääntyneet, koska rekrytoija esihaastattelee lähes kaikki 

hoitotyöhön tulevat hakijat ja potentiaaliset hakijat viedään osastolle osastonhoitajan 

haastateltaviksi ja nähtäviksi. Osastonhoitaja tekee lopullisen päätöksen. Rekrytoinnin 

keskittäminen tulee lisäämään vastaavia lukuja, mutta toisaalta se säästää 

osastonhoitajien työaikaa. Ulkopuolisen keikkalaisen hankinta rekrytoijan toimesta.  

• Resurssihenkilöstö; kaikki toimet eivät olleet täytettyinä, koska ei hakijoita. Tästä syystä 

äkillisiin poissaoloihin saatu sisäinen sijainen 58%:sti, loput vajeet täytetty ulkopuolisilla 

sijaisilla. Titania listojen kautta saadaan tarkka laskutus ja tilasto osastoista, jotka 

käyttäneet sisäisiä sijaisia ja kuinka paljon (syy merkitty manuaalisesti). Sisäistä sijaista 

on käytetty 53%:sti sairaslomiin ja lapsisairaspäiviin, loppu 47% mennyt osastojen 

perusmiehityksen puutteen paikkaamiseen. Tavoite on, että saadaan osastoille 

lakisääteisiin poissaoloihin sijaisia, jolloin sisäiset sijaiset ovat enemmän akuuttiin 

tarpeeseen. Ulkopuolisten sijaisten käyttö vähentynyt 300:lla päivällä vuodesta 2013 

vuoteen 2014, jolloin käytettin ns. keikkalaista koko organisaatiossa 2001 päivää. 

Sisäisten sijaisten tarve kasvaa kun perusmiehitystä arvioitu ja joissakin paikoin 

henkilöstöä vähennetty 

• Palvelupiste 

- 2015 ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, tilastoidaan käyntimäärät ja niiden 

kesto, tavoitteena lisätä tietoisuutta ja volyymiä vuonna 2015, jonka jälkeen arvioidaan 



 

 

toiminnan tarpeellisuus. Aikavälillä 24.10.2014-31.12.2014 643 kävijää. Suoraan 

laskien kävijöitä tulisi olla 3858 vuonna 2015.  

• Potilaskuljettaja 

- potilaskuljettajien kuljetukset tilastoitu, 20-27 kuljetusta/ päivä. Tavoitteena olisi, että 

osastojen potilaskuljetukset pystyttäisiin kaikki hoitamaan potilaskuljettajien toimesta. 

 

2.14.4.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Tehtävät: 

- Rekrytointi, hakijoiden esihaastattelu ja seulonta, organisaation tarpeen hallinta 

- Sisäinen potilaskuljetus 

- Varahenkilöstö 

Kehittämiskohteet: 
- Rekrytoinnin käytännön yhdenmukaistaminen, työnjako osastonhoitajien kanssa  

- Potilaskuljetuspalvelut myös ilta-aikaan, sekä viikonloppuisin 

- Varahenkilöstön varausjärjestelmä ja systemaattinen perehdytys 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

- Ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien rekrytointi 

 

2.14.4.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

- Rekrytointiprosessi 

 
- Varahenkilöstön prosessi kuvattu 

- Potilaskuljetusprosessi kuvattu 

Prosessit toimivia, päivitetään tarpeen mukaan 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

-  Ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien sopeutumisprosessi kuvaamatta 
 

2.14.4.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 
 
Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 



 

 

 Rekrytoinnin keskittämisellä jaetaan vähiä resursseja tasaisemmin, kuitenkin kunnioittaen 

työnhakijan tahtoa, osastonhoitajien aikaa säästyy 

 Osaava varahenkilöstö – arvostuksen lisääntyminen  

 Varahenkilöstön varausjärjestelmä, osastonhoitajien ja rekrytoijan aikaa säästyy (turhat 

puhelinsoitot pois) 

 Potilaskuljettajien toimiva atk-pohjainen varausjärjestelmä, turhat puhelin soitot pois, 

potilasturvallisuuden lisääntyminen (kun seuraavat poistuvat: käsin kirjoitetetut listat, 

epäselvät puhelinsoitot, kielellisistä eroavaisuuksista johtuvat virheet) 

 Rekrytointiprosessin mukainen toiminta, työnhakijoiden oikeudenmukainen ja arvostava 

kohtelu 

 Organisaation vetovoimaisuus 

 Henkilöstön saatavuus vakinaisiin toimiin, jotta pystytään vastaamaan yksiköiden 

tarpeeseen. Työ varahenkilöstössä saadaan houkuttelevammaksi ja saada muokattua 

osastojen mielikuvia varahenkilöstön osaamisesta positiivisiksi 

 Huomioidaan työnhakijan mielenkiinto ja odotukset  

 Kaksikielisyys 

 

2.14.4.6 Rajapintojen määrittäminen 

 

Rajapinnat tukipalveluihin 

- HR-yksikkö, toimivat tietokoneohjelmat 

- Johto, atk, ekonomi 

 

 Yhteistyö kaikkien yksiköiden kanssa 

 Yhteistyö ja kommunikaatio koskien työnhakijoita lain sallimissa rajoissa muihin 

rekrytoinnin yksiköihin organisaation ulkopuolella ja sen sisäpuolella 

 

2.14.4.7 Resursointitarpeet 

 Psykiatrian ja somatiikan rekrytoinnin yhdistyminen 2016 lisää rekrytoijien määrän  

kahteen. Verrattuna muiden sairaaloiden vastaaviin henkilöstömääriin (rekrytointi ja 

varahenkilöstö), olisi tarve yhteensä neljälle henkilölle. Rekrytointia ei voi tarpeeksi 

korostaa ja organisaation näkyvyyttä tulisi parantaa. Osallistumiset eri tapahtumiin 

tärkeitä. Varahenkilöstön toimipohjia tällä hetkellä riittävästi, arvio vuoden kuluttua, 

kuinka on pystytty vastaamaan kysyntään. 

 Potilaskuljetukset lisääntyvät vuosittain, koska tutkimuksia pyritään tekemään enemmän 

potilaan sairaalassaoloaikana (sydänaseman päivystystoiminta, päivystysosasto). 

Potilaskuljettajien määrä (5 tointa) ei pysty vastaamaan yksiköiden tarpeeseen 

kokonaan. Lisäksi on tarkasteltava vielä tarkemmin tarvetta laajentaa 

potilaskuljetuspalveluja koskemaan myös ilta-aikaa klo 7-21 nykyisen 7-16 sijaan ja 

viikonlopuille. Tarvetta olisi, mutta nykyinen toimipohjamäärä ei riitä. (Tehty kysely 

osastoille, joissa näkyy, että hoitajat ovat vieneet tutkimuksiin tai toiselle osastolle 1-4 

kuljetusta/ tunti. Erityisesti klo 18 asti toiminta on vilkasta. Tämä tarkoittaa, että 

hoitohenkilökunnasta yksi on lähes koko ajan poissa potilaita kuljettamassa ja poissa 

hoitotyöstä. (Potilaskuljetuksiin lisää 3 tointa) 

 
 



 

 

2.14.4.8 Resurssien mitoitukset 

 Haastatteluihin tulee varata aikaa 15min- 1h. Ajan tarve lähtee työnhakijasta, 

kartoitetaanko osaaminen ja mielenkiinnon kohteet, ja onko kyseessä uran kehityksen 

suunnittelua jne. Aika myös riippuu onko kontakti uusi vai ei. Työnhakijan kanssa 

menee se aika, jonka hän vaatii. Puheluiden kesto 1-60 min, tulee tarkastella, voiko 

laittaa puhelinajan. 

 Kontaktien määrään ei aina voi vaikuttaa, sillä työnhakijoita tulee myös ilman 

ajanvarausta ja hakijoiden määrä vaihtelee vuodenaikojen mukaan 

 Palvelupisteessä ei voi tietää kuinka kauan asiakaskontakti kestää. Se voi olla lyhyt tai 

vaatia pitemmän kahdenkeskisen keskustelutuokion, jossa voi olla myös omaisia 

mukana. Tavoite 25 asiakaskontaktia/ vrk.  

 Potilaskuljetuksissa joutuu myös joustamaan, koska joskus potilaat eivät ole osastoilla 

valmiina tutkimusta varten ja potilaskuljettajat tekevät tämän. Potilaskuljetus riippuu 

tutkimuksen laadusta ja yksiköiden välimatkasta. Tavoite 20 kuljetusta/ vuoro, 

sänkykuljetukset vievät enemmän aikaa ja nämä lisääntyvät jatkuvasti 

 Mittareita puuttuu 

 

 

2.14.4.9 Resursointisuunnitelma 

Resurssiyksikön resursointitarve: 
 Tällä hetkellä vaikeata arvioida varahenkilöstömäärän sopivuutta, koska ei ole 

saatu rekrytoitua riittävästi henkilökuntaa, uusia toimia saatu vuoden 2015 alusta. 

Tällä hetkellä varahenkilöitä ei ole tarpeeksi korvaamaan kaikki lyhytaikaiset 

poissaolot. 

 Koordinoiva hoitajaa on toivottu ympärivuorokautiseksi toiminnaksi, tällä hetkellä 

kaksi Koordinoivahoitaja -nimikkeellä olevaa toimipohjaa, mutta todellisuudessa 

tarvittu kaksi lisää, jolloin nämä otettu varahenkilöstöstä (KoHo hoitajia kolme 

tointa lisää) 

 Sisäisten potilaskuljettajien palveluja lisää 

 

 

2.14.4.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 

 
Nykyiset tilat vastaavat toimintaa, eli ovat riittävät ja keskeiset toimintaa ajatellen 

 

2.14.4.11 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
Henkilökunta työskentelee muiden yksiköiden tiloissa  

 

2.14.4.12 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Teknologiset ratkaisut 

- Erilaiset varausjärjestelmät 

- Potilaskuljettajille omat älypuhelimet ja kuljetukset sen kautta 

- Potilaskuljettajien työtä helpottamaan esim. sänkyjen kuljetukseen olemassa 

siirtolaite (jolloin yksi potilaskuljettaja voi viedä raskaitakin potilaita) 



 

 

2.14.4.13 Tulosten yhteenveto 

 Resurssiyksikön tehtävänä on tuottaa tulevaisuudessa erilaisia palveluja 

(varahenkilöstö, rekrytoinnin asiantuntija, potilaskuljetus, KoHo, crm-koulutus, 

Palvelupiste ja työnohjauksen koordinointi), jotta yksiköt voisivat keskittyä 

omaan ydintehtäväänsä. Avuksi tulee laatia selkeät yhteiset toiminta mallit  ja 

käyttää teknologian inventioita hyväksi. Yksikön tehtävä on tukea tulevaisuuden 

sairaalaa osana vuodeosastojen palveluja, mutta olla yhteistyössä kaikkien 

muidenkin prosessissa. Ilman osaavaa ja sitoutuvaa henkilökuntaa ei ole 

kuumaa sairaalaakaan.  
 
 

2.14.5 Hygieniahoitajat 
 

2.14.5.1 Tiimien tavoiteet ja organisoituminen 

Tiimikohtaiset tavoitteet 

 Sairaalahygienian keskeisimmät tavoitteet ovat hoitoon liittyvien infektioiden 
ehkäisy ja tartuntojen torjunta hoito-osastoilla. 

 Sairaalamme on infektioturvallinen. Sairaaloiden infektiotiedot tulevat julkisiksi ja 
potilas käyttää tietoa yhtenä hoitopaikan valintakriteerinä.     

 

 Keinot millä tavoitteisiin päästään ovat: 

 henkilökunnan riittävä osaaminen infektioiden torjunnassa 

 infektioriskipotilaiden tunnistaminen  

 aktiivinen infektioiden seuranta ja puuttuminen infektiotilanteeseen  

 näyttöön perustuvat hyvät hoitokäytännöt käytössä kaikkialla, ne auttavat 
ehkäisemään hoitoon liittyviä infektioita ja varmistavat turvallisen 
työympäristön  

2.14.5.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

 Hygieniahoitajat (2) pystyvät melko hyvin vastaamaan henkilökunnan 

yhteydenottoihin joita on useita päivässä. Osaan konsultaatioista pystyy 

vastaamaan heti puhelimessa, osa vaatii osastokäynnin tai tarkemman 

ajankohdan ongelman ratkaisemiseksi. 

 Potilaiden ja perusterveydenhoidon yhteydenottoihin vastataan heti tai sovitaan 

erillinen ajankohta. 

 Henkilökunnan koulutus toimii resurssien puitteissa erikoissairaanhoidon kuin 

myös perusterveydenhoidon piirissä. 

 Ajantasaiset toimintaohjeet ovat saatavilla sähköisesti sekä erikoissairaanhoidon 

ja perusterveydenhoidon tarpeisiin. 

 Jatkuva infektioiden seuranta takaa aikaisen puuttumisen infektiotilanteisiin. 

 Epidemiaselvitys priorisoidaan tehtäväksi välittömästi. 

 



 

 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

 Moniresistentin mikrobin kantajan hyvä hoito vaarantuu toisinaan henkilökunnan 

asiattomien pelkojen ja asenteiden vuoksi. Tätä tapahtuu sekä erikoissairaanhoidossa 

että perusterveydenhoidossa.  

 Infektiopotilaan hoidon tarpeen arviointi ja oikean hoitopaikan valinta on haasteellista 

koska eristystiloja ei ole riittävästi. 

 Sihteeritoiminnan puute vie aikaa ydintehtävän suorittamisesta esim. kulutusrekisterien 

yhteenvedot, koulutustilojen varaus ja valmistelu, koulutusmateriaalin kopiointi, 

laminointi sekä erilaiset jakelutehtävät. 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

 Potilasneuvonta infektioihin ja moniresistenttien mikrobien kantajuuteen liittyen on 

lisääntynyt sekä vuodeosastoilla että yhteydenotot puhelimitse hoitojakson päätyttyä. 

Moniresistenttien mikrobien kantajien eristystä vaativat hoitopäivät ovat lisääntyneet 

viime vuosien aikana (2013/2759 hoitopäivää, 2014/3823 hoitopäivää).  

 Hygieniahoitajilla on päivässä 3-4 konsultaatioyhteydenottoa infektioihin liittyen.  

 Konsultaatiopyynnöt ovat lisääntyneet ja tulevat todennäköisesti lisääntymään 

entisestään koska infektiopotilaiden määrät ovat lisääntyneet.  

 Infektioiden seurantaohjelman mukaan vuonna 2014 meillä oli 1125 hoitoon liittyvää 

infektiota ja 8555 avoinfektiopotilasta. Avoinfektiopotilaita oli 1500 enemmän kuin 

edellisenä vuotena. 

 

Euroopan tautikeskuksen (ECDC) ja Suomessa Thl:n järjestämä prevalenssitutkimus 

järjestettiin 2011. Tutkimukseen osallistui 59 suomalaista akuuttisairaalaa. Tulokset 

osoittivat, että 7,4 % potilailla oli vähintään yksi hoitoon liittyvä infektio. Infektioiden 

esiintyvyys oli suurin anestesiologian ja tehohoidon erikoisalalla (18,5 %). Potilaat, joilla 

oli hoitoon liittyvä infektio, olivat keskimäärin vanhempia kuin muut ja heillä oli vaikeita 

perussairauksia. Tavallisimmat infektiot olivat leikkausalueen infektiot (24 %) ja 

keuhkokuume (18 %).  

 

 Osastojen koulutuspyynnöt infektioiden torjunnasta henkilökunnalle ovat lisääntyneet 

(130 osastokoulutusta vuonna 2014). Kehitys tulee jatkumaan tulevaisuudessa 

henkilökunnan liikkuvuuden, osa-aikaisuuden ja osaamisen tason vaihtelun vuoksi. 

Uuden henkilökunnan yleiseen perehdytysohjelmaan sisältyy sairaalahygienian 

perusteet. Kyseisiä tilaisuuksia on järjestetty 12 vuodessa. Alueellisia koulutuspäiviä 

järjestetään kaksi vuodessa á 100 osallistujaa ja lisäksi erikoisalakohtaisia 

puolipäiväisiä teemapäiviä.  

 

 Perusterveydenhuollon konsultaatiokäyntejä (23) yhdistettynä koulutustilaisuuksiin 

tehtiin  alueen terveyskeskuksiin ja pitkäaikaislaitoksiin vuoden aikana.   

 Epidemiaselvityksiä tehtiin viime vuonna 7 yhteistyössä infektiolääkärin ja 

perusterveydenhuollon kanssa. Epidemiaselvitys kattaa tilanteen kartoituksen, 

näytteidenoton organisoinnin, ohjeistuksen, koulutustarpeen arvioinnin ja toteutuksen 

sekä seurannan kunnes epidemia on hallussa. 

 



 

 

2.14.5.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 Yleisimmät ja keskeisimmät potilasryhmät ovat infektiopotilaat. Potilaat, joilla on 
infektio sairaalaan tullessa=avoinfektio tai potilas, joka saa hoitoon liittyvän infektion 
hoitojakson aikana =sairaalainfektio. 

 Tavoitteet 
- infektiopotilaan tunnistaminen sairaalaan tullessa 

- potilaan tarkoituksenmukainen sijoittaminen  

- tartuntojen torjunta 

- tartuntataudin mukainen eristäminen  

- hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisy ja sitä kautta niiden vähentäminen 

 Erityiset tarpeet 
- Ilmaeristyshuoneiden ja muiden eristyshuoneiden sekä 1h huoneiden riittävä määrä 

sairaalassa 

- Henkilökunta osaa valita oikean eristyksen ja toimia eristysperiaatteiden mukaisesti.  

 Peilaus perusperiaatteisiin 
Potilaan eristyshoito ei saa heikentää hoidon laatua ja potilaan valvontaa tai vähentää 

hoitohenkilökunnan käyntejä potilaan luona.  

 

 Mittarina toimii hoitoon liittyvien infektioiden taso suhteutettuna tiettyyn 

toimenpiteeseen tai 1000 hoitopäivään. Infektiolukujen vertailupohjana käytetään 

valtakunnallista Siro-seurantaohjelmaa. Sairaanhoitopiirin tarttuvien tautien määrät 

selviävät myös valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä.  

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 Harvinaisia potilasryhmiä ovat pandemioita aiheuttavat virusperäiset taudinaiheuttajat 
kuten SARS, Sikainfluenssa ja Lintuinfluenssa.  Infektioiden torjunnan ammattilaiset 
yhteistyössä infektiolääkäreiden kanssa huolehtivat valmiustilan ylläpidosta. 
Valmiustilan nosto ja ylläpito voi tulla kyseeseen myös muissa harvinaisissa ja 
vaarallisissa tartuntataudeissa kuten Ebola. Mahdollisen Ebola-infektioepäilyn 
hoitoprosessin ohjeistus, erikoissuojainten keskitetty hankinta, henkilökunnan koulutus 
ja siihen liittyvän valmiuden nosto kesti usean kuukauden. Pelkästään henkilökunnan 
(lääkärit, hoitajat, ambulanssihenkilökunta, laitoshuoltajat ja huoltomiehet) koulutus 
pukeutumisharjoituksineen kattoi 17 koulutuskertaa.  

 Valmiussuunnitelmat tulee olla suunniteltuina ja ajantasaisina sekä asianosainen 
henkilökunta koulutettuna mahdollisen poikkeustilan varalta. Suunnitelmat laaditaan 
yhteistyössä moniammatillisessa työryhmässä sairaalan johtoryhmän johdolla.  

 

2.14.5.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 Asiakas: 

- erikoissairaanhoidon henkilökunta 

- perusterveydenhoidon henkilökunta 

- potilas 

Tehtävät: 

- Infektioiden seuranta (oma prosessikuvaus) 

- Puuttuminen osastolla esiintyviin infektioryvästymiin 

- Epidemiaselvitykset yhteistyössä potilaan kotikunnan kanssa  



 

 

- Toimintaohjeiden laatiminen ja ylläpito yhteistyössä infektiolääkärin kanssa  

  erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon käyttöön 

- Poikkeustilanteen valmiuden ylläpito ja ohjeistus 

- Koulutus ja ohjaus (oma prosessikuvaus) 

- Potilaan suullinen ja kirjallinen ohjaus ja neuvonta eristystilanteissa tai  

  moniresistenttien mikrobien kantajuuteen liittyen 

 

 Kehittämisalueet: 

- hygieniahoitaja kirjaa potilaaseen liittyvät konsultaatiot potilastietojärjestelmään  

- potilaan neuvonnan dokumentointi  

- koulutuksen vaikuttavuuden arviointi esimerkiksi esimiehen näkökulmasta 

- uusien toimintaohjeiden jalkauttaminen ja toiminnan juurruttaminen sairaanhoitopiirin 

alueella 

 

 
 
 



 

 

 

 

 Mahdollisia poikkeuksia esiintyy satunnaisesti, ennalta arvaamattomana aikana 

mutta ei kuitenkaan yllätyksenä. Pandemioita aiheuttavat virukset kehittyvät vähitellen 

ja niiden kehitystä seurataan tarkoin. Varoituksen mahdollisesta poikkeustilasta antaa 

viranomaiset ja tässä tapauksessa STM ja THL. 

