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Tässä numerossa myös:

“Hampailla on isompi merkitys kuin on kuviteltu”

Vauvaperhetyön kotikäynneillä pysähdytään 
perheiden tarpeiden äärelle

Tekstiviestimuistutus vähentää peruuttamattomia poisjääntejä

Äitiyspoliklinikka 
investoi 
synnyttäjien 
erityispalveluihin
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S
e meni niin kuin pitikin.

Nimittäin sosiaali- ja terveysministeriön asetus-
luonnos, jolla säädellään erikoissairaanhoidon 
työnjakoa ja keskittämistä. Asetus on tehty tervey-

denhuoltolain pohjalta, minkä säätäminen aiheutti erityisesti 
Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä valtavan äläkän, kun Vaasan 
keskussairaala luokiteltiin ei-laajasti päivystävien keskussai-
raaloiden joukkoon.

Nyt Vaasassakin jo myönnetään, että käytännössä kes-
kussairaalan toimintaan ei ole tulossa mitään dramaattisia 
muutoksia. Tätä kirjoittaessa lausunnolla oleva asetus-
luonnos häivytti pois lopullisesti eron laajasti ja ei-laajasti 
päivystävien keskussairaaloiden palveluvalikoiman välillä. 
Keskittäminen tehdään puhtaasti toiminnallisin perustein, 
eli leikkausmäärien perusteella – mikä oli koko ajan Kanta-
Hämeen tavoite edunvalvontatyössään.

Me olemme Suo-
men viidenneksi suu-
rin ei-yliopistollinen 
keskussairaala, ja 
leikkausmäärämme 
riittävät turvaamaan 
toiminnan kaikilla 
keskeisillä erikois-
aloilla. Tampereelle 
siirrettäviä toimen-
piteitä ovat peräsuo-
lisyövän leikkaukset, 
kaularangan neuro-
kirurgiset leikkauk-
set, lonkka- ja polvi-
proteesien uusinta-
leikkaukset ja olka-
pääprotetiikka. Näi-
den keskittämiselle 
on lääketieteelliset 
perusteet, ja yhteis-
työ yliopistosairaa-
lan kanssa järkevää.

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen 
sisällä on myös hyvä yhteisymmärrys siitä, että leikkauksia 
siirtyy myös toiseen suuntaan. Pirkanmaalta Hämeenlin-
naan ohjattaisiin potilaita muun muassa paksusuoli- ja sel-
käkirurgiassa, mikä vahvistaisi oman profiilimme mukaista 
kirurgiaa.

Pääkirjoitus

Me olemme Suomen 
viidenneksi suurin 
ei-yliopistollinen 

keskussairaala, ja 
leikkausmäärämme 

riittävät turvaamaan 
toiminnan kaikilla 

keskeisillä erikoisaloilla.
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Haavahoitaja 
konsultoi 
videon ja kuvan 
välityksellä

Haavahoidon asiantuntijahoitaja Lotta 
Harri hoitaa haavapotilaita sekä paikan 
päällä Hämeenlinnassa että videon ja 
kuvien välityksellä ympäri maakuntaa. 
Terveyskeskusten ja erikoissairaanhoi-
don välistä videokonsultaatiotoimin-
taa kokeiltiin viime kesänä ja syksynä 
onnistuneesti, mutta toistaiseksi va-
lokuvakonsultaatio on saanut suurem-
man suosion. 

– Terveyskeskuksissa on videoneu-
vottelulaitteet, mutta ajanvarauskir-
jaan ei ole tullut videokonsultaatio-
ajanvarauksia pitkään aikaan. Sen si-
jaan valokuvien välityksellä tehtäviä 
konsultaatioita ja kontrolleja tehdään 
hurjasti, Harri kertoo.

Konsultaatioita tehdään muun muas-
sa silloin, kuin perusterveydenhuollos-
sa herää epäilys siitä tarvitseeko poti-
las lähetteen lääkärin vastaanotolle. 

– Kuvakonsultaation avulla moni 
potilas on saanut haavansa hoidettua 
ilman tarpeetonta lähetettä erikoissai-
raanhoitoon, Harri sanoo.

Hän ei koe perusterveydenhuollosta 
tulevia yhteydenottoja taakkana, koska 
keskustelukanava on nopea ja turvalli-
nen.

– Tiedot ja kuvat kulkevat potilastie-
tojärjestelmä Efficaa pitkin, mikä takaa 
kuville ja henkilötiedoille parhaan tie-
toturvan. Hoitaja lähettää terveyskes-
kuksesta viestipiikin ja minä katson 
sen heti ehtiessäni. 

Toinen isompi kohderyhmä on jo tu-
tut potilaat, joiden paranemisprosessia 
seurataan kuvakontrollein. 

– Nytkin noin kymmenkunta huono-
kuntoista potilasta on hallussa näillä 
kuvakontrolleilla. Kotihoidon tai muun 
hoitopaikan tekemä kuvakontrolli 
korvaa fyysisen käynnin, joka on huo-
nokuntoiselle potilaalle stressaava ja 
kallis. Kuvasta on helppo arvioida onko 
paraneminen edennyt kuten pitääkin. 
Tarpeen vaatiessa tietysti varataan oi-
kea vastaanottoaika, Harri sanoo. 

TEKSTI: ANNA  LEHTIVUORI

Toiminnallisesta näkökulmasta asemamme on siis turvat-
tu, mutta osin kielipoliittisista syistäkin tehty valtava ”kaikki 
menee” -kampanjointi Vaasassa oli vahingollista myös Kan-
ta-Hämeen keskussairaalan ja muiden ei-laajojen keskussai-
raaloiden imagolle.