 Varautumiseen valmistaudutaan siten, että ensisijaisesti potilaita vastaanottavat yksiköt 

ja potilasryhmää hoitavat yksiköt ohjeistetaan. Valmiussuunnitelmat ovat aina tietyssä 

valmiustilassa ja niitä tarkennetaan ja päivitetään säännöllisesti. 

 Käytännössä varautuminen tarkoitta sitä, että ylläpidetään tiettyä osaamisen tasoa 

infektioiden torjunnassa. Taudinaiheuttajien tartuntatavat vaikuttavat siihen mitkä 

hoitotilat otetaan käyttöön. Jos on ennakoitavissa suuret potilasmäärät tehdään myös 

varasuunnitelma siten, että pandeemiseen tartuntatautiin sairastuneet ja muut ei 

sairastuneet erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat pystytään hoitamaan. 

 Tärkeinä rajapintoina ovat diagnostiikkakeskus ja hoitoa antavat vuodeosastot tai 

matalamman hoitotarpeen potilaille perusterveydenhuollon palvelut ja vuodeosastot. 

 

2.14.5.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

 Infektiopotilaat: 

Henkilökunta osaa toimia oikein ja ymmärtää eri eristysluokkien merkityksen sekä osaa 

arvioida milloin potilaan hoito vaatii eristystä. Eristyspotilas saa tarvitsemansa 

yhdenmukaisen hoidon muihin potilasryhmiin nähden. Tartuntaeristys ei saa aiheuttaa 

haittaa potilaalle, hoitokäynnit eivät saa vähentyä tai valvonta huonontua.  

Infektiopotilas jää tutkimusten mukaan huonompaan asemaan eristyshoidon aikana.  

On raportoitu lisääntyneitä potilasvahinkoja eristyksen aikana.  

 



 

 

 Kaikki potilaat:  

Keskitytään aidosti tavanomaisten varotoimien toteutumiseen jokaisen potilaan 

hoitokontaktissa. Varmistutaan, että hyvät näyttöön perustuvat hoitokäytännöt 

toteutuvat hoitotyössä. Nämä halvat ja helpot toimet ehkäisevät hoitoon liittyvien 

infektioiden syntyä sekä tartuntojen leviämistä. 

 Jos potilas saa hoitoon liittyvän infektion tai saa tarttuvan taudin hoitojakson aikana 

toiminta on silloin haitallista potilaan näkökulmasta. Infektio aiheuttaa lisääntyneitä 

kustannuksia kuten ylimääräisiä hoitopäiviä, lääkehoitoja ja muita toimenpiteitä, lisää 

henkilökunnan työmäärää  ja lisäksi tulevat vielä potilaan kärsimykset aiheutuneesta 

tilanteesta.  

 

Kriittiset menestystekijät 

 Henkilökunta tunnistaa infektiopotilaat ja toimii laaditun ohjeistuksen mukaisesti. Hyvä 

käsihygienia toteutuu potilaiden hoidossa. Käsihuuhdekulutuksen seuranta ja tulosten 

vertailu myös muihin muuttujiin kuten suojakäsinekulutusmääriin, hoitopäiviin tai 

infektiolukuihin. 

 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja poikkeamiin puuttuminen. 

 Tartuntatautien tunnistaminen, toimintaohjeiden noudattaminen ja oikean eristyksen 

toteuttaminen 

2.14.5.6 Rajapintojen määrittäminen 

 
 

Rajapinnat tukipalveluihin 

- Asiakasprosessit vaativat välitöntä saatavuutta, nopeaa pyyntöön vastaamista 

Rajapinnat kuntoutukseen 

 Infektiopotilaiden kuntoutukseen liittyvää konsultaatiota ja koulutusta. 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

- Yhteistyö infektiolääkärin kanssa 
- Kliinistä potilastyötä antavat hoito-osastot  

  - Toimenpideyksiköt, perioperatiivinen hoito, onkologia ja infektiopotilaita hoitavat  
  yksiköt 
- Mikrobiologian laboratorio 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

- Vshp:n alueen terveyskeskukset, vanhus- ja pitkäaikaishoitolaitokset sekä julkiset että 
  yksityiset. 
- Perusterveydenhuollon piirissä toimii yhdyshenkilöperiaatteella verkosto, joka edistää 
  yhteisten tavoitteiden toteutumista. Yhdyshenkilöiden koulutusta pyritään myös 
  ylläpitämään resurssien puitteissa.  

 

2.14.5.7 Resursointitarpeet 

 Infektiopotilaan asiakasprosessin näkisin tulevaisuudessa niin, että 

hygieniahoitajatoiminta alueella olisi erikoissairaanhoitovetoinen ja jokaisella 



 

 

terveyskeskusalueella olisi oma alueellinen hygieniahoitajansa joka huolehtii 

terveyskeskuksen lisäksi alueensa pitkäaikaislaitokset ja vanhusten hoitopalvelut.  

 Vanhusten määrä tulee lisääntymään ja myös infektiotaakka kasvaa iäkkäillä. 

Aluehygieniahoitaja tuntee alueensa laitokset ja kriittiset kohteet. Hän vastaa 

koulutustarpeeseen ja ohjeistuksien täytäntöönpanoon alueellaan.  

 Hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisy on kustannustehokasta.  

 

2.14.5.8 Resurssien mitoitukset 
Hygieniahoitajaresurssit erikoissairaanhoidossa 2 (Vks) ja lisäksi uusia aluehygieniahoitajia 

3. Sairaanhoitopiirin alueen hygieniahoitajien toiminta on erikoissairaanhoidon 

ohjauksessa. Tiivis keskinäinen yhteistyö ja joustava työskentelytapa erikoissairaanhoidon 

ja perusterveyden huollon eri yksiköissä on tavoite.  

USA:ssa käytetty suositus sairaalassa on 250 potilaspaikkaa/ 1hygieniahoitaja ja CDC:n 

suositus on 150 potilaspaikkaa/1 hygieniahoitaja. Jälkimmäinen suositus perustuu siihen, 

että hygieniahoitaja arvioi jokaisen potilaan hoitoon liittyvän infektion henkilökohtaisesti 

osastolla. 

 

2.14.5.9 Resursointisuunnitelma 
Infektiolääkäri ja hygieniahoitaja muodostavat työparin selvitellessään sairaalahygienian 

toimintatapoja sekä kliinisiä infektioiden torjuntaan liittyviä kysymyksiä. Infektiopotilaiden 

määrän kasvaessa infektiolääkärien ja hygieniahoitajien työpanosta tarvitaan sekä 

erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhoidossa. Sairaanhoitopiirin alueella 

sairaalahygieniatyötä tekevien yhteistyö potilashoidon eri tasoilla on ensiarvoisen tärkeää.  

Sihteeripalvelun saatavuus mahdollistaa hygieniahoitajan keskittymisen ydintehtävänsä 

suorittamiseen. Sihteeripalvelua tarvitsemme esimerkiksi päivitettyjen ohjeiden sähköisessä 

julkaisemisessa.  

2.14.5.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
 

Työn luonteen vuoksi hygieniahoitaja tarvitsee oman työhuoneen. Tehtäviin kuuluu potilaiden 
ja henkilökunnan puhelinneuvontaa sekä myös kirjallisten materiaalien tuottaminen. 

2.14.5.11 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 

 
Työtilat lähellä hoito-osastoja ja infektiolääkärin työhuonetta. Työtilatarve on kahden 
hygieniahoitajan omat työhuoneet.  
Sairaalasuunnittelussa tulisi ottaa huomioon, että meillä olisi tulevaisuudessa riittävästi 1h 
huoneita joissa oma wc/suihku. Tämä tukee mm tartuntojen torjuntaa.  
 
Eristyshuoneiden määrä ei ole sairaalassa nykyisellään riittävä. Tarvetta 
ilmaeristyshuoneille on erityisesti tehohoito- ja keuhkopotilaiden hoidossa. Lisäksi tarvetta 
on sulullisista kosketuseristyshuoneista. 

 
 

2.14.6 Psykologit 

2.14.6.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 

Tiimikohtaiset tavoitteet 



 

 

• Psykologien työpanoksen osana moniammatillisen työryhmän potilaskeskeinen 

työskentely. 

• Psykologi toimi oman ammattiryhmän edustajana ja asiantuntijana sekä on mukana 

suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa potilaan hoitoa. 

• Toimintoja: Psykologisia tutkimuksia, psykoterapiaa, arviointeja, kriisityö, 

psykoedukaatiota, neuvontaa, moniammatillisen työryhmän jäsen, verkostotyötä, 

lausuntojen kirjoittaminen, uusien työmuotojen kehittäminen. 

• Erikoisalueita: Psykiatria, aikuis- lapsi ja nuorisopsykiatria, yleissairaalapsykiatria, 

neurologia, lastenneurologia ja lastentaudit. 

• Monella sairaalan psykologeilla on lisäksi pitkä erikoiskoulutus. 

• Hoitokulttuuri potilaskeskeinen, riittävän laaja ensiarvio. Tiimi potilaan ympärillä 

alussa riittävän suuri.   

Tiimin vaikutus koko sairaalan suunnittelutyöhön 

Asiantuntijat työskentelevät potilaan hoitoprosesseissa, jonka takia vuorovaikutus 

suunnitteluprosessin aikana muiden tiimien kanssa on tärkeää. Asiantuntijan tarvetta tulee 

tarkastella potilaan hoitoprosessissa oikea-aikaisena toimintona eikä erikoisalakohtaisesti 

vaan potilaan tarpeesta lähtöisin. 

 

2.14.6.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

 Psykologin toiminta koostuu pääasiassa asiakkaiden ja potilaiden kanssa tehtävistä 

tutkimuksista ja terapeuttisesta työskentelystä. Psykologit osallistuvat 

moniammatillisten hoitotiimien työhön, joissa suunnitellaan hoitoa ja kuntoutusta 

yhdessä muun hoitohenkilökunnan ja asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. 

Yhteistyö psykologin ja muun henkilökunnan kanssa jatkuu koko hoitoprosessin ajan. 

Psykologi voi myös ohjata erilaisia terapeuttisia tai psykoedukatiivisia ryhmiä. 

Psykologit toimivat myös työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana muulle 

henkilökunnalle 

 Psykologien ymmärrys ja tutkimustulokset psykologisista tutkimuksista ja arvioista, 

potilaitten psyykkisistä ongelmista, ovat usein ratkaisevassa roolissa diagnostiikka 

työssä ja jatkohoidon suunnittelussa.  

 Psykologityö toimii hyvin niissä yksiköissä esim. lastenpsykiatria ja lastenneurologia, 

missä psykologit ovat osana työryhmää ja ovat mukana prosessissa potilaan ympärillä, 

silloin vältetään turhista tutkimuksista koska psykologi pystyy heti alusta arvioimaan 

mitä kannatta tehdä. Psykologi tekee itsenäisesti työtä oman alansa asiantuntijana, 

huolehtii omasta ammattiosaamisesta ja yleensä innokkaasti hankkii erityiskoulutusta. 

 Psykologien antama tuki ja ymmärrys, verkostokokouksien yhteydessä, arvostetaan 

peruskunnissa. 

 Lasten somatikan poliklinikalla ja osastolla psykologin työpanos arvostetaan erityisesti 

henkilökunnan ja potilaitten kesken. 

 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

 Psykologityö ja psykologien ammattiosaaminen ei hyödynnetä yksiköissä missä 

psykologit käytetään ulkopuolisena testaajana ja tutkimuksista päättää pääasiallisesti 

muut ammattiryhmät kun psykologit itse.  



 

 

 Joissain tapaukissa vakanssien täyttäminen on venynyt kohtuuttomasti aiheuttaen 

ylikuormitusta ja pitkiä tutkimusjonoja (lastenpsyk ja aikuispsyk). 

 Epäselvät struktuurit ja prosessit joissain yksiköissä huonontavat potilaan saama 

arviota ja hoitoa ja samalla heikentävät psykologien työmotivaatiota. Lähinnä koska 

psykologit kokevat että heidän vaikuttamismahdollisuudet oman työn kehittämiseen ja 

suunnitteluun ovat hyvin heikkoja.   

 Resurssipula ja sen seurauksena ostopalvelu henkilökuntaa vaikeuttavat joissain 

yksiköissä tiimityön toimivuuden. Esim nuorisopsykiatrian osasto on ollut ilman omaa 

psykologi noin 3 vuotta. 

 ”Välinputoaajat” kuka testaa, arvioi ja hoitaa potilaat jotka putoavat erikoisalojen välistä, 

esim. neuropsykiatriset potilaat.  

 Psykologien palvelutarjonta vaihtelee erittäin paljon kuntien välillä. Tarkoittaen että 

kaikkien peruskuntien palveluketjujen tekeminen ei voida tällä hetkellä tehdä. Joillekin 

kunnalle sairaalan psykologit joutuvat antamaan enemmän palveluja kun toiselle 

kunnalle.  Kommunikaation puute peruskuntien ja erikoissairaanhoidon välillä voi johtaa 

turhiin testauksiin. 

 Tiedonsiirto sairaalan sisällä tai jopa yksiköiden sisälle ei vielä ongelmatonta. 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

 Lasten neurologialla on suuri määrä lähetteitä /vuosi, 300 uutta lähetettä/vuosi, siellä on 

selkeä poliklinikka- ja osastojärjestelmä, mitä mahdollistavat että he selviävät tehtävästä 

hoitotakuun puitteessa. Toisaalta psykologityö ja tutkimukset ei voida aina suorittaa 

haluamalla tavalla kiireen tai henkilötilanteen takia. Poliklinikalla on ollut psykologien 

vajavuus ja vaihtuvuus viimeiset 2 vuotta.  

 Lastenpsykiatrialla lähetteiden määrä on pysynyt tasaisena viimeiset kolme vuotta, 

kuitenkin on syntynyt sekä psykologien tutkimus että terapia jonot. Jonot johtuvat 

osittain hitaasta psykologien rekrytointiprosessista sekä yhden psykologin 

pitkäaikaissairastumisesta. Myös muut tehtävät (lasten oikeuspsykiatriset tutkimukset, 

hallintotyö ja koulutukset) vievät psykologien työaikaa. Erityisesti perhetyö on 

lisääntymässä. Osastopaikkojen määrä on suunniteltu vähenemään ja kotiinpäin 

tähtäävä hoito lisäämään lähitulevaisuudessa.  Lastenpsykiatrialla tullaan luultavasti 

keskittymään enemmän tutkimus ja diagnoosi vaiheeseen.  

 Lastenpsykiatrian neljän psykologien yhteenlasketut suoritteet ovat vaihdelleet 

viimeisen kolmen vuoden aikana lähinnä yllä mainittujen ongelmien takia. 2012,  1702 

käyntejä, 2013, 1288 käyntejä ja 2014, 1429 käyntejä. Psykologeista yksi tekee 

kokopäivätyötä, muitten työajat ovat jaettu osittain muitten tehtävien välillä ja yksi tekee 

osapäivä työtä 80%. 

 Aikuispsykiatrialla suoritteiden määrät eivät ole saatu. Siellä on ollut viimeisten 2-3 

vuoden aikana, suuria muutoksia koskien työtavat ja työtehtävät. Lisäksi on puuttunut 

selkeä johtamis-struktuuri välillä. 

 Lasten somatikalla psykologi työskentelee tehokkaasti ja hänellä on paljon suorituksia.  

 Neuropsykologien työ keskittyy pitkälti tutkimus- ja diagnostiikkatyöhön. 

Aikuisneurologialla on noin 2 vuotta ollut yhden psykologin vajavuus. 

 



 

 

2.14.6.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 Yleisimmät ja keskeisimmät potilasryhmät ovat eri toimipisteissä hyvin erilaisia. 
Lastenpsykiatrialla ikäjakauma on 0-13 v. Nuorisopsykiatria hoitaa 13 - 18 v, 
aikuispsykiatria ja psykogeriatria hoitavat aikuiset ja vanhukset. Psykologit tukevat ja 
hoitavat omien yksiköiden potilaita ja ovat osana oman yksikön moniammatillista tiimiä.  

 Tavoitteet ovat kaikilla yksiköillä psykologisen osaamisalueen esiintuominen ja sen 
hyödyntäminen potilaan hyväksi, korkealaatuisena tutkimustyönä diagnostiikan avuksi 
sekä terapiatyötä ja psykologien antamaa hoitoa. 
 

 Sairaalan psykologeilla on laajan akateemisen peruskoulutuksensa lisäksi kaikilla oma 

erikoistietämyksensä omasta työalueesta monella on myös pitkä erikoistumiskoulutus. 

Mahdollisuus erikoistua omalle alalle on välttämätöntä jotta voidaan ylläpitää 

korkeatasoista erikoissairaanhoitoa, samalla psykologeilla pitää olla laaja tuntemus eri-

ikäisten potilaitten erityisvaikeudesta. Riittävä jatkuva koulutus ja työnohjaus ovat 

tarpeellisia että psykologit kehittyvät ja jaksavat työssään. Psykologiset 

tutkimusmenetelmät kehittyvät koko ajan ja se vaatii psykologeilta jatkuvaa koulutusta. 

Lisäksi on pysyttävä ajan tasalla tieteellisen tutkimuksen saralla 

 

 Perusperiaatteet sopivat hyvin yhteen psykologityön kanssa. Potilaskeskeisyys on 

psykologintyössä keskeistä, kun psykologi on aktiivinen osa moniammatillisessa 

tiimissä, potilaan ympärillä prosessi toimii tehokkaasti ja laadullisesti. Yhteistyö eri 

erikoisalojen kanssa toimii hyvin psykologien kesken, säännölliset yhteistyökokoukset 

toimivat jo. Myös verkostotyö perustason ja potilaan läheisten kanssa on tärkeää. 

Tiedonsiirto ja raportointimenetelmät talon sisällä on parannettava. 

 

 Somaattisen puolen psykologityö on tähän asti toiminut lastenyksiköllä ja osittain 

yleissairaalapsykiatrian kautta. Tässä on paljon kehitettävää. Esimerkiksi diabeetikoiden 

hoitoa, lihavuusleikkaukset, onkologiaa, kipupotilaat, synnytyspelko pkl. Tällä hetkellä 

ainoastaan lasten yksikössä on psykologin palvelua, se tarkoittaa että yli 16 vuotiaat 

joilla on kroonisia sairauksia jää ilman psykologin tukea haastavassa kehityksellisessä 

elämän vaiheessa. Neuropsykologista kuntoutusta tulisi kehittää sairaalassamme, 

esimerkiksi aivovammojen jälkitiloissa. 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 Harvinaisia potilasryhmiä ovat sellaiset jotka eivät sovi tiettyyn erityisalaan ja voivat sen 
takia joutua väliinputoajiksi esim. neuropsykiatriset potilaat, kehitysvammaiset joilla on 
käytöshäiriöt,myös somaatiset potilaat, kriisityö jne. 

 

2.14.6.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 
 
 
 
 
 
 

Psykologin 
arvio 

Lähete Verkostotyö, 
perhe, perustaso 

Hoidon arvio, 
hoidon lopetus 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 

 Alkuarvio työtiimissä, mitä on tehty ennen, tarvitaanko psykologin työpanos, tutkimus/arvio, 
lausunto, palaute, potilaan ohjaus eteenpäin, verkostotyö, terpiatyö/hoito, loppuarvio.  

 Muutokset toiminnoissa edellyttää selkeyden lisääminen. Strukturoidut valmiit hoitomallit, 
selkeä työnjako sekä myös mahdollisuus muutoksiin jos henkilöresurssit muuttuvat. 

 Tuottavuuden parantumisen varmistaminen (lasketaan resursointisuunnitelman pohjalta) 
Tuottavuus mitataan psykologien käyntimääräistä. Kuitenkin käyntien laadulliset ja työaikaa 
vievät erot ovat psykologien kohdalla huomattavat.   

 Rajapintojen huomiointi jotta väliinputoajat eivät pysty syntymään. Hoitomallit on tehtävä 
myös harvinaisempia potilasryhmiä varten. 

 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

 Keskeiset ja harvinaiset potilasryhmät tutkitaan saman ydinprosessin mukaan. 

 Väliinputoajat, neuropsykiatria, kehitysvamma + käytöshäiriö.  

 Ketkä varautuvat, erillinen erikoisryhmä neuropsykiatria vai laajennetut nykyiset 
erikoisalat, yhteistyö kehitysvammapuolen kanssa? 

 Mitä varautuminen tarkoittaa käytännössä selkeät ennalta sovitut hoitosuunnitelmat? 

 Rajapinnat 

 Somatikka, akuutit- ja krooniset potilaat. 

 

2.14.6.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

 Moniammatillinen tiimityöskentely, lähellä potilasprosessia. 

 Riittävä ammattitaito, erikoisosaaminen, tarvittavat tutkimusmenetelmät, koulutus ja 

työnohjaus. Psykologien tuntemus ihmisten psyykestä ja psyykkisistä ongelmista. 

 Riittävästi aikaa tutkimuksien ja päätelmien tekemiseen. 

 Kaikki toimet pitäisi olla täytettyjä. 

Kriittiset menestystekijät 

 Perhekeskeisyys, lapsikeskeisyys, hoidon kokonaisvaltaisuus 

 Joustavuus, ystävällisyys, tavoitettavuus, turvallisuus, vuorovaikutuksellisuus 

 Kaksikielisyys 

 Monikulttuurisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen, tarvittavat tulkkipalvelut 

 

Psykologin 
tutkimus 

Hoitopäätös,  
Selvitystyö, 
Psykologi 
mukana 

Palaute, 
Lausunto, 

Jatko-
suositukset 

Terapia, 
psykologin 

antama hoito 

Psykologin osaaminen, koulutus, työnohjaus, ryhmät 



 

 

2.14.6.6 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

- Selvä vastuualueiden jakaminen, 

- Mitkä asiat pitää olla tutkittua perusterveyshuollossa ennen kun asiakas tulee 

erikoissairaanhoitoon. Yhteiset erikoisalakohtaiset ohjeistukset peruskunnille. 

- Säännölliset kokoukset rajapintatukipalveluyksiköiden kanssa.  

- Koulutusvastuu ja ohjausvastuu kunnille 

Rajapinnat kuntoutukseen 

Kuntoutusyksikkö (fysioterapeutit, sosiaalityöntekijät, kuntoutusohjaajat), 
yksityispuolen toimijat (lääkärit, terapeutit jne), sosiaalitoimi (lastensuojelu, 
päiväkodit jne), koulut, Folkhälsan, erityishuoltopiirit (Eskoo, Kårkulla), Tikoteekki, 
Kela, Valtion erityiskoulut, potilasyhdistykset (kolmas sektori) 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

Lastenosasto, lastenpoliklinikka, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, aikuispsykiatria, 

lasten- ja aikuisneurologialle sekä somatikan yksiköille. 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

PTH (lääkärit, terveydenhoitajat/neuvolat, kouluterveydenhuolto), päiväkodit, koulut. 
 
Yliopistosairaalat 
 
Epätasainen palvelutarjonta peruskunnissa asettavat meidän asiakkaat eriarvoiseen 

asemaan. 
 
Parannus: 
• Neuropsykiatrinen tiimi lastenpsykiatrian kanssa 
• Parempi mahdollisuus yhteistyöhön päiväkotien ja koulujen kanssa; 

konsultaatiot, observaatiot, palautekeskustelut 
 
- Kun esim. lastenneuro ja lastenpsykiatria toimivat samassa lastensairaalassa ei 

tarvita yhä paljon sisäisiä lähetteitä ja odotusaikoja ennen kun saadaan toisen 
erikoisalan arvio potilaasta.  

 

2.14.6.7 Resursointitarpeet 

Oikeat volyymit psykologityölle on tällä hetkellä vaikea arvioida. Monella 
erikoisalalla on ollut avoimia tai täyttämättömiä toimia viimeiset 2-3 vuotta. Työssä 
olevat psykologit ovat varmasti tehneet kaikkensa mutta kun osa työtekijöistä on 
puuttunut, työmenetelmien kehitystä ja työpanoksien arviointi ovat olleet 
puutteellisia.  
 
Uusien toimintamallit toisivat psykologien kohdalla kaksi suurta yksikköä missä 
suurin osa psykologeista olisi työssä. Psykiatrian osaamiskeskus ja lasten 
osaamiskeskus, ainoat kaksi psykologia, jotka eivät kuuluisi näihin, olisi 
aikuisneurologian psykologit. Toisaalta jos lapsi- ja nuorisopsykiatria jää osana 
psykiatrian osaamiskeskusta niin psykologien määrä somaattisella puolella jää 
nykyiseen eli 5 toimia. 
 



 

 

NHG:n mukaan psykologit siirtyisi kuntoutus- ja asiantuntijapalvelu yksikölle 
yhdessä muitten erityistyöntekijöiden kanssa.  Tavoite olisi suuremman 
joustavuuden saavuttaminen. Psykologien kohdalla työskentely eri yksiköissä 
onnistuisi jos olisi kysymys lyhyempiä konsultaatioita, kriisityötä ja henkilökunnan 
ohjausta ja neuvontaa. Kun on kysymys potilastyöstä psykologisista tutkimuksista, 
arvioista ja terapioista hyvin vaikea siirtyä yhdestä erikoisalalta toiseen. 
Psykologeilla on sen verran paljon erityisosaamista omasta erikoisalasta että 
siirtyminen eri erikoisalaan vaatii pitempiä sijoituksia ja perehtymistä.   
 
Tämänhetkinen tilanne 
 
Nykyinen yksikkö    Täytetyt vakanssit Sijainen Auki 
2717 PSYK. TUTKIMUS- JA TERAPIAPKL.  5     
2721 KUNTOUTUSPSYKIATRIAN PKL.    1 
2741 AKUUTTIPSYKIATRIAN PKL.   2 
2751 LASTENPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA  2,45 
2752 NUORISOPSYKIATR. POLIKLINIKKA  2    1 
2753 SERI-TUTKIMUKSET    1,3 
2781 LASTENNEUROLOGIAN YKSIKKO  1  1 
3400 LASTENTAUDIT, YHTEISKUSTANNUS  1 
3751 LASTENPSYKIATRIAN OSASTO  1 
3752 NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO  1 
3770 NEUROLOGIA, YHT.KUST.   1    1 
      17.75  2  2 
Neuropsykologi(1) 
 
Yllä oleva kaavio ei pidä paikkaansa, aikuispsykiatrialla on tällä hetkellä työssä 
yhteensä 6 psykologia, ei 8 kuten ylhäällä on arvioitu. Laten psyk osastolla on 0.5:n 
psykologin työpanos ei 1 psykologi. 
Lasten neurolla on tällä hetkellä psykologien työpanos 80+60% = 1,4. Lisäksi 
ostetaan 5 psykologi tutkimuksia kevään aikana.  
Psykologitoimia on Vaasan keskussairaalassa tällä hetkellä 20 sekä kaksi 
neuropsykologin toimia, kaikki eivät ole täytettyjä. Virkojen ollessa täytettynä 
turvataan myös psykologintyön laatu ja mahdollisuus kehitys- ja arviointityöhön. 
 
Lastenpsykiatrian pikkulapsitoiminasta puuttuu kokonaan psykologin työpanos. Jos 
lastenpsykiatria yhdistyy lastensairaalaan, pikkulapsipsykiatria yhdistyisi luontevasti 
muun pikkulapsi työn kanssa siellä ja psykologiresurssi pitäisi jakaa uudelleen 7 
psykologien kesken. Jos jää psykiatrian osaamiskeskuksessa pikkulapsitoiminta 
tarvitsee ½ psykologin työnpanos jatkossa.   
 
Oikeuspsykiatrinen toiminta tarvitsee myös lisää psykologiresurssia, lisäys olisi 
nykyisestä 1, 3 psykologin työpanos, kahteen psykologin työpanokseen. 
 
Psykologin työ lastenneurologialla kattaa todella paljon työtä tilastoitavien 
potilaskäyntien lisäksi: testitulosten pisteytys, tulosten kokoaminen ja pohdinta, 
tiedon keruu, lausunnon kirjoittaminen, palautteen anto, tiedon välittäminen 
verkostolle, tiimi- ja muut kokoukset. Mikään näistä mainituista ei kerrytä käyntejä 
tilastoihin. Tällä hetkellä psykologiresurssimme on 140 %. Kahdella täysipäiväisellä 
psykologilla olisi 10 tutkimuskäyntiä viikossa, yllä mainitsemieni tehtävien lisäksi, 
mielestämme sopiva työtahti yhtä psykologia kohti. 



 

 

 

2.14.6.8 Resurssien mitoitukset 

Suosituksien mukaan psykoloin kliinisen työn koostuisi seuraavasta: 
 40-50 prosenttia välitöntä asiakastyötä 

 30 prosenttia asiakastyöhön liittyvää valmistelevaa ja jatkotyötä: kirjallista tai 

suullista informaation hankintaa, yhteenvetojen ja lausuntojen laadintaa, 

neuvottelua tiimin kanssa, jatkotoimenpiteistä sopimista ja neuvotteluja niiden 

toteuttamiseksi jne. 

 20 prosenttia konsultaatio- ja yhteistyöpalveluja 

 10 prosenttia työn suunnittelu- ja uusintamistehtäviä 

Asiakasmäärän mitoituksessa lähtökohtana on, että käyntilukuihin pohjautuvia 
mitoituksia ei suositella. Ehdottomana kattostandardina voidaan kuitenkin pitää sitä, 
että 
viikottainen asiakaskäyntien määrä ei ylitä 18 käyntiä (3-4 asiakasta päivässä). 
Käyntilukujen sijaan suositellaan käytettäväksi vuotuiseen asiakasmäärään 
perustuvia laskelmia. Näissä ilmaistaan asiakasmäärän maksimi vuotta kohti. 
Jakamalla psykologityön 
vuosikustannus asiakasmäärällä saadaan vuotuinen kustannus asiakasta kohden.  
Potilaskäynnit ovat yleensä 45min/kerta joskus jopa 90min. Jokaisen käynnin pitää 

kirjata, tutkimus-/arviojaksojen jälkeen psykologi tekee kattavat lausunnot tuloksista. 

Aineiston läpikäyminen ja lausuntojen kirjoittaminen kestää arviolta 3-5 

tuntia/potilas. Terapia ja potilaiden tukikäynnit kestävät noin 45 min/käynti. Nämä 

käynnit vaativat noin 15 minuutin kirjaamistyö/käynti. Vastaanottojen määrät 

vaihtelevat suuresti eri yksiköiden välillä. Aikuisneurologian yksikössä psykologi 

tutkii perusteellisesti ja kirjoittaa lausunnot yhdestä potilaasta/päivä.  

Potilasvastaanottojen lisäksi psykologit osallistuvat yksiköiden moniammattilisiin 

tiimeihin, ovat mukana kehittämässä potilastyötä, ovat mukana ja usein ovat 

vastuussa verkostotyössä eri yhteistyötahojen kanssa ja kehittävät omaa 

ammattiosaamista. 

 

Psykologipalvelujen saatavuus peruskunnissa vaihtelee erittäin paljon. Tämän takia 

riippuen mistä kunnasta potilaat tulevat sairaalaan, joudumme välillä arvioimaan 

miten paljon psykologipalveluja potilas tarvitsee. Joudumme miettimään jos me 

annamme tarvittavaa tutkimusta ja hoitoa tai jos oletamme että peruskunnat sitä 

tarjoavat. Tiedämme että jotkut kunnat eivät pysty tarjoamaan potilaan tarvitsemat 

palvelut.  

 

2.14.6.9 Resursointisuunnitelma 

 
Psykologien resursointi 2025 

 
Nykyinen yksikkö     Psykologi Neuropsykologi 
2717 PSYK. TUTKIMUS- JA TERAPIAPKL.  5     
2721 KUNTOUTUSPSYKIATRIAN PKL.  2   
2741 AKUUTTIPSYKIATRIAN PKL.   2 
2751 LASTENPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA  2 



 

 

2752 NUORISOPSYKIATR. POLIKLINIKKA  3     
2753 SERI-TUTKIMUKSET    2 
2781 LASTENNEUROLOGIAN YKSIKKO  1  1 
3400 LASTENTAUDIT, YHTEISKUSTANNUS  1 
3751 LASTENPSYKIATRIAN OSASTO  1 
3752 NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO  1 
3770 NEUROLOGIA, YHT.KUST.   1  1 
Onkologia     1 
Somatiikka     1    
      23  2   
Neuropsykologi(1) 
 

2.14.6.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
Psykologitoiminta on arkiaikoina 8-16. 
Psykologit tarvitsevat huoneet lähellä omaa erikoisyksikköä. Tilatarpeet vaihtelevat hieman 
erikoisalojen mukaan mutta psykologi taritsee oman työhuoneen. Erityiskysymys on vaitio-
olovelvollisuus. Potilaan koskevat tiedot ei saa paljastaa muille jotka eivät ole 
hoitosuhteessa potilaaseen. Psykologityöhön kuuluu usein puhelinsoittoja eri 
yhteistyötahoihin ja myös potilaan omaisille. Oma huone takaa työrauhan sekä vaitio-olo 
velvollisuuden. 
Aikuisneurologialla kaksi psykologia tekee päätyötä omissa työhuoneissa missä on sekä 
potilasvastaanottoa sekä analysi- ja kirjoitus tilaa. Huoneissa pitää olla säilytystilaa 
testimateriaalille. 
Somaattisen sairaalan psykologitarpeet pitää kehittää. Nykyään yleissairaalapsykiatrian 
yksi psykologi tarjoaa sitä apua, mutta tarvetta olisi että toimintaa kehitetään kahdella 
lisätoimella, josta yksi voisi palvella onkologian puolella. Nämä tarvitsevat 
vastaanottohuoneet osastoilla + yhteinen keskuskonttori. 
Lasten osaamiskeskuksessa voi eri suunnitelmien mukaan olla joko 8 psykologia tai 3 
riippuen, kuuluuko lastenpsykiatria lasten osaamiskeskukseen tai psykiatrian 
osaamiskeskukseen.  
Psykiatrian osaamiskeskuksella voi samalla tavalla olla joko 15 psykologia tai 9 riippuen 
yllä olevista päätöksistä. 
Terapiatyötä tekevä psykologi tarvitsee ehdottomasti omaan huoneen. Terapiatyössä 
setting, eli huone tuo turvallisuuden ja jatkuvuuden potilaan usein kaoottisessa elämässä ja 
on sinänsä tärkeä työväline terapiaprosessissa. Myös lasten ja nuorten kanssa työtä 
tekevät psykologit tarvitsevat oman työhuoneen. 
Yksiköissä missä on monta psykologia, tarvitaan yhteinen varastotila mistä psykologit 
pääsevät hakemaan tutkimusmateriaalia. 

 

2.14.6.11 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 

 
Psykiatrian osaamiskeskus    psykologit 
 
2717 PSYK. TUTKIMUS- JA TERAPIAPKL.  5 
2721 KUNTOUTUSPSYKIATRIAN PKL.  2 
2741 AKUUTTIPSYKIATRIAN PKL.   2 
 
Aikuispsykiatria tarvitsee 9 vastaanottohuonetta psykologeille, lisäksi yksi yhteinen varastotila 
tutkimusmateriaaleille. Psykologit tarvitsevat myös mahdollisuuksia käyttää yhteisiä ryhmä tai 
neuvotteluhuoneita. 
 
2752 NUORISOPSYKIATR. POLIKLINIKKA  3 



 

 

3752 NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO          1 
 
Nuorisopsykiatrialla tarvitaan 4 psykologin huoneet, lisäksi yhden yhteisen varasto komeron 
tutkimusmateriaalille. Psykologit tarvitsevat myös mahdollisuuksia käyttää yhteisiä ryhmä tai 
neuvotteluhuoneita. 

 
Lasten osaamiskeskus 
 
2751 LASTENPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA  3 
3751 LASTENPSYKIATRIAN OSASTO   1 
 
Lastenpsykiatrialla tarvitaan 5 psykologin huoneet, lisäksi yhden yhteisen varasto komeron 
tutkimusmateriaalille. Psykologit tarvitsevat myös mahdollisuuksia käyttää yhteisiä ryhmä tai 
neuvotteluhuoneita. 
 
2753 SERI-TUTKIMUKSET    2 
 
Seri tukitusyksikkö tarvitsee 4 huonetta, ryhmä / tekniikkahuone, haastatteluhuone, odotustila ja 
yksi kansliatila. Seri yksikön tiloilla on tärkeää henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuus.  

 
     
2781 LASTENNEUROLOGIAN YKSIKKÖ  1 + 1 
 
Kahden psykologin työ/tutkimus huoneet 
 
3400 LASTENTAUDIT, YHTEISKUSTANNUS  1 
Yksi psykologin työhuone 
 
Vastaanottopalvelut 
 
3770 NEUROLOGIA, YHT.KUST.   1 + 1 
 
Aikuisneurologia tarvitsee kahden psykologin työ/tukimushuoneet 
 
 
Onkologia     1 
 
Yksi psykologin työhuone asiantuntia/kuntoutus yksikössä 
 
Somatiikka     1 
 
Yksi psykologin työhuone asiantuntia/kuntoutus yksikössä 
 

2.14.6.12 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

 
Tehokas moniammattilinen tiimityö missä hyödynnetään psykologien osaaminen heti alusta 
lähetteen saapumisesta lähtien. Johtaa nopean diagnoosiin ja potilaan ymmärtäminen mikä 
lyhentää potilaan tarvitsema tutkimus- ja hoitojaksoa.  
 



 

 

Potilas saa oikea-aikaista tutkimusta ja hoitoa, turha odottelu ja päällekkäisyyksiä karsitaan. 
Odotusajat lyhenevät. Somaattisten potilaiden palvelujen kehittäminen ennaltaehkäistää 
sairastumisista ja kriiseistä johtuvista psyykkisiä ongelmia.  

 
Henkilökunta saa psykologeilta jatkuvaa koulutusta ja ohjausta oman erikoisalan potilaiden 
hoitoon. Ja henkilökunta tietää myös milloin psykologipalveluja tarvitaan erityisesti. Sairaalan johto 
voi luottaa että psykologipalveluja on tarjolla tehokkaasti ja tarpeeksi.  
 
Muutos tarkoittaa tehokkaampaa psykologipalvelujen käyttöä 
 
Muutos tarkoittaa osittain potilas ja hoitoprossien uudelleen suunnitteleminen jotta psykologien 
osaaminen hyödynnetään oikea aikaisesti ja riittävästi, eikä vaan muitten ammattiryhmien 
päätöksellä tarvittaessa. 
 
Yhteistyö peruskuntien psykologien kanssa on edelleen tärkeää. Työnjako ja rajanveto on vielä 
epäselvä johtuen keskeneräisistä poliittisista päätöksistä.  

Teknologiset ratkaisut 

 
Ehdottoman tärkeä olisi saada toimivat potilastietojärjestelmät jotka pysyisivät kommunikoimaan 
erikoissairaanhoidon ja peruskuntien välillä. Tällä hetkellä menee työaika hukkaan kun pitää tilata 
paperiversiona aikaisemmin tehtyjät tutkimuksia.  
 
Psykologien sähköinen vastaanotto ja neuvontapalvelu voidaan kehittää yhdessä peruskuntien 
kanssa.  
 
Eri psykologien käyttämät kyselylomakkeet ja mittarit voidaan siirtää sähköisen muotoon, niin että 
potilas täyttää lomakkeita sähköisesti jo ennen sairaalaan tuloa. Voidaan pilotoida parin vuoden 
sisällä, mutta voidaan ottaa laajempaan käyttöön vasta toimivan potilastieto-järjestelmän 
saavuttua.  
 

2.14.6.13 Tulosten yhteenveto 
Keskeinen painpiste psykologien osalta on tehokas moniammatillinen tiimityö missä psykolgin 
ammattiosaaminen hyödynnetään heti hoitoprosessien alusta. 
 
Psykologit työskentelevät tehokkaasti omilla erikoisaloilla, sairaalaan tulee nykysuunitelmien 
mukaan 3 yksikköä missä on psykologeja, lasten osaamiskeksus, psykiatrian osaamiskeskus ja 
vastaanottopalveluissa. Näiden yksiköiden sisällä psykologit jakavat työtään tehokkaasti omien 
erikoisosaamisten mukaisesti. Yksiköiden sisällä voidaan myös tarvittaessa tehdä yhteistyötä 
erikoisalojen yli.  
 
Riittävän laajan psykologipalvelujen tarjonta sairaalassa parantaa potilaiden saama ymmärrys ja 
diagnostiikka ja siten myös lyhentää tarvittavat hoitoajat. 
 
Lopullinen arvio psykologipalvelujen tarpeista on tässä vaiheessa vaikea tehä johtuen monesta 
epävarmuustekijöistä mm. keskeneräisestä sosiaali- ja terveyspalvelu uudistuksesta. 
 
Psykologien puolesta 
Björn Öst 
Koordinoiva psykologi 
 



 

 

2.14.7  Puheterapeutit 

2.14.7.1 Tiimien tavoitteet ja organisointuminen 

 
Tiimikohtaiset tavoitteet 

- Puheterapeuteille ohjautuu potilaita sairaalan poliklinikkojen ja vuodeosastojen kautta, 

yliopistosairaaloista sekä perusterveydenhuollosta. 

-  Puheterapeutin työssä tavoitteena on potilaiden 

 Oikea-aikainen puheterapeuttinen arviointi, kannanotto puheterapiatarpeeseen sekä 

seuranta osana moniammatillista työryhmää 

 Puheterapeuttisen ohjauksen ja kuntoutuksen aloittaminen sekä tietyissä 

tapauksissa myös toteuttaminen 

 Puheterapeuttisen jatkokuntoutuksen suunnittelu 

- Puheterapeuttien työtavat ja tehtävät vaihtelevat erikoisalasta riippuen. 

- Puheterapeuteilla on lisäksi koulutustehtäviä sairaalan sisä- ja ulkopuolella. 

2.14.7.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

Puheterapeutin toimi/virka on tällä hetkellä Tikoteekissa, lastenneurologisessa yksikössä, 
neurologian poliklinikalla sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla (4 KPL). Lisäksi 
on suunnitteilla yksi toimi jaettuna lastenneurologisen yksikön ja Tikoteekin kanssa. 
Puheterapeutin tehtävä on arvioida kommunikaatiota, puhetta, kieltä, ääntä, oraalialueen 
sensomotoriikkaa ja nielemistä. Työtehtävät ovat hyvin erilaisia erikoisalasta riippuen. 
 
Toimii hyvin: 
- Työskentely omalla erikoisalalla 
- Tiimityö moniammatillisessa työyhteisössä 
- Mahdollisuus suuntautua ja jatkokouluttautua omalla erikoisalalla, jolloin potilas ja 

omaiset saavat asianmukaista sekä ajantasaista ohjausta ja kuntoutusta potilaan 
toimintakyvyn parantamiseksi ja arkielämän helpottamiseksi 

 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

- Puutteelliset puheterapiaresurssit (ostopalvelun tarve) 
- Toiminnan haavoittuvuus pienen ammattiryhmän vuoksi 
- Moniammatillisten työryhmien kehittäminen vielä kesken (esim. aikuisten 

dysfagiatyöryhmä, pienten lasten syömisvaikeuksien työryhmä) 
- Toiminnan ennakoimattomuus, etenkin akuuttityössä 
- Hoidon tarvetta ei aina tunnisteta, tai sitä ei tunnisteta riittävän ajoissa 
- Suuri haaste yhdistää poliklinikka- ja osastotyö 

- Osastolla työskenteleminen usein haastavaa puutteellisten työolosuhteiden vuoksi 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

- Osastosuoritteiden määrä tullee jatkossa kasvamaan aikuispuolella kun 

dysfagiapotilaiden tarpeet tunnistetaan aiempaa tehokkaammin 

- KNK-poliklinikalla äänihäiriöpotilaiden sekä muiden kurkunpään alueiden ongelmista 

kärsivien potilaiden määrä tullee jatkossa kasvamaan kun tarpeet tunnistetaan aiempaa 

tehokkaammin 

- Lastenneurologisessa yksikössä on jo nyt puutteelliset puheterapiaresurssit ja 

joudutaan käyttämään ostopalvelua 



 

 

- Tikoteekin tilanteeseen ei voida ottaa kantaa, koska toimea ei ole täytettynä 

2.14.7.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 Yleisimmät ja keskeisimmät potilasryhmät 
- Kielelliset vaikeudet ja lasten viivästynyt kehitys 

- Puhe- ja kommunikaatiovaikeudet, myös aistipoikkeavuuksiin liittyen 

- Oraalialueen sensomotoriikan ongelmat 

- Neuropsykiatriset vaikeudet 

- Syömis- ja nielemishäiriöt 

- Kurkunpään alueen ongelmat 

 

 Tavoitteet 

- Puhe-, kommunikaatio- sekä syömis- ja nielemisoireiden tunnistaminen, jotta potilas 

ohjautuu lähetteellä riittävän varhaisessa vaiheessa puheterapeutin arvioon. Näin 

pyritään välttämään aspiraatioriski, työkyvyttömyys, sosiaalinen eristäytyminen sekä 

pienten lasten syömisvaikeuksien monimutkaistuminen.   

- Oikea-aikeinen arviointi ja kannanotto osana moniammatillista tiimityötä, ja sitä kautta 

vaikutus diagnostiikkaan 

- Potilaiden,  hoitohenkilökunnan sekä omaisten ja muun lähiympäristön informointi ja 

ohjaus -> edesautetaan sairauteen sopeutumista sekä selviytymistä arkiympäristössä  

- Jatkokuntoutuksen suosittelu ja suunnittelu sekä jatkohoitopaikkojen informointi. 

Syömis- ja nielemishäiriöpotilailla pyritään välttämään komplikaatioita, aliravitsemusta 

sekä ongelmien moninkertaistumista. 

- Tarvittaessa on tärkeää suositella ja sovittaa korvaavia kommunikointimenetelmiä 

- Erilaisten potilasryhmien prosessikuvausten laatiminen yleisellä tasolla on tärkeää. Näin 

puheterapeutin osuus nivoutuu osaksi potilaan hoitoprosessia jo alusta lähtien.  

 Erityiset tarpeet 
- Rauhallinen tutkimusympäristö on tärkeää, jotta potilas ei häiriydy tutkimustilanteessa ja 

saadaan siten luotettava kuva kokonaistilanteesta.  

- Arviointiin ja kuntoutukseen tarvittavien välineiden käytön hallinta 

- Riittävästi aikaa tehdä tutkimukset, analysoida tulokset sekä laatia suositukset/lausunto. 

- Erityisosaamista puheen-, kielen-, kommunikaation, syömisen ja nielemisen osa-alueilla 

(tukiviittomat, kuvakommunikaatio, tulkkipalvelut, instrumentaaliset nielemistutkimukset) 

- Potilaan ja omaisten kohtaaminen kriisitilanteissa 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

- Pediatriset potilasryhmät (sydänsairaudet, krooniset sairaudet, elinsiirrot, anomaliat) 
- Keskosina syntyneet lapset 
- Trakeostomoidut potilaat 
- Halkiopotilaat 
- Transsukupuoliset henkilöt 

- Neuromuskulaariset sairaudet 
 
 



 

 

2.14.7.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

POLIKINIKKAPROSESSI 

Lähete puheterapeutille tulee 

1. Oman erikoisalan lääkärin hyväksymänä (sairaalan ulkopuolelta tai toiselta 

erikoisalalta tullut lähete) 

2. Yliopistollisesta sairaalasta 

 

- Lääkäri hyväksyy puheterapeutille tulleen lähetteen TAI lääkäri palauttaa lähetteen  

- Puheterapeutti arvioi lähetteen kiireellisyyden ja varaa ajan (lastenneurologinen yksikkö 

= LANEU, KNK-poliklinikka = KNK) TAI muu ammattihenkilöstö varaa ajan suoraan 

puheterapeutille (aikuisneurologinen poliklinikka = ANEU) 

- Puheterapeutti hankki tietoa asiakkaasta etukäteen esim. vanhempia/omaisia 

haastattelemalla, päiväkoti- tai koulukäynnillä (LANEU), aiempiin 

sairaskertomustietoihin tutustumalla 

- Puheterapeutin tekemä tutkimus sekä mahdolliset yhteistutkimukset muiden 

ammattiryhmien kanssa (esim. PT + FT + TT) 

- Asiakkaan asioita käsitellään moniammatillisessa tiimissä (nykytilanteessa malli toimii 

ainoastaan lastenneurologisessa yksikössä) sekä keskustelu vanhempien kanssa 

(LANEU, KNK) 

- Puheterapeutti tekee lausunnon sekä antaa ohjausta potilaalle/ omaisille/ päiväkodille/ 

koululle/ terveyskeskuksiin sekä laatii jatkokuntoutussuositukset 

Puheterapeutin lausunto menee palautteena lähetteen hyväksyneelle lääkärille, 

joka tarvittaessa koordinoi puheterapeutin suosittelemat lisätutkimukset (esim. 

instrumentaaliset nielemistutkimukset), toimenpiteet (PEG-ravitsemus) ja 

konsultaatiot (esim. foniatri, Tikoteekki) sekä laatii tarvittavat lausunnot esim. 

KELA:an. 

- Kuntoutus toteutuu joko VKS:ssa (KNK) tai sairaalan ulkopuolella joko kotikunnan tai 

KELA:n järjestämänä (ANEU, LANEU, KNK) 

- Potilas kutsutaan seurantakäynnille ja/tai ohjausjaksolle 

Puheterapeutin lausunto menee palautteena lähetteen hyväksyneelle lääkärille, 

joka tarvittaessa koordinoi puheterapeutin suosittelemat lisätutkimukset, 

toimenpiteet ja sekä laatii tarvittavat lausunnot esim. KELA:an. 

- Potilaalle ohjelmoidaan uusi seurantakäynti TAI seuranta jatkuu muualla TAI seuranta 

päättyy 

OSASTOPROSESSI  
- Potilas saapuu sairaalahoitoon 

- Vuodeosaston henkilökunta TAI osaston konsultoima lääkäri havaitsee tarpeen 

puheterapeutin konsultaatiolle   

- Lääkäri tekee lähetteen puheterapeutille 

- Puheterapeutti tekee tutkimukset sekä mahdolliset yhteistutkimukset (esim. PT + FT + 

TT) TAI potilas ehtii siirtyä jatkohoitoon ennen kuin puheterapeutti ehtii tavata potilaan 

- Keskustelu omaisten kanssa  

- Keskustelut tarvittaessa hoitavan lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa sekä 

suositusten tekeminen potilaan hoitosuunnitelmaan 

- Puheterapeutti tekee lausunnon (väliarvio) sekä antaa ohjausta potilaalle, omaisille 

sekä hoitohenkilökunnalle 



 

 

Puheterapeutin lausunto (väliarvio) menee palautteena lähetteen hyväksyneelle 

lääkärille, joka tarvittaessa koordinoi puheterapeutin suosittelemat 

lisätutkimukset (esim. instrumentaaliset nielemistutkimukset), toimenpiteet 

(PEG-ravitsemus) ja konsultaatiot (esim.  Tikoteekki) 

- Puheterapeutin tekemät seurantakäynnit vuodeosastolla ja hoito-ohjeiden tarkennukset 

/ kuntoutuksen aloittaminen potilaan tilan muuttuessa 

- Viikoittainen osastopalaveri, jossa potilaan asioita käsitellään moniammatillisessa 

työryhmässä (ANEU) 

- Puheterapeutin tekemä lausunto (loppuarvio) jatkohoitosuosituksineen kotikuntaan, 

kuntoutuslaitokseen, yliopistolliseen sairaalaan tai palvelutaloon potilaan siirtyessä 

jatkohoitopaikkaan TAI potilaan kotiutuessa ja saadessa suosituksen jatkokuntoutuksen 

järjestämisestä 

- (Puheterapeuttinen seuranta erikoissairaanhoidossa jatkuu tarvittaessa vielä 

poliklinikkaprosessina) 

Yhteiset rajapinnat:  
- vanhemmat, omaiset, päiväkoti, koulu/opiskelupaikka, valtion erityiskoulut, työpaikka, 

kuntouttava puheterapeutti (kunta, yksityiset/KELA), KELA 

- yliopistolliset sairaalat, erityishuoltopiirit, yksityiset kuntoutuslaitokset, vakuutusyhtiöt 

- kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, 

ravitsemusterapeutti, psykologi, erikoislääkärit, hoitohenkilökunta 

- röntgen, ravitsemuskeskus, kliininen fysiologia, kliininen neurofysiologia 

HUOM! 
- Puheen, äänen, kielen, kommunikaation ja/tai nielemisen/syömisen ongelmien 

tunnistaminen ontuu vielä nykyisten toimintamallien vuoksi, jolloin potilasta ei aina 

osata lähettää puheterapeutin arvioon. 

- Potilas saattaa siirtyä jatkohoitoon ennen kuin puheterapeutti tapaa potilaan. Näin 

myöskään jatkohoidon ja/tai –kuntoutuksen toteutumista ei voida turvata. 

- Informaation siirtyminen keskussairaalasta kotikuntaan ei aina toimi, koska 

potilastietojärjestelmissä on vielä puutteita. 

PÄIVÄOSASTOPROSESSI (LANEU) 
Puheterapeutin työ nivoutuu lastenneurologisessa yksikössä laadittuun 
osastotutkimusprosessiin (kt. yst. Lasten osaamiskeskus).  
Rajapinnat: 
Samat kuin osastoprosessissa 
HUOM! Tikoteekin osalta prosessikuvauksia ei ole voitu tehdä, koska puheterapeutin 
toimea ei ole tällä hetkellä täytettynä 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

- Erikoistapausten ja harvinaisten potilasryhmien kohdalla noudatetaan vastaavanlaisia 

prosesseja, kuin muillakin potilasryhmillä 

- Kyseisten potilasryhmien kohdalla tutkiminen ja hoidon suunnittelu vie enemmän aikaa, 

koska joudutaan usein hakemaan tietoa kirjallisuudesta sekä konsultoimaan 

yliopistosairaalan puheterapeuttia ja muita tahoja 

- Kyseisten potilasryhmien kohdalla joudutaan useimmiten antamaan enemmän ohjausta 

jatkokuntoutusta toteuttavalle puheterapeutille  

 



 

 

2.14.7.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

- Potilaan kokonaistilanteen huomioiminen, jotta myös kommunikaation ja 

syömisen/nielemisen tarpeet tunnistetaan 

- Selkeiden hoitoprosessien avulla potilaan kokonaistilanteen huomioiminen helpottuu, 

hoidon aloittaminen aikaistuu ja tehostuu 

- Hyvän hoidon kannalta on tärkeää, että potilas saa tutkimuksen, ohjauksen ja hoidon 

omalla äidinkielellään. Erityisen tärkeää tämä on huomioida potilaiden kohdalla, joilla on 

puheen, kommunikoinnin ja kielen vaikeuksia. 

- Potilaan hyvän hoidon tae on henkilökunnan riittävä ammattitaito ja lisäkoulutus omalla 

erikoisalalla 

- Puheterapiapotilaiden hyvän hoidon edellytykset ovat moniammatillinen tiimityö ja 

hoidon jatkuvuus 

- Riittävän selkeä ja kattava dokumentointi 

- Potilaskeskeisyys ja potilaan tarpeiden mukaan toiminen (kommunikaatiohäiriöisen 

potilaan kohtaamiseen tulee varata riittävästi aikaa) 

 

Kriittiset menestystekijät 

- Tärkeää on, että monioireisten potilaiden kommunikaation, puheen, kielen, äänen ja 

syömisen/nielemisen ongelmat tunnistetaan, jotta potilas ohjautuu tutkimukseen ja 

hoitoon – on tärkeää huomioida potilaan ongelmat kokonaisvaltaisesti. 

Lähetettä tai suositusta jatkokuntoutuksesta ei kuitenkaan mene kotikuntaan potilaan 

lähtiessä sairaalasta, ellei puheterapeutti keskussairaalassa ole tavannut potilasta ja 

koordinoinut kyseistä kuntoutusta/hoitoa. 

- Kaksikielisyys 

- Puheterapeutti on kommunikaation, kielen, puheen, äänen, suun alueen 

sensomotoriikan sekä nielemisen asiantuntija 

 

2.14.7.6 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

- Nielemishäiriöisten aikuispotilaiden videofluorografiatutkimukset röntgenosastolla 

- Ravitsemuskeskuksen kanssa tiivis yhteistyö nielemispotilaiden kohdalla (sopiva 

ruokakoostumus) 

- Osastosihteerien riittävän nopea saneluiden purkaminen ja lähetteiden toimittaminen 

eteenpäin 

 Huom! hoidon koordinoimisen tärkeys (puheterapeutti saa lähetteen ja puheterapeutin 

tekemät lausuntotekstit päätyvät esim. kotikuntaan) 

 

Rajapinnat kuntoutukseen 

- Tiivis yhteistyö hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvan henkilökunnan kanssa, 
mahdolliset yhteisvastaanotot  

- Informaation ja hoidon jatkuvuuden kannalta yhteistyö sosiaalityöntekijän, 

kuntoutusohjaajan ja kotisairaanhoidon kanssa 



 

 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

- On tärkeää, että muut yksiköt tunnistavat puheterapeutin tarjoamat palvelut (yhteistyötä 

lähes kaikkien vuodeosastojen sekä monien poliklinikoiden kanssa) 

 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

- Tiedonkulun tulee olla molemminpuolista 

- Yhteiskokousten järjestäminen tarvittaessa 

- Myös kotikuntiin tarvitaan lisää puheterapeutteja, jotta hoidon jatkuvuus varmistetaan 

sekä aikuis- että lapsipotilaiden kohdalla 

2.14.7.7 Resursointitarpeet 
- Tällä hetkellä lastenneurologisessa yksikössä vajausta puheterapeuttiresursseissa 

- Tulevaisuudessa aikuisten vuodeosastoilla tulee olemaan enemmän tarvetta 

puheterapiapalveluille, eli akuutisti tehtävän työn määrä tulee kasvamaan 

- Lasten osastoilla konsultoinnin tarvetta on jo tällä hetkellä, mutta tarpeisiin ei pystytä 

nykyisten toimintamallien vuoksi vastaamaan 

- Mahdollisten lasten neuropsykiatrisen työryhmän sekä aikuisten kuntoutusosaston ja 

mahdollisten työryhmien kehittyessä puheterapiatarve lisääntynee  

- Potilaan puheterapeuttinen diagnostiikka ja alkuhoito tapahtuvat keskussairaalassa, 

mutta jatkokuntoutuksen tulee tapahtua lähiympäristössä kotikunnan omien 

puheterapeuttien toimesta. Kuntiin tarvitaan siis lisää puheterapeutteja. 

- Tikoteekin toimea ei ole tällä hetkellä täytetty, joten kyseisen erikoisalan tarpeista ei ole 

tarkempaa tietoa 

 
 

2.14.7.8 Resurssien mitoitukset 
- Työvuorossa (kokopäivätyö) olisi hyvä olla 1-3 potilaskontaktia riippuen potilaan 

kysymysasettelusta, käynnin tarkoituksesta (arviointi/seuranta/kuntoutus) ja 

käyntimuodosta (osasto/poliklinikka). Käyntien määrät ja yksittäisten käyntien pituudet 

vaihtelevat myös erikoisaloittain. 

- Potilaskontaktiin liittyvän oheistyön määrä on merkittävä, esim. taustatietoihin 

perehtyminen, tutkimustulosten analysointi, puhelut yhteistyötahoille, keskustelut 

vanhempien/omaisten kanssa, keskustelut työryhmän kanssa, suositusten ja 

kuntoutustavoitteiden laatiminen, lausuntojen kirjoittaminen 

- Puhe- ja kielihäiriöiset potilaat ovat usein vaikeasti tutkittavia (esim. autistiset lapset, 

afaatikot), joten tutkimuksiin täytyy varata useampia tutkimuskäyntejä tai riittävästi aikaa 

yhdelle kerralle 

2.14.7.9 Resursointisuunnitelma 
- Lasten puolella tarvitaan lisää resursseja, koska tällä hetkellä lisäresursseja joudutaan 

ostamaan sekä käyttämään konsultoivan puheterapeutin palveluja. 

- Aikuisneurologian osa-alueelle poliklinikka- ja osastotyön yhdistäminen on haastavaa, 

jolloin työtä on toimintamallien ja potilaskuormituksen vaihtelevuuden vuoksi vaikea 

tehdä optimaalisesti  

- Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla resurssimitoitus on tällä hetkellä sopiva, 

mutta tarpeen tunnistamisen tehostuessa tarve tulee todennäköisesti lisääntymään. 

- Aikuispuolella olisi tarpeen paneutua enemmän moniammatillisten 

kuntoutussuunnitelmien tekemiseen. Tämä vaatii lisää puheterapiaresursseja. 



 

 

- Tikoteekin toimea ei ole tällä hetkellä täytetty, joten kyseisen erikoisalan 

kehitystarpeista ei ole tarkempaa tietoa 

 

- Näkisimme omaksi toimintamalliksemme toimia yhdessä yksikössä työtä tekevänä 

asiantuntijana (omalla erikoisalalla), joka oman erikoisalansa puitteissa tarjoaa myös 

konsultointipalveluja. Jokainen puheterapeutti on hankkinut lisäkoulutusta omalla 

erikoisalallaan.  

- Keskussairaalatasolla vaaditaan erikoisosaamista, toisen osa-alueella 

työskenteleminen ei onnistu potilaan turvallisen hoidon kannalta. 

 

2.14.7.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 
o Oma työhuone, koska tarvitaan 

o tutkimusvälineitä  

o oma tietokone sekä tarpeen mukaan potilastyöhön kannettava tietokone tai tabletti 

o riittävästi tilaa. Vastaanotoilla yleensä useita henkilöitä, lisäksi osa potilaista käyttää 

apuvälineitä. Lapsille tarvitaan lattiatilaa, koska arviointia tehdään usein 

leikkitilanteessa ja tilanteita myös usein videoidaan. 

o työn luoteen ja työskentelytapojen vuoksi rauhallinen tutkimusympäristö, jonka on 

tärkeää olla äänieristetty 

o paikka, jossa potilasvastaanottoa ja muita siihen liittyviä töitä pääasiassa 

toteutetaan koko työvuoron ajan 

- Polikliininen syömisen ja nielemisen tutkiminen vaatii erillisen ruokailuun sopivan tilan ja 

välineet sekä mahdollisuuden saada ruoka toimitettuna ravitsemuskeskuksesta 

poliklinikalle 

- Orientoivia tutkimuksia tehdään tarvittaessa myös vuodeosastoilla, jolloin tarvitaan 

yhden hengen huoneita tai erillinen tutkimustila. 

- Fyysinen läheisyys oman erikoisalan tiimin jäseniin 

 

2.14.7.11 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 
- oma työhuone 

- työhuoneen välittömään läheisyyteen odotustila 

- esteetön ympäristö ja hissi 

- tutkimus- ym. välineille varasto 

- taukotila 

- tietokone 

- kopiointi- ja skannausmahdollisuus 

- vesipiste 

2.14.7.12 Tulosten yhteenveto 
Puheterapeutti arvioi potilaalla ilmeneviä puheen, kielen ja kommunikaation sekä syömisen, 

nielemisen ja äänen ongelmia sekä poliklinikoilla että osastoilla. Ammattiryhmä osallistuu 

omasta näkökulmastaan diagnosointiin, potilaan ja omaisten ohjaukseen, kuntoutuksen 

aloittamiseen ja jatkosuositusten laatimiseen. Puheterapeutin osuuden tulee nivoutua 

hoitoprosesseihin osana moniammatillista tiimityötä, mikä ei nykytilanteessa toimi vielä 

optimaalisesti.  Oikea-aikainen puheterapeuttisen hoidon aloittaminen on potilaan edun 

mukaista ja säästää kustannuksia.   

 



 

 

Nykytilanteessa puheterapeutin on tarkoituksenmukaisinta toimia oman erikoisalansa 

yhteydessä sujuvan yhteistyön ja konsultoinnin mahdollistamiseksi. Työn luonteen vuoksi 

puheterapeutti tarvitsee oman työhuoneen oman erikoisalansa yksikön läheisyydestä.  

 

Mikäli organisaatiomuutos laajenee, tulee tilanne kartoittaa uudelleen yhteistyössä 

perusterveydenhuollon edustajien kanssa. Näkisimme, että puheterapiatarve tulee 

lisääntymään keskussairaalassa ja erityisesti perusterveydenhuollossa.   

 

2.14.8  Puheterapeutit 
 

2.14.8.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 

 
Tiimikohtaiset tavoitteet 

- Puheterapeuteille ohjautuu potilaita sairaalan poliklinikkojen ja vuodeosastojen kautta, 

yliopistosairaaloista sekä perusterveydenhuollosta. 

-  Puheterapeutin työssä tavoitteena on potilaiden 

 Oikea-aikainen puheterapeuttinen arviointi, kannanotto puheterapiatarpeeseen sekä 

seuranta osana moniammatillista työryhmää 

 Puheterapeuttisen ohjauksen ja kuntoutuksen aloittaminen sekä tietyissä 

tapauksissa myös toteuttaminen 

 Puheterapeuttisen jatkokuntoutuksen suunnittelu 

- Puheterapeuttien työtavat ja tehtävät vaihtelevat erikoisalasta riippuen. 

- Puheterapeuteilla on lisäksi koulutustehtäviä sairaalan sisä- ja ulkopuolella. 

2.14.8.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

Puheterapeutin toimi/virka on tällä hetkellä Tikoteekissa, lastenneurologisessa yksikössä, 
neurologian poliklinikalla sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla (4 KPL). Lisäksi 
on suunnitteilla yksi toimi jaettuna lastenneurologisen yksikön ja Tikoteekin kanssa. 
Puheterapeutin tehtävä on arvioida kommunikaatiota, puhetta, kieltä, ääntä, oraalialueen 
sensomotoriikkaa ja nielemistä. Työtehtävät ovat hyvin erilaisia erikoisalasta riippuen. 

 
Toimii hyvin: 
- Työskentely omalla erikoisalalla 
- Tiimityö moniammatillisessa työyhteisössä 
- Mahdollisuus suuntautua ja jatkokouluttautua omalla erikoisalalla, jolloin potilas ja 

omaiset saavat asianmukaista sekä ajantasaista ohjausta ja kuntoutusta potilaan 
toimintakyvyn parantamiseksi ja arkielämän helpottamiseksi 

 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

- Puutteelliset puheterapiaresurssit (ostopalvelun tarve) 
- Toiminnan haavoittuvuus pienen ammattiryhmän vuoksi 
- Moniammatillisten työryhmien kehittäminen vielä kesken (esim. aikuisten 

dysfagiatyöryhmä, pienten lasten syömisvaikeuksien työryhmä) 
- Toiminnan ennakoimattomuus, etenkin akuuttityössä 
- Hoidon tarvetta ei aina tunnisteta, tai sitä ei tunnisteta riittävän ajoissa 
- Suuri haaste yhdistää poliklinikka- ja osastotyö 

- Osastolla työskenteleminen usein haastavaa puutteellisten työolosuhteiden vuoksi 

 



 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

- Osastosuoritteiden määrä tullee jatkossa kasvamaan aikuispuolella kun 

dysfagiapotilaiden tarpeet tunnistetaan aiempaa tehokkaammin 

- KNK-poliklinikalla äänihäiriöpotilaiden sekä muiden kurkunpään alueiden ongelmista 

kärsivien potilaiden määrä tullee jatkossa kasvamaan kun tarpeet tunnistetaan aiempaa 

tehokkaammin 

- Lastenneurologisessa yksikössä on jo nyt puutteelliset puheterapiaresurssit ja 

joudutaan käyttämään ostopalvelua 

- Tikoteekin tilanteeseen ei voida ottaa kantaa, koska toimea ei ole täytettynä 

Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 Yleisimmät ja keskeisimmät potilasryhmät 
- Kielelliset vaikeudet ja lasten viivästynyt kehitys 

- Puhe- ja kommunikaatiovaikeudet, myös aistipoikkeavuuksiin liittyen 

- Oraalialueen sensomotoriikan ongelmat 

- Neuropsykiatriset vaikeudet 

- Syömis- ja nielemishäiriöt 

- Kurkunpään alueen ongelmat 

 

 Tavoitteet 

- Puhe-, kommunikaatio- sekä syömis- ja nielemisoireiden tunnistaminen, jotta potilas 

ohjautuu lähetteellä riittävän varhaisessa vaiheessa puheterapeutin arvioon. Näin 

pyritään välttämään aspiraatioriski, työkyvyttömyys, sosiaalinen eristäytyminen sekä 

pienten lasten syömisvaikeuksien monimutkaistuminen.   

- Oikea-aikeinen arviointi ja kannanotto osana moniammatillista tiimityötä, ja sitä kautta 

vaikutus diagnostiikkaan 

- Potilaiden,  hoitohenkilökunnan sekä omaisten ja muun lähiympäristön informointi ja 

ohjaus -> edesautetaan sairauteen sopeutumista sekä selviytymistä arkiympäristössä  

- Jatkokuntoutuksen suosittelu ja suunnittelu sekä jatkohoitopaikkojen informointi. 

Syömis- ja nielemishäiriöpotilailla pyritään välttämään komplikaatioita, aliravitsemusta 

sekä ongelmien moninkertaistumista. 

- Tarvittaessa on tärkeää suositella ja sovittaa korvaavia kommunikointimenetelmiä 

- Erilaisten potilasryhmien prosessikuvausten laatiminen yleisellä tasolla on tärkeää. Näin 

puheterapeutin osuus nivoutuu osaksi potilaan hoitoprosessia jo alusta lähtien.  

 Erityiset tarpeet 
- Rauhallinen tutkimusympäristö on tärkeää, jotta potilas ei häiriydy tutkimustilanteessa ja 

saadaan siten luotettava kuva kokonaistilanteesta.  

- Arviointiin ja kuntoutukseen tarvittavien välineiden käytön hallinta 

- Riittävästi aikaa tehdä tutkimukset, analysoida tulokset sekä laatia suositukset/lausunto. 

- Erityisosaamista puheen-, kielen-, kommunikaation, syömisen ja nielemisen osa-alueilla 

(tukiviittomat, kuvakommunikaatio, tulkkipalvelut, instrumentaaliset nielemistutkimukset) 

- Potilaan ja omaisten kohtaaminen kriisitilanteissa 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

- Pediatriset potilasryhmät (sydänsairaudet, krooniset sairaudet, elinsiirrot, anomaliat) 
- Keskosina syntyneet lapset 
- Trakeostomoidut potilaat 



 

 

- Halkiopotilaat 
- Transsukupuoliset henkilöt 

- Neuromuskulaariset sairaudet 

2.14.8.3 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

POLIKINIKKAPROSESSI 

Lähete puheterapeutille tulee 

3. Oman erikoisalan lääkärin hyväksymänä (sairaalan ulkopuolelta tai toiselta 

erikoisalalta tullut lähete) 

4. Yliopistollisesta sairaalasta 

 

- Lääkäri hyväksyy puheterapeutille tulleen lähetteen TAI lääkäri palauttaa lähetteen  

- Puheterapeutti arvioi lähetteen kiireellisyyden ja varaa ajan (lastenneurologinen yksikkö 

= LANEU, KNK-poliklinikka = KNK) TAI muu ammattihenkilöstö varaa ajan suoraan 

puheterapeutille (aikuisneurologinen poliklinikka = ANEU) 

- Puheterapeutti hankki tietoa asiakkaasta etukäteen esim. vanhempia/omaisia 

haastattelemalla, päiväkoti- tai koulukäynnillä (LANEU), aiempiin 

sairaskertomustietoihin tutustumalla 

- Puheterapeutin tekemä tutkimus sekä mahdolliset yhteistutkimukset muiden 

ammattiryhmien kanssa (esim. PT + FT + TT) 

- Asiakkaan asioita käsitellään moniammatillisessa tiimissä (nykytilanteessa malli toimii 

ainoastaan lastenneurologisessa yksikössä) sekä keskustelu vanhempien kanssa 

(LANEU, KNK) 

- Puheterapeutti tekee lausunnon sekä antaa ohjausta potilaalle/ omaisille/ päiväkodille/ 

koululle/ terveyskeskuksiin sekä laatii jatkokuntoutussuositukset 

Puheterapeutin lausunto menee palautteena lähetteen hyväksyneelle lääkärille, 

joka tarvittaessa koordinoi puheterapeutin suosittelemat lisätutkimukset (esim. 

instrumentaaliset nielemistutkimukset), toimenpiteet (PEG-ravitsemus) ja 

konsultaatiot (esim. foniatri, Tikoteekki) sekä laatii tarvittavat lausunnot esim. 

KELA:an. 

- Kuntoutus toteutuu joko VKS:ssa (KNK) tai sairaalan ulkopuolella joko kotikunnan tai 

KELA:n järjestämänä (ANEU, LANEU, KNK) 

- Potilas kutsutaan seurantakäynnille ja/tai ohjausjaksolle 

Puheterapeutin lausunto menee palautteena lähetteen hyväksyneelle lääkärille, 

joka tarvittaessa koordinoi puheterapeutin suosittelemat lisätutkimukset, 

toimenpiteet ja sekä laatii tarvittavat lausunnot esim. KELA:an. 

- Potilaalle ohjelmoidaan uusi seurantakäynti TAI seuranta jatkuu muualla TAI seuranta 

päättyy 

OSASTOPROSESSI  
- Potilas saapuu sairaalahoitoon 

- Vuodeosaston henkilökunta TAI osaston konsultoima lääkäri havaitsee tarpeen 

puheterapeutin konsultaatiolle   

- Lääkäri tekee lähetteen puheterapeutille 

- Puheterapeutti tekee tutkimukset sekä mahdolliset yhteistutkimukset (esim. PT + FT + 

TT) TAI potilas ehtii siirtyä jatkohoitoon ennen kuin puheterapeutti ehtii tavata potilaan 

- Keskustelu omaisten kanssa  



 

 

- Keskustelut tarvittaessa hoitavan lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa sekä 

suositusten tekeminen potilaan hoitosuunnitelmaan 

- Puheterapeutti tekee lausunnon (väliarvio) sekä antaa ohjausta potilaalle, omaisille 

sekä hoitohenkilökunnalle 

Puheterapeutin lausunto (väliarvio) menee palautteena lähetteen hyväksyneelle 

lääkärille, joka tarvittaessa koordinoi puheterapeutin suosittelemat 

lisätutkimukset (esim. instrumentaaliset nielemistutkimukset), toimenpiteet 

(PEG-ravitsemus) ja konsultaatiot (esim.  Tikoteekki) 

- Puheterapeutin tekemät seurantakäynnit vuodeosastolla ja hoito-ohjeiden tarkennukset 

/ kuntoutuksen aloittaminen potilaan tilan muuttuessa 

- Viikoittainen osastopalaveri, jossa potilaan asioita käsitellään moniammatillisessa 

työryhmässä (ANEU) 

- Puheterapeutin tekemä lausunto (loppuarvio) jatkohoitosuosituksineen kotikuntaan, 

kuntoutuslaitokseen, yliopistolliseen sairaalaan tai palvelutaloon potilaan siirtyessä 

jatkohoitopaikkaan TAI potilaan kotiutuessa ja saadessa suosituksen jatkokuntoutuksen 

järjestämisestä 

- (Puheterapeuttinen seuranta erikoissairaanhoidossa jatkuu tarvittaessa vielä 

poliklinikkaprosessina) 

Yhteiset rajapinnat:  
- vanhemmat, omaiset, päiväkoti, koulu/opiskelupaikka, valtion erityiskoulut, työpaikka, 

kuntouttava puheterapeutti (kunta, yksityiset/KELA), KELA 

- yliopistolliset sairaalat, erityishuoltopiirit, yksityiset kuntoutuslaitokset, vakuutusyhtiöt 

- kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, 

ravitsemusterapeutti, psykologi, erikoislääkärit, hoitohenkilökunta 

- röntgen, ravitsemuskeskus, kliininen fysiologia, kliininen neurofysiologia 

HUOM! 
- Puheen, äänen, kielen, kommunikaation ja/tai nielemisen/syömisen ongelmien 

tunnistaminen ontuu vielä nykyisten toimintamallien vuoksi, jolloin potilasta ei aina 

osata lähettää puheterapeutin arvioon. 

- Potilas saattaa siirtyä jatkohoitoon ennen kuin puheterapeutti tapaa potilaan. Näin 

myöskään jatkohoidon ja/tai –kuntoutuksen toteutumista ei voida turvata. 

- Informaation siirtyminen keskussairaalasta kotikuntaan ei aina toimi, koska 

potilastietojärjestelmissä on vielä puutteita. 

PÄIVÄOSASTOPROSESSI (LANEU) 
Puheterapeutin työ nivoutuu lastenneurologisessa yksikössä laadittuun 
osastotutkimusprosessiin (kt. yst. Lasten osaamiskeskus).  
Rajapinnat: 
Samat kuin osastoprosessissa 
HUOM! Tikoteekin osalta prosessikuvauksia ei ole voitu tehdä, koska puheterapeutin 
toimea ei ole tällä hetkellä täytettynä 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

- Erikoistapausten ja harvinaisten potilasryhmien kohdalla noudatetaan vastaavanlaisia 

prosesseja, kuin muillakin potilasryhmillä 

- Kyseisten potilasryhmien kohdalla tutkiminen ja hoidon suunnittelu vie enemmän aikaa, 

koska joudutaan usein hakemaan tietoa kirjallisuudesta sekä konsultoimaan 

yliopistosairaalan puheterapeuttia ja muita tahoja 

- Kyseisten potilasryhmien kohdalla joudutaan useimmiten antamaan enemmän ohjausta 

jatkokuntoutusta toteuttavalle puheterapeutille  



 

 

 

2.14.8.4 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

- Potilaan kokonaistilanteen huomioiminen, jotta myös kommunikaation ja 

syömisen/nielemisen tarpeet tunnistetaan 

- Selkeiden hoitoprosessien avulla potilaan kokonaistilanteen huomioiminen helpottuu, 

hoidon aloittaminen aikaistuu ja tehostuu 

- Hyvän hoidon kannalta on tärkeää, että potilas saa tutkimuksen, ohjauksen ja hoidon 

omalla äidinkielellään. Erityisen tärkeää tämä on huomioida potilaiden kohdalla, joilla on 

puheen, kommunikoinnin ja kielen vaikeuksia. 

- Potilaan hyvän hoidon tae on henkilökunnan riittävä ammattitaito ja lisäkoulutus omalla 

erikoisalalla 

- Puheterapiapotilaiden hyvän hoidon edellytykset ovat moniammatillinen tiimityö ja 

hoidon jatkuvuus 

- Riittävän selkeä ja kattava dokumentointi 

- Potilaskeskeisyys ja potilaan tarpeiden mukaan toiminen (kommunikaatiohäiriöisen 

potilaan kohtaamiseen tulee varata riittävästi aikaa) 

 

Kriittiset menestystekijät 

- Tärkeää on, että monioireisten potilaiden kommunikaation, puheen, kielen, äänen ja 

syömisen/nielemisen ongelmat tunnistetaan, jotta potilas ohjautuu tutkimukseen ja 

hoitoon – on tärkeää huomioida potilaan ongelmat kokonaisvaltaisesti. 

Lähetettä tai suositusta jatkokuntoutuksesta ei kuitenkaan mene kotikuntaan potilaan 

lähtiessä sairaalasta, ellei puheterapeutti keskussairaalassa ole tavannut potilasta ja 

koordinoinut kyseistä kuntoutusta/hoitoa. 

- Kaksikielisyys 

- Puheterapeutti on kommunikaation, kielen, puheen, äänen, suun alueen 

sensomotoriikan sekä nielemisen asiantuntija 

 

2.14.8.5 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

- Nielemishäiriöisten aikuispotilaiden videofluorografiatutkimukset röntgenosastolla 

- Ravitsemuskeskuksen kanssa tiivis yhteistyö nielemispotilaiden kohdalla (sopiva 

ruokakoostumus) 

- Osastosihteerien riittävän nopea saneluiden purkaminen ja lähetteiden toimittaminen 

eteenpäin 

 Huom! hoidon koordinoimisen tärkeys (puheterapeutti saa lähetteen ja puheterapeutin 

tekemät lausuntotekstit päätyvät esim. kotikuntaan) 

 



 

 

Rajapinnat kuntoutukseen 

- Tiivis yhteistyö hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvan henkilökunnan kanssa, 
mahdolliset yhteisvastaanotot  

- Informaation ja hoidon jatkuvuuden kannalta yhteistyö sosiaalityöntekijän, 

kuntoutusohjaajan ja kotisairaanhoidon kanssa 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

- On tärkeää, että muut yksiköt tunnistavat puheterapeutin tarjoamat palvelut (yhteistyötä 

lähes kaikkien vuodeosastojen sekä monien poliklinikoiden kanssa) 

 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

- Tiedonkulun tulee olla molemminpuolista 

- Yhteiskokousten järjestäminen tarvittaessa 

- Myös kotikuntiin tarvitaan lisää puheterapeutteja, jotta hoidon jatkuvuus varmistetaan 

sekä aikuis- että lapsipotilaiden kohdalla 

2.14.8.6 Resursointitarpeet 
- Tällä hetkellä lastenneurologisessa yksikössä vajausta puheterapeuttiresursseissa 

- Tulevaisuudessa aikuisten vuodeosastoilla tulee olemaan enemmän tarvetta 

puheterapiapalveluille, eli akuutisti tehtävän työn määrä tulee kasvamaan 

- Lasten osastoilla konsultoinnin tarvetta on jo tällä hetkellä, mutta tarpeisiin ei pystytä 

nykyisten toimintamallien vuoksi vastaamaan 

- Mahdollisten lasten neuropsykiatrisen työryhmän sekä aikuisten kuntoutusosaston ja 

mahdollisten työryhmien kehittyessä puheterapiatarve lisääntynee  

- Potilaan puheterapeuttinen diagnostiikka ja alkuhoito tapahtuvat keskussairaalassa, 

mutta jatkokuntoutuksen tulee tapahtua lähiympäristössä kotikunnan omien 

puheterapeuttien toimesta. Kuntiin tarvitaan siis lisää puheterapeutteja. 

- Tikoteekin toimea ei ole tällä hetkellä täytetty, joten kyseisen erikoisalan tarpeista ei ole 

tarkempaa tietoa 

2.14.8.7 Resurssien mitoitukset 
- Työvuorossa (kokopäivätyö) olisi hyvä olla 1-3 potilaskontaktia riippuen potilaan 

kysymysasettelusta, käynnin tarkoituksesta (arviointi/seuranta/kuntoutus) ja 

käyntimuodosta (osasto/poliklinikka). Käyntien määrät ja yksittäisten käyntien pituudet 

vaihtelevat myös erikoisaloittain. 

- Potilaskontaktiin liittyvän oheistyön määrä on merkittävä, esim. taustatietoihin 

perehtyminen, tutkimustulosten analysointi, puhelut yhteistyötahoille, keskustelut 

vanhempien/omaisten kanssa, keskustelut työryhmän kanssa, suositusten ja 

kuntoutustavoitteiden laatiminen, lausuntojen kirjoittaminen 

- Puhe- ja kielihäiriöiset potilaat ovat usein vaikeasti tutkittavia (esim. autistiset lapset, 

afaatikot), joten tutkimuksiin täytyy varata useampia tutkimuskäyntejä tai riittävästi aikaa 

yhdelle kerralle 

2.14.8.8 Resursointisuunnitelma 

- Lasten puolella tarvitaan lisää resursseja, koska tällä hetkellä lisäresursseja 

joudutaan ostamaan sekä käyttämään konsultoivan puheterapeutin palveluja. 



 

 

- Aikuisneurologian osa-alueelle poliklinikka- ja osastotyön yhdistäminen on 

haastavaa, jolloin työtä on toimintamallien ja potilaskuormituksen 

vaihtelevuuden vuoksi vaikea tehdä optimaalisesti  

- Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla resurssimitoitus on tällä hetkellä 

sopiva, mutta tarpeen tunnistamisen tehostuessa tarve tulee todennäköisesti 

lisääntymään. 

- Aikuispuolella olisi tarpeen paneutua enemmän moniammatillisten 

kuntoutussuunnitelmien tekemiseen. Tämä vaatii lisää puheterapiaresursseja. 

- Tikoteekin toimea ei ole tällä hetkellä täytetty, joten kyseisen erikoisalan 

kehitystarpeista ei ole tarkempaa tietoa 

 

- Näkisimme omaksi toimintamalliksemme toimia yhdessä yksikössä työtä 

tekevänä asiantuntijana (omalla erikoisalalla), joka oman erikoisalansa 

puitteissa tarjoaa myös konsultointipalveluja. Jokainen puheterapeutti on 

hankkinut lisäkoulutusta omalla erikoisalallaan.  

- Keskussairaalatasolla vaaditaan erikoisosaamista, toisen osa-alueella 

työskenteleminen ei onnistu potilaan turvallisen hoidon kannalta. 

 

2.14.8.9 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 

- Oma työhuone, koska tarvitaan 

o tutkimusvälineitä  

o oma tietokone sekä tarpeen mukaan potilastyöhön kannettava tietokone 

tai tabletti 

o riittävästi tilaa. Vastaanotoilla yleensä useita henkilöitä, lisäksi osa 

potilaista käyttää apuvälineitä. Lapsille tarvitaan lattiatilaa, koska 

arviointia tehdään usein leikkitilanteessa ja tilanteita myös usein 

videoidaan. 

o työn luoteen ja työskentelytapojen vuoksi rauhallinen tutkimusympäristö, 

jonka on tärkeää olla äänieristetty 

o paikka, jossa potilasvastaanottoa ja muita siihen liittyviä töitä pääasiassa 

toteutetaan koko työvuoron ajan 

- Polikliininen syömisen ja nielemisen tutkiminen vaatii erillisen ruokailuun sopivan 

tilan ja välineet sekä mahdollisuuden saada ruoka toimitettuna 

ravitsemuskeskuksesta poliklinikalle 

- Orientoivia tutkimuksia tehdään tarvittaessa myös vuodeosastoilla, jolloin 

tarvitaan yhden hengen huoneita tai erillinen tutkimustila. 

- Fyysinen läheisyys oman erikoisalan tiimin jäseniin 

2.14.8.10 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 

- oma työhuone 

- työhuoneen välittömään läheisyyteen odotustila 

- esteetön ympäristö ja hissi 

- tutkimus- ym. välineille varasto 

- taukotila 



 

 

- tietokone 

- kopiointi- ja skannausmahdollisuus 

- vesipiste 

 

2.14.8.11 Tulosten yhteenveto 
Puheterapeutti arvioi potilaalla ilmeneviä puheen, kielen ja kommunikaation sekä syömisen, 

nielemisen ja äänen ongelmia sekä poliklinikoilla että osastoilla. Ammattiryhmä osallistuu 

omasta näkökulmastaan diagnosointiin, potilaan ja omaisten ohjaukseen, kuntoutuksen 

aloittamiseen ja jatkosuositusten laatimiseen. Puheterapeutin osuuden tulee nivoutua 

hoitoprosesseihin osana moniammatillista tiimityötä, mikä ei nykytilanteessa toimi vielä 

optimaalisesti.  Oikea-aikainen puheterapeuttisen hoidon aloittaminen on potilaan edun 

mukaista ja säästää kustannuksia.   

 

Nykytilanteessa puheterapeutin on tarkoituksenmukaisinta toimia oman erikoisalansa 

yhteydessä sujuvan yhteistyön ja konsultoinnin mahdollistamiseksi. Työn luonteen vuoksi 

puheterapeutti tarvitsee oman työhuoneen oman erikoisalansa yksikön läheisyydestä.  

 

Mikäli organisaatiomuutos laajenee, tulee tilanne kartoittaa uudelleen yhteistyössä 

perusterveydenhuollon edustajien kanssa. Näkisimme, että puheterapiatarve tulee 

lisääntymään keskussairaalassa ja erityisesti perusterveydenhuollossa.   

 

2.14.9 Ravitsemusterapeutit 

2.14.9.1 Timien tavoitteet ja organisoituminen 
 

Tiimikohtaiset tavoitteet 
Tavoitteena potilaiden korkealaatuinen ravitsemusterapia, että potilaalle löydetään 

sairauteen sopiva ruokavalio ja että ravitsemusterapeutteja hyödynnetään oikea-

aikaisesti moniammatillisen tiimin osana. Lisäksi tavoitteena on edistää ja ylläpitää 

henkilökunnan ajantasaista ravitsemustietoutta ja ravitsemushoidon 

perustoimenpiteiden osaamista, ylläpitää ajantasaisia ravitsemusmateriaaleja ja 

kliinisten ravintovalmisteiden valikoimaa, ravitsemusterapeuttien ammattitaitoa sekä 

tehdä yhteistyötä jatkohoitopaikkojen kanssa. Välillisesti ravitsemusterapeutit 

vaikuttavat korkealaatuisen ja tarkoituksenmukaisen potilasruoan toteuttamiseen. 

 

2.14.9.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

Vaasan keskussairaalassa on 3 ravitsemusterapeuttia, joilla on omat 
vastuualueensa. 2 toimii medisiinisen klinikkaryhmän alaisuudessa, sisätautien 
poliklinikalla ja yksi operatiivisessa klinikkaryhmässä, kirurgian poliklinikalla. 
Toiminta ei kuitenkaan rajoitu näihin sijoituspaikkoihin, vaan ravitsemusterapeutit 
palvelevat myös muuta sairaalaa ja psykiatriaa. Toiminta on kuitenkin 
poliklinikkapainotteista. Ravitsemusterapeuteilta edellytetään ravitsemukseen 
liittyvän materiaalin tuottamista potilaille ja henkilökunnan sekä 
ravitsemusterapeuttien omaan käyttöön, henkilökunnan kouluttamista, luentojen 
pitämistä sekä potilaiden ravitsemushoidon kehittämistä. Yhteistyötahoja ovat 



 

 

melkein kaikki erikoisalat, sairaalan ravintokeskus sekä apteekki. Yhteistyötahoja 
ovat myös perusterveydenhuollossa toimivat ravitsemusterapeutit (2 kpl Vaasan 
kaupunki, 2 kpl Pietarsaaren sosiaali- ja terveyskuntayhtymä). 
 
Ravitsemusterapia on yksilöllistä, ratkaisukeskeistä, käytännönläheistä ohjausta. 
Ravitsemusterapeutti auttaa löytämään potilaan elämäntilanteeseen ja tavoitteisiin 
sopivan ruokavalion sekä yksilöllisiä keinoja sen käytännön toteutukseen. Lisäksi 
ravitsemusterapeutti tukee ja motivoi ruokavalion toteutuksessa ja auttaa eteenpäin 
haasteellisissa tilanteissa. 

 
Toimii hyvin 
 
Moniammatillinen tiimityö pediatrialla, tätä saisi kuitenkin lisätä, erittäin tärkeä ja hyvä lisä 
tehostamaan ravitsemusterapiaresursseja ja potilaan kuntoutusta, kun koko tiimi toimii 
yhdessä potilaan parhaaksi. 
 
Lihavuusleikatuilla ja keliakiadiagnoosin saavilla selkeä hoitoprosessi, joka toimii myös 
ravitsemusterapian osalta hyvin. 
 
Ravitsemushoidon kehittämiseen on saatu projektirahoitusta. Vajaaravitsemuksen hoidosta 
on luotu toimintamalli sairaalaan, jossa eri ammattiryhmillä on omat tehtävät. Rahoituksen 
turvin on kehitetty potilasruokailua, järjestetty useita koulutuksia henkilökunnalle ja 
sidosryhmille, potilaiden saama ravitsemushoito on kohdennetumpaa. 
Vajaaravitsemusriskin selvittäminen ja jatkotoimenpiteet ovat toimintakykyä ylläpitävän 
työotteen kiinteä osa VKS:ssä. 
 
Esimies omalta erikoisalalta esim. kirurgian ylilääkäri tai sisätautien ylilääkäri, jolloin 
yhteistyö sujuvaa, muutoin joutuu neuvottelemaan usean tahon kanssa esim. 
ravitsemusterapian lähetekäytännöistä 

 
Sisätaudeilla työhuone poliklinikan yhteydessä, josta suurin osa potilaista myös 
tulee. 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

Potilaat joutuvat odottelemaan vastaanotolle pääsyä tai potilas ei saa palvelua: 

poliklinikkapotilaiden suuri määrä vähentää joustavuutta vastata osastojen 

ravitsemusterapiatarpeisiin esim. kirurgialla hoitoajat ovat erittäin lyhyet ja 

ravitsemusterapeutit eivät ehdi useinkaan vastata konsultaatioihin. Myös muulta 

henkilökunnalta on tullut palautetta siitä, että ravitsemusterapiaresurssit eivät riittävät ja 

siksi lähetteitä ei välttämättä tehdä lainkaan - toisaalta joskus potilas lähetetään väärään 

aikaan ravitsemusterapeutille esim. syöpäpotilas sairautensa loppuvaiheessa. Haasteena 

on siis oikea-aikainen ravitsemusterapiatarpeen havaitseminen ja ravitsemusterapiasta 

hyötyvien potilaiden tunnistaminen sekä hoitoon pääsy. 

 

Ammattilaisen asiantuntemusta ja työaikaa menee hukkaan muun ammattiryhmän töihin: 

Ravitsemusterapeutit vastaavat pääasiassa täysin omasta ajanvarauksestaan ja käyttävät 

työaikaansa sihteerin töihin, tarve on ravitsemussihteerille, jolla olisi koulutus myös esim. 

erikoistuneempiin tehtäviin kuten ruokapäiväkirjojen laskemiseen. 

 

Ylikuormitus: omaa asiantuntemustaan hankala kehittää, kun vastuualueet ovat erittäin 

laajat ja odotukset kokonaisuudessa myös suuret (potilastyö + muut työtehtävät), myös 



 

 

edellä mainittu joustavuus puuttuu, vastuualueet olisivat kohtuullisemmat esim. sisätaudit-

vastuualue, pediatria, psykiatria, lihavuuskirurgia, kirurgia, ravintokeskus 

 

Potilaan jatkohoito: ravitsemusterapian jatkuvuus perusterveydenhoidon puolelle toimii 

huonosti, vain kahdessa kunnassa on ravitsemusterapeutti, tämän vuoksi myös 

ravitsemusasioiden kehittäminen on monissa kunnissa jäänyt. Lisäksi potilaan jatkohoito 

ravitsemusterapian osalta ei toimi, kun ei ole kenelle osoittaa jatkoseurantaa. 

 

Koulutus ja kehitystyö laadukkaan ravitsemushoidon suhteen ei ole suunnitelmallista. 

Sairaalalla ei ole ravitsemushoidon strategiaa, joka ohjaisi koulutus- ja kehittämistyötä ja 

johon ravitsemusterapeuttien työpanos suunnitelmallisesti kuuluisi. Nyt koulutus- ja 

kehittämistyö tapahtuu mitä erilaisten projektien puitteissa, jotka kehittävät esim. yhden 

erikoisalan ravitsemushoitoa. Projektien kautta tehtävällä työllä on vähemmän jatkuvuutta. 

Jatkossa tarvitaan edelleen kehittämistä, koulutusta ja lisäresurssia vuodeosastojen 

käyttöön. 

 

Liikkuminen: ravitsemusterapeutti käyttää työaikaansa säännöllisesti 

syömishäiriöpoliklinikalla käynteihin ja muutakin tarvetta psykiatrialla käynteihin on ollut 

 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

Vuonna 2014 ravitsemusterapeuteilla (3 kpl) oli potilassuoritteita 1506 kpl. 
Ravitsemusterapiavastaanottoon varataan aikaa 60-90 min., tämän liäsäksi sanelu,  
selvitys- ja paperityöt (mm. ruokapäiväkirjat). Käynnit luokitellaan hintaluokkiin 1-3 ja suurin 
osa suoritteista on ollut poliklinikkakäyntejä keskitason vaativuudella (hintaluokka 2). 
Käynneistä n. 1/4 oli vaativia eli enemmän resursseja vieviä. Potilastapaamisia oli 220 
työpäivää kohden keskimäärin 2,3 potilastaapaamista /työpäivä /ravitsemusterapeutti. Osa 
työpäivistä on ollut ilman potilaita mm. kirjallisia töitä ja koulutuksia, vastaavasti muuna 
päivänä on voinut olla 4-5 potilasta. 
 
Vuonna 2014 sairaalassamme toimi vajaaravitsemusprojektissa projektityöntekijä, joka teki 
potilastyötä 50 % ja 50 % projektityötä. Projektista vastaava ravitsemusterapeutti 
työskenteli samoilla työosuuksilla ja lisäksi vastasi projektityöntekijästä. Näin olleen 
vajaaravitsemusprojektissa oli koko ajan yksi työntekijä ja potilastyössä yhden työntekijän 
työpanos.  Projekti on huomioitava myös henkilökunnan koulutusmäärissä viime vuodelta. 
 
Suoritteiden määrä tulee kasvamaan osastopotilaiden puolelta sekä onkologian 

poliklinikalta, keuhkopoliklinikalta, preoperatiiviselta poliklinikalta sekä neurologiselta 

poliklinikalta, kun vajaaravitsemusta ryhdytään systemaattisemmin seulomaan. 

Ravitsemusterapian kirjaaminen potilasprosesseihin mahdollisesti lisää lähetteitä. Toisaalta 

molemmat edellä mainituista saattavat myös kohdentaa ravitsemusterapia-resursseja 

tarkemmin. 

 

Ravitsemusterapeuttien työnkuvaan kuuluu paljon koulutus ja luennointitoimintaa, tätä ei 

kuitenkaan kirjata. Ravitsemusterapeutit pitävät luentoja erilaisilla potilaille suunnatuilla 

kursseilla esim. avannekurssi, ensitietopäivät ja diabetesleirit. Näitä oli viime vuonna 

yhteensä  16. Henkilökunnan koulutuksia oli viime vuonna 25. 

 

Lisäksi ravitsemusterapeutit tekevät viikoittain yhteistyötä erilaisissa kehitystiimeissä joita ei 

myöskään tilastoida. Viime vuonna kehitystyötä suunnattiin erityisesti 



 

 

syömishäiriöpotilaiden hoidon suunnitteluun sekä vajaaravitsemusprojektin myötä 

tehtävään kehitystyöhön osastoilla ja poliklinikoilla. 

 

2.14.9.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Pääasiassa ravitsemusterapeutit tapaavat sekä aikuis- että lapsipotilaita poliklinikalla ja 
vuodeosastoilla kaikilta erikoisaloilta. 
 
Tavoitteet: Prosessi toimii hyvin kun ravitsemusterapia perustuu arvioituun tarpeeseen,  
poliklinikkapotilaiden jonotusaika vastaanotolle on kohtuullinen ja osastopotilaat saavat 
ravitsemusterapiaa osastolla ollessaan. Resursseissa tulee huomioida myös riittävät 
seurantakäynnit. Tarpeen arvioinnissa kunkin potilasryhmän hoitoprosessissa ravitsemus-
terapia kirjattu, lääkärin tarvearvio tai aikuisten osasto- ja joidenkin poliklinikka-potilaiden 
kohdalla käytetty NRS-vajaaravitsemuspisteytystä. Ravitsemushoidon laatu pohjaa 
kokonaisuudessaan VKS:n työryhmän 2014 laatimiin Hyvän hoidon kriteereihin, jotka 
löytyvät intrasta hoito-linkin takaa. 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

Erikoistapauksia ovat harvinaiset aineenvaihduntasairaudet, neurologiset syndroomat, 
lyhytsuolipotilaat, erittäin monisairaat potilaat.  

 



 

 

2.14.9.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

Ravitsemusterapeutit varautuvat harvinaisempiin potilasryhmiin seuraavasti: 

o Ravitsemusterapeutit toimivat moniammatillisen tiimin osana, joten aina 

mahdollisuus konsultoida hoitavaa lääkäriä 

o Ravitsemusterapeuteilla oma kollegiaalinen verkosto, jota konsultoida tai 

potilaan hoidossa mukana yliopistosairaalan ravitsemusterapeutti, jota voi 

konsultoida 

o Ravitsemusterapeuteilla kirjallisuutta/materiaalia hankittuna 

harvinaisemmista potilastapauksista 

o Ravitsemusterapiakäynteihin valmistaudutaan huolella tarvittavat 

ennakkotiedot selvittäen 

 

2.14.9.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

Osastojen ja poliklinikoiden työntekijöiden pitää tunnistaa vajaaravitsemus NRS-
vajaaravitsemusseulaa käyttäen tai muuten tunnistaa ravitsemusterapian tarve 



 

 

esim. ennalta sovittujen prosessien mukaisesti ja tehdä lähete 
ravitsemusterapeutille. Lääkärien tulee konsultoida ravitsemusterapeuttia oikea-
aikaisesti ja tarvearvioon perustuen. Hoitohenkilökunnan sekä lääkärien tulee 
pystyä toteuttamaan perustason ravitsemushoitoa esim. antamaan potilaalle 
perustason ohjeistusta (ks. Hyvän hoidon kriteerit VKS 2014 intra). 
Ravitsemusterapeuteilla on henkilökunnan koulutusvastuu sekä kehittämisvastuu 
yhdessä yhteistyöyksikköjen kanssa. 
 
Perusterveydenhuollolla on vastuu ravitsemushoidon hyvästä tasosta kunnissa 
sekä ravitsemushoidon jatkumisesta potilaan siirryttyä terveyskeskukseen tai 
muuhun jatkohoitoon. Lisäksi perusterveydenhuollon tulee panostaa terveyden 
edistämistyöhön myös ravitsemuksen osalta hyödyntäen myös 
ravitsemusterapeutteja. 
 

Kriittiset menestystekijät 

 Kunnissa edistetään terveyttä ravitsemuksen keinoin (joukkoruokailu, 

perusterveydenhuollon työ, ravitsemuskasvatus kouluissa ja päiväkodeissa) 

 Erikoissairaanhoidossa aloitettu ravitsemushoito jatkuu perusterveydenhuollossa 

 NRS-2002-vajaaravitsemusmittarin käyttö vajaaravitsemusriskipotilaiden 

tunnistamisessa osastoilla ja poliklinikoilla sekä perusterveydenhuollossa vastaava 

mittarin käyttö 

 Perusravitsemushoidon toteuttaminen osastoilla ja poliklinikoilla sekä milloin lähete 

ravitsemusterapiaan kirjattava potilasprosesseihin sovittujen hoitokäytäntöjen 

mukaisesti 

 Tarvittavat ja joustavat resurssit osasto- ja poliklinikkatyöhön sekä mahdollisuus 

erikoistua esim. lastentaudit, psykiatria, kirurgia, sisätaudit 

 Aikaa kehittämiseen, koulutukseen sekä oman ammattitaidon ylläpitoon 

 Ravitsemushoidon auditointi osastoilla, poliklinikoilla ja ravitsemusterapian osalta 

 Ravitsemusterapeuttien määrä on verrannollinen ravitsemusterapiakäynnin laatuun 

(ravitsemusterapeutin erikoistuminen) ja potilaskäyntien määrään (mahdollista 

toteuttaa enemmän käyntejä, jos potilaita tulee vain tietyistä ryhmistä) 

 

Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

- Ravintokeskuksen kanssa tehdään tärkeää yhteistyötä potilasruokailun 

kehittämiseksi 

- Sihteerityön apu tärkeää, erikoistunut ravitsemussihteeri voisi kohdentaa 

ravitsemusterapian resursseja paremmin potilas-, suunnittelu- ja kehitystyöhön 

ajanvarauksen ja ruokapäiväkirjojen laskemisen sijaan 

- Tarvittavien tietokoneohjelmien tulee toimia mm. ruokapäiväkirjan 

laskentaohjelma, yhteistyö it-yksikön kanssa 

- Tarvitaan yhteistyötä apteekin kanssa sopivan kliinisten ravintolisävalikoiman 

ylläpitämiseksi 

- Kirjaston kanssa tehdään yhteistyötä tarvittavan ammattikirjallisuuden ja –lehtien 

saamiseksi 



 

 

Rajapinnat kuntoutukseen 

- Tiivis yhteistyö potilaan hoidossa, tunnistetaan myös ravitsemukseen liittyviä 

riskejä (mm. puheterapeutti voi ottaa yhteyttä nielemisongelmista) 

Rajapinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

 Tiivis yhteistyö hoitavan lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa, 

hoitoneuvottelut, tiimipalaverit, ravitsemusterapeutin resurssin sopiva 

hyödyntäminen hoidossa 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

- Yhteistyö perusterveydenhuollon ravitsemusterapeuttien kanssa potilaan 

jatkohoidosta (Pietarsaaren alueen sosiaali- ja terveysyhtymä, Vaasan 

kaupunki) 

- Kaikkiin perusterveydenhuollon yksiköihin tarvitaan ravitsemusterapeutteja 

kehittämään muun henkilökunnan perustason ravitsemusosaamista ja 

perustason ravitsemushoitoa sekä toteuttamaan erikoissairaanhoidosta 

siirtyvien potilaiden jatkohoitoa. Lisäksi ravitsemusterapeutin työpanosta 

tarvitaan perusterveyden-huollon puolella ennaltaehkäisevään työhön 

 

2.14.9.6 Resursointitarpeet 

 Perusterveydenhuoltoon tarvitaan ravitsemusterapeutteja ennalta ehkäisevään 

työhön ja huolehtimaan ravitsemushoidon jatkuvuudesta erikoissairaanhoidon 

jälkeen 

 Erikoissairaanhoidossa tulisi keskittyä erikoisosaamista vaativien potilaiden 

ravitsemuskuntoutukseen 

 Ravitsemusterapiaresurssien vapauttamista ravitsemussihteerin myötä 

 

2.14.9.7 Resurssien mitoitukset 

Ravitsemusterapeutit voivat tavata keskimäärin 2-3 potilasta/pvä, maksimi 4. Tällöin 

heidän täytyy rajata jotkut ajat tai jokin päivä vapaaksi koulutus-, kouluttautumis- ja 

kehitystyölle. Mitä erilaisempia ravitsemukseen liittyviä ongelmia potilailla on tai 

mitä harvinaisempi potilasryhmä on kyseessä, sitä enemmän perehtymisaikaa ja 

jälkityötä tapaamiseen voi kuulua. Tällä hetkellä koulutus- ja kehittämistyölle ei ole 

selkeää suunnitelmaa eikä myöskään erikseen rajattua aikaa, vaan 

ravitsemusterapeutit joutuvat itse sovittelemaan nämä työt kalenteriinsa potilastyön 

asettamissa rajoissa. 

2.14.9.8 Resursointisuunnitelma 

Ravitsemusterapeuttien potilastyön resursseja lisää erikoistuminen, koska 
perehtymistä erilaisten potilasryhmien ravitsemusongelmiin tarvittaisiin vähemmän. 
Perusterveydenhuollossa toteutuva ravitsemusterapia ennalta ehkäisee osaa 
ravitsemusongelmista, jolloin erikoissairaanhoidon ravitsemusterapian tarve näille 
potilaille vähenee. Perusterveydenhuollossa toimii tällä hetkellä 
ravitsemusterapeutteja vain Pietarsaaren sosiaali- ja terveyskuntayhtymässä sekä 
Vaasan kaupungilla. Ravitsemusterapeutteja tulisi olla vähintään 1/30 000 asukasta 
(DEHKO:n suositus).  



 

 

 
Erikoissairaanhoidossa laajimmille erikoisaloille tarvitaan oma erikoistunut 
ravitsemusterapeuttinsa (pediatria, sisätaudit, kirurgia, lihavuuskirurgia, psykiatria ja 
ravintokeskus). Näin palvelua tarvitseville potilasryhmälle on resursseja 
käytettävissä, potilasjonot pysyvät kohtuullisina ja potilasturvallisuus toteutuu. 
 
 
Resursointia tulisi tehdä tarkemmin myös koulutus- ja kehitystyöhön, joka on tällä 
hetkellä erilaisten projektien varassa. Resursoinnissa tulee huomioida 
potilasryhmille pidettävät luennot. Ravitsemusterapeutin resurssia ei tulisi käyttää 
sihteerintyöhön, vaan ravitsemusterapeuteille tarvitaan ravitsemukseen perehtynyt 
sihteeri, joka voisi hoitaa ajanvarauksen ja esim. laskea ruokapäiväkirjoja. 
 
Mikäli resurssit pysyisivät ennallaan tulisi entistä tarkemmin miettiä, mitkä 
potilasryhmät Vaasan keskussairaalassa priorisoidaan ravitsemusterapiapalvelujen 
asiakkaiksi. Tämä voi kuitenkin johtaa joillakin erikoisaloilla siihen, että potilaat 
valitsevat mieluummin asiointipaikakseen Seinäjoen keskussairaalan, jossa 
ravitsemusterapeutteja on 7 kpl. 
 

2.14.9.9 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 

Omat työhuoneet 
- Tarvitaan rauhallinen tila potilastapaamiseen 

- Materiaalit tulee olla helposti saatavilla (lukuisat ruokapakkausesimerkit ym.) 

samassa tilassa, jotta niitä voi joustavasti käyttää 

- Riittävän iso huone, jonne mahtuu potilas ja omainen/omaiset, mahdollisesti 

myös tulkki, lastenkärryt tai pyörätuoli 

- Omassa huoneessa voi keskittyä rauhassa myös saneluun, materiaalien 

valmisteluun ja puheluihin 

- Työhuone tulee sijaita sen poliklinikan läheisyydessä, josta pääosa potilaista 

tulee (lapset – lastenpoli ja sisätautipoli, aikuiset sisätautipoli tai kirurgian 

poliklinikka) 

 Osittain vaatimus yhteiskäytössä olevien laitteiden vuoksi (InBody-mittari, 

vauvojen mittaus- ja punnitusvälineet) 

2.14.9.10 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 

Sisätautien poliklinikalle tarvitaan rauhallinen tila, jossa kehonkoostumusmittauksia 
voidaan tehdä. Lastenpäiväosastolle tarvitaan tila, jossa lapsen ruokailua voidaan 
seurata häiriöttömässä tilassa. Osastolla tulisi olla mahdollista jutella potilaan kanssa 
yksityisesti. 

2.14.9.11 Uusien toimintamallien käyttöönotto ja teknologiset ratkaisut 

Muutosjohtamisen suunnitelma 

Ravitsemusterapia on nuori ja kehittyvä ala Vaasan keskussairaalassa. 2000-luvun 

puolella ravitsemukseen ja ravitsemusterapiaan potilaan hoidossa on alettu panostaa. 

Potilasprosessien kehittyessä ja tunnistettaessa ravitsemusterapian tarvetta 

paremmin, perustettiin taloon toinen ravitsemusterapeutin toimi v. 2008-2009 ja 

kolmas v. 2012. VKS:ssa suhtautuminen ja arvostus ravitsemushoitoa kohtaan on 



 

 

hyvää. Vuosien 2013-2014 aikana talossa työskenteli projektirahoituksen 

mahdollistamana neljäs ravitsemus-terapeutti vajaaravitsemusprojektissa. Projektin 

loppumisen jälkeen on edelleen tarve lisätä resursseja, kehittää ravitsemusterapiaa ja 

sen myötä potilaiden ravitsemushoitoa.  

 

Ravitsemushoito on kiistattomasti osa potilaan kuntoutumista ja laadukasta hoitoa, 

lisäksi kaikkia ravitsemusterapian ja -hoidon mahdollisuuksia ei ole vielä täysin 

hyödynnetty. Nykyresursseilla hyvä kehitys uhkaa pysähtyä. 

Ravitsemusterapiatarpeen parempi tunnistaminen ja halu kehittää ravitsemushoitoa 

asettavat paineita lisätä työmäärää. Jaksamisen kannalta työmäärän lisääntymisen 

paine on kestämätön. Ennen kuin lisäresursseja saadaan, Vaasan keskussairaalassa 

joudutaan tarkemmin miettimään, mihin potilasryhmiin ravitsemusterapia 

kohdennetaan. 

Teknologiset ratkaisut 

Kanta-arkisto tulee muuttamaan ravitsemusterapeuttien välisen yhteydenpidon 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon helpommaksi.  

 

2.14.9.12 Tulosten yhteenveto 

 
Ravitsemusterapia ja potilaiden ravitsemushoito ovat tärkeä osa potilaan kuntoutusta 
ja ravitsemusongelmien ennaltaehkäisyä. Tietyissä sairauksissa ravitsemushoito on 
ainoa hoitomuoto. Ravitsemusterapeutin toimiessa moniammatillisen tiimin jäsenenä, 
vapautuu muiden ammattiryhmien resursseja ja potilas saa ravitsemuksen 
ammattilaisen palvelua. Ravitsemusterapia riittävän varhaisessa vaiheessa 
nopeuttaa potilaan toipumista ja lievittää sairauden oireita. Nykyiset 
ravitsemusterapiaresurssit eivät pysty kuitenkaan takaamaan kaikille tarvitseville 
potilaille oikea-aikaista ravitsemusterapiaa ja joudutaan käymään keskustelua, mitä 
potilasryhmiä rajataan ravitsemusterapian ulkopuolelle. Resurssien lisääntyminen 
mahdollistaa ravitsemusterapeuttien erikoistumisen esim. lastentauteihin, 
sisätauteihin tai psykiatrisiin potilaisiin. Tämä tuo kustannustehokkuutta ja potilas saa 
tarpeen mukaista apua sairauteen ravitsemuksen keinoin. 
 
Nykyisiä ravitsemusterapiaresursseja kohdentaisi tehokkaasti myös 
ravitsemussihteerin toimi. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja ravitsemusterapeutit 
perusterveydenhuollossa suuntaisivat erikoissairaanhoidon 
ravitsemusterapiaresursseja kohdennetummin erikoissairaanhoidon käyttöön. Lisäksi 
jatkohoito erikoissairaanhoidon jälkeen olisi turvattu kaikille potilaille. Tällä hetkellä 
ravitsemusterapeutteja työskentelee vain kahden kunnan palveluksessa. Laadukas ja 
tehokas potilaan ravitsemushoito ja -terapia edellyttävät saumatonta 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä sekä riittäviä ja oikein 
kohdennettuja resursseja. 

 

2.14.10 Sairaalafyysikot 
 

2.14.10.1 Tiimien tavoitteet ja organisoituminen 
 

Tiimikohtaiset tavoitteet 



 

 

 Sairaalafyysikkoja on tällä hetkellä sädehoidossa, isotooppiyksikössä ja röntgenissä 

 Sairaalafyysikot tekevät työnsä vain yhdessä yksikössä toisin kuin useat muut 
asiantuntijaryhmät 

 Sairaalafyysikot voivat toimia täysipainoisesti vain omalla erikoisalallaan 
 

2.14.10.2 Nykytilan kuvaus 

Tiimin vastuualueella toimii tällä hetkellä: 

 Sairaalafyysikot kuuluvat yksikköihin, joissa ovat töissä. Näin he ovat fyysisesti paikalla, 

mikä on toiminnan kannalta järkevää. Lisäksi sairaalafyysikot pystyvät paremmin 

vaikuttamaan yksikkönsä kehittämiseen.  

 Myös yhteistyö erikoisalan lääkäreiden (onkologit/radiologit/isotooppilääkäri) kanssa on 

mahdollista samassa yksikössä, katso kuitenkin alla kohta 3.2.! 

 Yhteistyö säteilylaitteiden teknisen huoltohenkilökunnan kanssa toimii hyvin, samoin 

hoitohenkilökunnan (röntgenhoitajat, sairaanhoitajat) kanssa 

Tiimin vastuualueella ei toimi tällä hetkellä: 

 Sädehoidossa sairaalafyysikko tekee myös yksinkertaiset sädehoitosuunnitelmat, jotka 

myös koulutettu röntgenhoitaja voisi tehdä. Jos nämä voisi siirtää annossuunnittelu-

röntgenhoitajan tehtäväksi, vapautuisi enemmän resursseja tehdä sairaalafyysikon 

varsinaisia töitä. 

 Kaikilla erikoisaloilla, joilla työskentelee sairaalafyysikoita, on pula alan erikoislääkäreistä. 

Tällöin varsinainen toiminta, ja toiminnan kehittäminen ei tapahdu niin tehokkaasti, kuin se 

voisi riittävin lääkäriresurssein tapahtua. 

Asiakasmäärän ja -suoritteiden kehittyminen 

Tilastot saatavilla järjestelmistä 

2.14.10.3 Asiakasprosessien tunnistaminen 

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

Yleisimmät ja keskeisimmät potilasryhmät 
o Sädehoito: Sädehoitopotilaat 

o Röntgen: Kuvattavat potilaat 

o Isotooppi: Tutkittavat potilaat 

Tavoitteet 
o Sädehoito: Potilaiden tulee saada ajanmukainen ja asianmukainen sädehoito 

o Röntgen: Potilaiden kuvaus tapahtuu asianmukaisesti ja ajanmukaisesti 

o Isotooppi: Potilaiden tulee saada ajanmukainen ja asianmukainen tutkimus ja 

analyysi 

Erityiset tarpeet 
o Potilaiden hoito/tutkimus vaatii paljon laitteilta, tiloilta ja järjestelmiltä, ja siihen liittyy 

viranomaisen sääntely (Säteilyturvakeskus) ja Käypä hoito – suositukset 

(Sädehoito) 

 
Peilaus perusperiaatteisiin 

o Potilaille tulee tarjota vähintään valtakunnallista tasoa olevaa 

(yliopistosairaalatasoista) palvelua/hoitoa oikeilla laitteilla ja järjestelmillä 



 

 

Erikoistapaukset ja harvinaiset potilasryhmät 

Harvinaisia potilasryhmiä 
 
Sädehoito 
 
Isotooppi 
 lapset 
 
Röntgen 
 Tahdistin- ja neurostimulaattoripotilaat magneettikuvauksessa 

2.14.10.4 Uusien asiakasprosessien kuvaaminen  

Ydinprosessit ja keskeisimmät potilasryhmät 

 
 

 Muutokset toiminnoissa 
Yksinkertaisimmat sädehoidot voisi antaa klinikassa annossuunnitteluun koulutettujen 
erikoisröntgenhoitajien suunniteltaviksi 
Hoitokoneella otettujen hoitokenttäkuvien tarkastus voisi olla röntgenhoitajien tehtävä 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

2.14.10.5 Hyvän hoidon edellytykset ja kriittiset menestystekijät 

Hyvän hoidon edellytykset potilasryhmittäin 

Potilaiden tulee saada asianmukainen (potilaan tilanteenmukainen) ja oikea-
aikainen hoito/kuvaus/tutkimus 

 

Kriittiset menestystekijät 

 Riittävä asiantuntemus yksikössä 

 Asiantuntijoille riittävästi aikaa tehdä työnsä 

 Sopivat ja ajanmukaiset laitteet, järjestelmät ja menetelmät 

 Riittävä laadunvalvonta laitteille, järjestelmille ja menetelmille 

2.14.10.6 Rajapintojen määrittäminen 

Rajapinnat tukipalveluihin 

Sairaalafyysikoiden työ vaatii sujuvan yhteistyön säteilevien laitteiden huollosta 
vastaavien sairaalan teknisen henkilökunnan (sairaalainsinöörit) kanssa. Lisäksi 
hankintojen onnistumiseksi vaaditaan hyvä yhteistyö hankintayksikön kanssa. 

Rajapinnat kuntoutukseen 

Ei rajapintaa 

Rajanpinnat muihin sairaalan yksiköihin (ESH) 

Ei rajapintaa 

Rajapinnat PTH:oon ja sosiaalitoimeen 

Ei rajapintaa 
 

2.14.10.7 Resursointitarpeet 

Säteilyturvakeskuksen ST-ohjeissa on annettu suositukset sairaalafyysikoiden 
(lääketieteellisen fysiikan asiantuntijoiden) määrästä 
 
SÄDEHOIDOSSA 
Sairaalafyysikko/400 potilasta vuodessa,  
lisäksi 1-2 sairaalafyysikkoa, jos käytössä erikoishoitotekniikoita (esim. 
intensiteettimuokattu sädehoito, stereotaktinen sädehoito), 
lisäksi annossuunnittelija/700 potilasta vuodessa 
 
ISOTOOPPIYKSIKKÖ 
Sairaalafyysikko (Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija) 
 
RÖNTGEN 
Sairaalafyysikko (Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija) 
 

2.14.10.8 Resurssien mitoitukset 

Sairaalassa on usealla osastolla tarvetta lääketieteellisen fysiikan asiantuntijalle. 
Sairaalafyysikoiden määrän mitoituksessa tulee ottaa huomioon nykyiset ja tulevat 



 

 

tarpeet. Tässä tulee myös noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja 
suosituksia, kuten esim. säteilylakiin ja –asetukseen perustuvia 
Säteilyturvakeskuksen määräyksiä ja suosituksia (esim. ST 2.1). Toiminnan 
kannalta on tarpeellista myös ylittää suositukset, jos työtehtävät ovat hyvin laajat 
esim. säteilyturvallisuusasioissa. Lisäksi sairaalassa on tarvetta myös KNF-
sairaalafyysikon erikoisosaamiselle. 
 
Sairaalafyysikon tehtävät liittyvät kiinteästi oman erikoisalansa osastoon 
sairaalassa. Tämän vuoksi on tarpeellista, että näillä osastoilla on myös tilat 
sairaalafyysikoille. 

 

2.14.10.9 Resursointisuunnitelma 

Kohdassa 9.1.9 kuvattujen resursointitarpeiden perusteella sairaalafyysikoiden 
tarve olisi seuraava: 
 
Sädehoidossa tarvitaan tämän mukaan neljä sairaalafyysikkoa. Perusteluna on (ST 
2.1) sädehoidon potilasmäärä n. 1000 potilasta vuodessa ja sädehoidon 
erikoistekniikat, kuten intensiteettimuokatut sädehoidot, kaarihoidot, ja pian alkavat 
stereotaktiset sädehoidot ja hengitystahdistetut sädehoidot. 
 
Isotooppiosastolla sairaalafyysikon tehtäviin kuuluu mm. hankintojen valmistelu, 
tutkimusten valmistelu, tutkimusten tuottaman datan käsittely, ja laitteiden ja 
prosessin laadunvalvonta. Lisäksi säteilyturvallisuuteen liittyy paljon tehtäviä, koska 
osastolla käsitellään radioaktiivisia aineita. Sairaalafyysikko toimii myös 
säteilyturvallisuudesta vastaavana johtajana osastolla ja tarvitsee tehtävään myös 
sijaisen. Näiden asioiden vuoksi osastolla on tarvetta kahdelle sairaalafyysikolle. 
 
Röntgen-osastolla tutkimusten optimoimiseksi ja säteilyhygienian varmistamiseksi 
täytyy olla sairaalafyysikko kokopäivätoimisesti.  

 
Lisäksi Kliinisen neurofysiologian osasto tarvitsee KNF-sairaalafyysikon erikois-
osaamista. 

2.14.10.10 Tilatarpeiden taustalla olevat perusteet 

Sairaalafyysikon tehtäviin kuuluu paljon suunnittelu-, tiedonhaku- ja selvitystyötä. Tällaisen 
työn menestyksellinen suorittaminen vaatii oman työtilan ja tietokoneen. Tämän vuoksi 
sädehoidossa, isotooppiosastolla ja röntgen-osastolla tarvitaan sairaalafyysikoille omat 
työtilat. 
 
Sairaalafyysikot tekevät yksiköissään myös laadunvalvontaa, annoslaskentaa, analyysia 
yms. kunkin yksikön erityisluonteeseen kuuluvia tehtäviä. Näiden tehtävien vaatimat 
välineet ja niiden tarvitsemat tilat määritellään kunkin yksikön (hoitokeskus/sädehoito, 
röntgen, isotooppi) omassa tilatarpeiden kartoituksessa. Tämä siksi, että nämä tehtävät ja 
laitteet ovat perusedellytys mainittujen yksiköiden toiminnan kannalta. 
 

2.14.10.11 Potilastilat, muut tilat ja kiinteät sairaalalaitteet tilaluetteloon 

 
Kuten edellä kappaleessa 11.1.9 kuvattiin, sairaalafyysikon työssään käyttämät tilat ja laitteet (pois 
lukien mainitut henkilökohtaiset tilat) esitetään kunkin yksikön omissa tilaluetteloissa. 



 

 

 
Sairaalafyysikoiden tilantarpeet ovat seuraavat: 

 Sädehoidossa 2 huonetta (4 henkilöä) 

 Isotoopissa 1 huone (kaksi henkilöä) 

 Röntgen 1 huone (yksi henkilö) 

 

2.14.10.12 Tulosten yhteenveto 

 
Sairaalafyysikot ovat pieni, mutta omissa yksiköissään tärkeä terveydenhuollon ammattilaisryhmä. 
Vaasan sairaanhoitopiirissä on sairaalafyysikoita töissä sädehoidossa, röntgenissä ja isotooppi-
osastolla. Näiden yksiköiden toiminnan kannalta on tehokkainta, että sairaalafyysikot kuuluvat 
kukin oman erikoisalansa yksikköön sairaalassa. 
 

2.14.11 Asiantuntijapalvelut yhteenveto 
 

Asiantuntijatyöryhmä on hyvin sekakoosteinen ryhmä, joka koostu 9 erityisosaajaryhmästä. 
Sen vuoksi sovimme heti työryhmän ensimmäisessä kokouksessa, NHG edustajan kanssa, että 
asiantuntijapalveluiden kaikki ryhmät tekevät oman toiminnallisen mallin. 
 
Vastuuhenkilöinä asiantuntijaryhmässä ovat toimineet seuraavat henkilöt: 
Carita Mäkelä/ Ann-Katrin Store  Hengitysvaje (Heva) ja Hengityshalvaus (HHY) 
Inge-Brit Barkholt/Pia Haglund  Osastonsihteerit 
Björn Öst    Psykologit 
Anita Sandström   Puheterapeutit 
Katja Rosenzveig   Ravitsemusterapeutit 
Helka Keski-Ruismäki  Resurssiyksikkö 
Nina Elomaa    Sairaalahygienia 
Juha Rajala    Sairaalafyysikot 
Saija Jussila    Sosiaalityöntekijät 
Johtava hoitaja Arja Tuomaala on osallistunut työryhmän kahteen viimeiseen kokoukseen. 
 
Asiantuntijaryhmän erityistyöntekijät työskentelevät hyvin erilaisissa työympäristöissä 
sairaalassamme. Hygieniahoitajat, sosiaalityöntekijät ja Heva ja HHY:n yksiköt työskentelevät 
sairaalassa useassa yksikössä ja he tekevät myös tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon kanssa. Osastonsihteereiden, resurssiyksikön ja ravitsemustyöntekijöiden työkenttä 
on pääasiassa sairaalassa, mutta esimerkiksi ravitsemusterapian työllä on laaja vaikutus 
perusterveydenhuollossa.   
Sairaalafyysikot, puheterapeutit ja psykologit työskentelevät pääsääntöisesti erityisissä 
hoitoprosesseissa ja he toimivat tiiviisti osana yksikön tiimiä ja kehittävät sen toimintaa yhdessä 
muun prosessissa toimivien henkilöiden kanssa. 
 
Työryhmä on työssään pyrkinyt noudattamaan annettuja suunnittelu- ja tiimiohjeita. Ryhmässä on 
myös pyritty tarkastelemaan asiantuntijapalveluiden toimintaa realistisesti, kartoittaa ja arvioida 
asiantuntijoiden oikeaa määrää ja kohdentaa palvelut oikein potilaan hoitoprosessiin. 
 
Työryhmän tuloksena on yhdeksän toiminnallista mallia.  Osastonsihteerin toiminnallista mallia ei 
ole saatettu loppuun, siitä syystä että osastonsihteerien palveluyksikkö perustettiin tammikuussa 
2015 ja heidän toimintaa kehitetään jo tällä hetkellä VKS 2025 periaatteiden mukaisesti riippumatta 
tämän työn tuloksista.  
Toiminnalliset suunnitelmat, resursointisuunnitelma ja tilasuunnitelma ovat saatavilla työryhmän 
työtilassa. Resurssisuunnitelmasta voi todeta, että muista työryhmistä on tullut toiveita mm. 
ravitsemusterapian ja psykologien resurssien lisäämisestä. Psykologin resurssia kaivataan esim. 
somaattisessa poliklinikkahoidossa ja ravitsemusterapeuttiresurssia lasten ja kirurgian yksiköissä. 



 

 

Tällä hetkellä perusterveydenhuollossa on 4 ravitsemusterapeuttia, kysymys on miten heidän 
kanssa voidaan työnjakoa kehittää tulevaisuudessa? 
Koskien tilasuunnitelmaa voidaan todeta että osa erityistyöntekijöistä tarvitsevat oman työtilan, siitä 
syystä että heillä on usein erityismateriaalia käytössä tutkimukseen ja hoitoon. Läheisyys omaan 
erikoisalaan on myös sen vuoksi tärkeää. 
 
Asiantuntijatyöryhmän tulevan toimintamallin periaatteena on; että potilas ja asiakas ovat 
keskiössä, että tutkimus ja hoito on laadukasta ja vaikuttavaa ja varmistetaan eri toimijoiden 
joustava yhteistyö, että tilat tukevat toimintaa ja tehokasta työskentelyä ja tukipalvelut toimivat 
kliinisen hoitotyön ehdoilla. Tärkeää on että työ tehdään moniammatillisissa työryhmissä. 
 
 
Uuden toimintamallin tavoitteet ovat:  

 Tuottaa potilaslähtöisesti korkealaatuista asiantuntijapalvelua moniammatillisessa 

hoitotiimissä, vaikuttavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. 

 Asiantuntija arvioi, suunnittelee ja toteuttaa potilaan tutkimusta ja hoitoa omalla 

asiantuntijaosaamisalueella sekä edistää potilaan terveyttä ja varmistaa hoitosuunnitelman 

mukaisen jatkohoidon. 

 Tukea henkilökunnan osaamista koulutuksella ja neuvonnalla, jotta osataan hoitaa 

tavanomaisimmat ongelmat ja tunnistaa erityisosaamisesta hyötyvät potilaat. 

 Tuottaa tiedotteita ja informaatiomateriaalia potilaiden ja henkilökunnan käyttöön koko 

sairaanhoitopiirin alueella. 

 Erityisosaajien palvelut ovat joustavasti saatavilla sekä potilaille että henkilöstölle 

tarkoituksenmukaisissa tiloissa. 

 
Merkittävimmät muutokset nykytilaan potilasnäkökulmasta on, että pyritään oikea-aikaiseen 
tutkimukseen ja hoitoon ja että palvelut ovat potilaan saatavilla. 
Henkilöstön näkökulmasta pyritään siihen, että henkilökunnalla on riittävä osaaminen 
perustehtävässä ja että asiantuntijoita osataan hyödyntää moniammatillisissa tiimeissä. 
Talousnäkökulmasta on tärkeä, että erityistyöntekijöiden palveluiden käyttö on oikea-aikaista, niin 
että potilas saa tarvisemansa hoidon,  joka vuorostaan vähentää uusien hoitojaksojen tarvetta. 
 
Asiantuntijoiden sijoittuminen uuden organisaation toiminnallisiin kokonaisuuksiin tulee esille 
ryhmien toiminnallisissa suunnitelmissa. Sosiaalityöntekijät, osastonsihteerit, hygieniahoitajat ja 
ravitsemusterapeutit voisivat soveltua tulevaisuudessa Asiantuntija ja kuntoutuspalvelun 
toiminnalliseen kokonaisuuteen. Kun taas Heva ja HHY, puheterapeutit, psykolgit ja 
sairaalafyysikot kuuluvat erillisiin hoitoprosesseihin. Resursiyksikössä varahenkilöstöpalvelu tuotta 
lähinnä palvelua vuodeosastoille ja sen vuoksi tämän yksikön sijainti olisi vuodeosastojen toimiala. 
  
Ryhmässä keskusteltiin hyvin paljon siitä, että on haastavaa visioida, mitä palvelua 
erityistyöntekijöiltä odotetaan tulevaisuudessa ja miten yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa 
muodostuu ja miten se vaikuttaa eri ryhmien työskentelyyn. Osa erityistyöntekijöistä toimivat 
lähetteiden pohjalta ja osa erityistyöntekijöistä ovat puhelimen päässä. Miten sitten teknologiaa 
voidaan hyödyntää näissä ryhmissä, tämä on myös hyvin epäselvää. 
 
Työryhmän puolesta 
Carita Mäkelä 
Ylihoitaja 
Asiatuntijaryhmän vetäjä 

 
 

2.15 Ei kliiniset tukipalvelut 
 

 



 

 

Ei kliiniset tukipalvelu-työryhmän aikataulu on ollut muista työryhistä osittain poikkeava ja tämä 
toiminnallinen kokonaisuuden suunnittelu vaatii jatkoselvittelyjä mahdollisesta laaja-alueellisesta 
yhteistyöstä. Asia on viety hallitukselle. 
  
  

Till arbetsgruppen hör Olle Gull (ansv.person), Lisa Sundman (ansv.person), Håkan Knip 
(tekn.enhet), Anna-Liisa Wirzenius (Renhållningsservice), Lena Granholm/Minna Mänty 
(Näringscentral), Rune Björkstrand/Sune Linden (IT-enheten) 

 
Saker som framkommit under arbetsgrupens möten och workshops: 
 
Behovet av resurser beror på den strukturförändring som kommer att verkställas på Vasa 
centralsjukhus, förändringarna påverkar också den ej-kliniska servicens stödjande verksamhet. 
Om den kliniska verksamheten utvidgas med förlängd öppethållningstid kräver det mera resurser 
av både rengöringsservice, tekniskt underhåll, IT-service och service från centrallagret. Målet är att 
sträva till en kvalitativ god service. 
 
Rengöringsservicens behov av resurser påverkas av centrallagrets andel av service på 
avdelningarna (t.ex. hyllpåfyllnad), om centrallagrets service ökar minskar det troligen på behovet 
av anstaltsvårdare. 
 
Ny verksamhet och nya utrymmen kräver mera resurser från tekniska enheten. Nu utförs mycket 
teknisk service enligt gällande garantivillkor.  
 
Mobila nätverket, trådlös apparatur mm. ökar, IT behöver mera resurser pga. den 
vårdteknologiska- och IT-utveckling som kliniska verksamheten är i behov av. Behovet och 
användning av bärbara datorer, tabletter, mobila telefoner samt mobil vårdutrustning ökar, deras 
användning bör regelbundet uppdateras och säkras vilket ökar behovet av resurser  
Behov av help-desk verksamhet ökar. 
IT-säkerhetssystem, kräver resurser i form av underhåll. 

 
Centrallagret behöver mera resurser för att utvidga helhetskonceptet för att beröra alla 
vårdavdelningar, åtgärdsenheter och polikliniker samt ”hoitokeskus”. 
 
Näringscentralen bedömer att de troligen inte behöver mera resurser när sammanslagningar 
mellan nuvarande kök äger rum, men behov av mera ändamålsenliga utrymmen och teknisk 
apparatur är aktuell. 

 
 
Vad borde göras i sjukhuset för att förbättra den infrastruktur som finns 
 
Städning av utrymmen kunde effektiveras och förbättras om ändamålsenlig planering för 
rengöringsservicens behov beaktas för att underlätta städning så som skåpuppsättningar utan ben, 
inga skåp framför fönster, skåp med dörrar i stället för öppna hyllor som samlar damm mm., samt 
beakta ändamålsenliga färgval på t.ex. golvytor (inte mörka golv). 
Skall sjukhuset sköta servicen själv eller skall tjänster köpas utifrån? (ex. städning av renoverade 
utrymmen, fönstertvätt mm) 
 
Tekniska enheten står för underhåll och service av utrymmen (inomhus/utomhus), 
”gårdskarlsfunktion”, med service enligt livscykelsystem. Typ bostadsbolag som upprätthåller 
servicen, ägaren (avdelningarna/enheterna) budgeterar för större underhåll och renoveringar. 
 
Vaktmästare, patienten skall prioriteras oberoende på om personalen är egen/köpt.  
 



 

 

Centrallagret kunde handha allt som berör lagermaterial, vårdpersonalen på avdelningar och 
enheter behöver inte ansvara för beställningar. Indikation måste komma av någon (ex. 
vårdlogistiker) när ngt behövs t.ex. material/varor som inte finns i handlager, ex iv-kanyler. 
Till centrallagret kan överföras mera uppgifter än idag inom fullservice konceptet som berör 
centrallagrets verksamhet, kräver dock mera resurser eller omfördelning av resurser från annan 
serviceform. 
 
Nuvarande centralkök är i stort behov av renovering för att effektivera processerna. 
Näringscentralen har möjlighet till utvidgad verksamhet, kan placeras var som helst men kvalitet 
och smidighet i service till patienterna är bäst om placeringen är intill eller i sjukhusets utrymmen. 
 Utvecklings alternativ är cook and chill modellen, förverkligandet kräver omfattande ombyggnad 
och planering för mattransporterna till avdelningarna. Specialdieter är utmanande, tids- och 
resurskrävande samt tillredning kräver utbildad personal. Behovet av specialdieter är ökande. Öka 
samarbete för matutdelning med andra sjukhus, hvc och ev. skolor i området. 
 
Tillredning av större mängd mat sparar resurser lördagar och söndagar. Ändamålsenliga förnyade 
utrymmen krävs samt förnyad utrustning för tillverkning, nedkylning och uppbevaring av större 
mängd mat.  
Var sker uppvärmningen av matportionerna, hur förverkliga matutdelningen på avdelningar, 
ansvarspersoner som sköter matutdelning, vem/vilka?  

 
Vad kunde en gemensam infrastrukturtjänst vara, vi beskriver hur en s.k. 
hotellfunktion kunde se ut. 

 
Diskussion om vad ”hotellfunktionen” skulle innebära på Vcs. Benämning ”fullservice” 
beskriver tanken bättre än hotellverksamhet. 
 
I fullservice verksamhet ingår inte grundvård, enbart icke medicinskservice.  
Alla ej- kliniska stödfunktion bör vara ett. 
Sparmål – infrias de enligt våra tankar eller blir verksamheten dyrare? troligen dyrare då 
verksamheten utökas. 
Fullservice verksamhet kräver god planering och samarbete, en övergripande 
koordinering, samt tydlig arbetsfördelning ang. ansvarsområden. 
Tydlig arbetsfördelning är en förutsättning. 
 
Hur skall ej –kliniska stödfunktionerna få vetskap om servicebehov? Behov av 
ansvarsperson (vårdlogistiker eller avd.skötare)  som ser verksamheten och behovet 
utgående från patientunderlag. En ansvarsperson, vårdlogistiker, varifrån en input eller 
indikation bör komma från vårdavdelningen. 
 
En ”vårdlogistiker” (person med vårdbakgrund) är den koordinerade ansvarspersonen som 
samordnar och samarbetar med stödfunktionerna, informerar om behov av vårdmaterial, 
instrument mm.  Antal vårdlogistiker beror på det nya sjukhusets verksamhetsformer och 
patientunderlag. 
 
Synergieffekter genom att sammanföra alla ej-klinisk stödfunktioner, en gemensam 
serviceproducent för dessa? 
Vårdlogistikern del av vårdpersonalen och kontaktperson till servicelogistikern – 
sakkunskapen bevaras och möjliggör god service. 
 
 
Vilka utrymmen behövs på sjukhuset oberoende av hur vården organiseras? 
 



 

 

20-25% av sjukhusets utrymmen är tekniska utrymmen, tekniska utrymmen behöver också 
finnas på avdelningar och enheter där vården finns. 
 
Köket – kvadratmeterytan är tillräcklig men behöver få mera ändamålsenliga lösningar och 
förutsättningar för att effektivera och utveckla olika arbetsmoment. 
Utvidga servicesystem av ”tarjoilusysteemi” för närliggande organisationer i området. 
 
Logistik – dyr – behövs skolning, om daglig servicekedja utlokaliseras utanför 
sjukhusområdet 
 
Förvaltningsservicen kan vara utanför, går då mera tid för resor vilket inte är önskvärt 
 
HR – service nära sparar tid 
 
Ekonomi avdelningen behöver inte vara intill sjukhuset 
 
Kvaliteten i verksamheten bör prioriteras! 
 
 
 
 
 
 

3 Toiminnallisten Kokonaisuuksien Suunnittelu-työryhmien 

yhteenvedot (PowerPoint) 
 
 
 

4 Yhteenveto 
 

Toiminnallisen kokonaisuuksien suunnitteluryhmät tekivät valtavan työn tehokkaasti aikataulun 

mukaisesti. Työ koottiin yhteisessä seminaaripäivässä. Päivän aikana koostettiin myös niin 

sanottua ristiriita listaa, johon koostettiin sekä mielipide-eroavaisuuksia eri ryhmien välillä että 

muutoin ratkaisemattomia asioita.  

 

Tilaisuudessa esiin nousseet ristiriidat olivat seuraavia: 

 

 

• Skopiayksikön sijoittuminen organisaatiossa 
• Sydänaseman potilaiden valvonta  
• Hoitajaresurssien käyttö valvontaa vaativien potilaiden kohdalla 
• Missä hoidetaan gynekologiset potilaat sekä akuutit että elektiiviset 
• Päivystysosaston ja akuuttigeriatrisen yksikön sijoittuminen organisaatiossa 
• Kardiologian poliklinikan sijoittaminen avohoidon kokonaisuuteen 
• Tietojärjestelmien rooli 
• Miten keskitettyä avovastaanottotoiminta on 
• Onkologian sijoittuminen avohoidon kokonaisuuteen 
• Lastenpsykiatrian sijoittuminen 
• Lasten päivystystoiminnan siirtäminen päivystyksen tiloissa tapahtuvaksi 
• Kuntoutuksen erityistyöntekijöiden sijoittuminen 
• Apteekin automatisointipäätökset 
• Asiantuntijoiden sijoittuminen organisaatiossa  
• Lasten osaamiskekuksen nimeksi lasten ja nuorten osaamiskeskus 



 

 

 
 
 

5 Miten tästä eteenpäin 

 
Tässä vaiheessa VKS 2025 ohjelmassa on valmistunut konseptisuunnitelma ja toiminnallinen 

suunnitelma. Toiminnalliset suunnitelmat on tässä vaiheessa vasta vedetty yhteen ja tunnistettu 

suunnittelussa ilmenneet ristiriidat. Toiminnallisen suunnittelun edistämiseksi on suunniteltu 

vuoden 2016 alusta käyttöön otettavaksi organisaatiomalli- sekä johtamisjärjestelmäuudistus. 

Loppuvuoden aikana linjataan mitä suurempia muutoksia toiminnassa otetaan käyttöön jo vuoden 

2016 alussa. Toiminnallisessa suunnittelussa ei joka ryhmän osalta päästy toivottuihin 

tehostamistavoitteisiin ja niistä käydään keskustelua toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin 

yhteydessä. Pääpirteissään hanke etenee seuraavien vaiheiden kautta: 

 

- Konseptin käsittely ja hyväksyntä hallituksessa 22.5.2015 

- Konseptin käsittely ja hyväksyntä valtuustossa 8.6.2015 

- Linjaukset toiminnallisen suunnittelun eteenpäin viemisestä. 

- Organisaatiomallin ja johtamisjärjestelmän kehittäminen. Näiden uudistusten käyttöönotto 

vuoden 2016 alussa. 

- Tarkempi uudisrakennusten suunnittelu ja nykyisten tilojen uudistamisen aikataulu ja 

budjetointi valtuuston päätösten mukaisesti. 

- Toiminnallisen suunnittelun ristiriitojen ratkaiseminen ja tuottavuussuunnitelman laatiminen. 

- Toimintatapojen uudistamien asteittain  

- Tehokkuus- ja säästötavoitteiden huomioiminen toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
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