Ja valinnanvapausympäristössä mielikuvalla on merki-
tystä. Poliittinen keskustelu sote-uudistuksen vaikutuksista 
valtakunnassa ja maakunnan sisällä on vaikuttanut haitalli-
sesti keskussairaalamme houkuttelevuuteen. Toiminnastam-
me on esitetty julkisuudessa paljon paikkansapitämättömiä 
ja jopa puhtaasti valheellisia väitteitä, joiden oikaisemiseen 
kuluu paljon voimavaroja.

Myöskään Riihimäen tai Forssan sairaalaa ei olla ajamas-
sa alas kenenkään toimesta. Kanta-Hämeen maakunnan ja 
sairaanhoitopiirin tavoite on päinvastoin vahvistaa erikois-
sairaanhoidon polikliinista tarjontaa ja kehittää moderneja 
sote-palveluja maakuntakuntakeskuksissa, alkuperäisessä 
sote-uudistuksen integraatio-hengessä.

Tulevaisuudessa asiakaskokemus, hoidon vaikuttavuus 
ja kustannustehokkuus ratkaisevat. Tästä KantaViisin nu-
merosta voit lukea monista hankkeista ja tavoista, joilla 
pyrimme palvelemaan maakuntamme – ja myös houkutte-
lemaan maakunnan ulkopuolisia – asiakkaita entistä pa-
remmin.

Menestyksemme avain kahden maan suurimman yliopis-
tosairaalan läheisyydessä on yksilöllinen hoito ja asiakkaan 
kohtaaminen, oikea hoidon porrastus, sujuva hoitoon pääsy 
ja tietenkin vaikuttavuus.

Olemme oikealla tiellä, ja onnistumisista täytyy myös 
kertoa ulkomaailmalle, jotta meidät valitaan jatkossakin. 
Markkinoinnissa oma henkilöstömme on vahvin valttimme, 
sillä markkinointirahan määrällä emme pysty tai edes halua 
kilpailla.



Mari Saarinen 
peräänkuuluttaa uudessa 
luottamustehtävässään 
avoimempaa viestintää 
koko työyhteisöön. 

T
ehyn pääluottamusmiehen 
työhuoneen ovi on raollaan 
ja pöydän takana istuu nai-
nen, jolla on takana yli 10 

vuoden kokemus sairaanhoitajan 
arjesta. Luottamusmiestehtävät tu-
livat Mari Saariselle tutuiksi jo osas-
totyön ohessa, mutta joulukuussa 
hänet valittiin ammattijärjestö Te-
hyn Kanta-Hämeen sairaanhoitopii-
rin pääluottamusmieheksi. Aiemmin 
sisätautien vuodeosastolla työsken-
nellyt, sydänhoitajaksi itseään luon-
nehtiva Saarinen tekee nyt luotta-
musmiehen tehtäviä kahdeksasta 
neljään, viitenä päivänä viikossa. 

–  Onhan tämä kolmivuorotyöhön 
verrattuna ihan erilaista, hän sanoo.

Ammattijärjestöä edustava pää-
luottamusmies valitaan aina neljäk-
si vuodeksi kerrallaan. Kun kolme 
kautta tehtävää hoitanut Päivi Kaisla 
jäi pois viimeisimmän kautensa lop-
pupuolella, Saarinen valittiin vaa-
leilla uudeksi pääluottamusmiehek-
si. Myös sote- ja maakuntauudistusta 
valmistelevan Oma Hämeen hen-
kilöstöfoorumin jäsenenä toimiva 
Saarinen kertoo, ettei mikään viikko 
hänen työssään ole samanlainen.

–  Pääluottamusmiehenä vastaan 
paljon yksittäisiin kysymyksiin säh-
köpostilla ja puhelimitse. Lisäksi 
käyn paljon erilaisissa tapaamisissa 
yksiköissä, kuulun konservatiivi-

Tehyn 
pääluottamus-
miehen pesti 
vaihtui

sen tulosalueen johtoryhmään sekä 
teen yhteistyötä muiden järjestöjen 
pääluottamusmiesten kanssa. Myös 
koulutukset ovat iso ja tärkeä osa tä-
tä työtä, hän listaa. 

Työpöydän takana omassa työhuo-
neen rauhassa Saarinen kertoo muis-
televansa lämmöllä etenkin työka-
vereita ja osasto 6B:n työyhteisöä, 
joka oli osa sairaanhoitajan arkea. 

Uuden sairaalahankkeen ja sote-
uudistuksen valmisteluiden tiimel-
lyksessä tulevaisuus näyttäytyy 
ammattijärjestölle avoimena. Saari-
nen pitää tärkeänä, että henkilöstöä 
kuullaan ja heidät otetaan mukaan 
muutokseen. Kaikessa työnteossa 
hän peräänkuuluttaa työrauhaa se-
kä yhä avoimempaa viestintää orga-
nisaation sisällä.

–  Työntekijöiden ja työnantajan 
tulisi voida käydä avoimempaa kes-
kustelua ja antaa tilaa myös kritii-
kille. Luottamuksellisen keskustelu-
kanavan kautta myös työyhteisössä 
syntyneille aiheettomille huhuille 
voitaisiin laittaa ajoissa piste, Saari-
nen sanoo.

Lopuksi pääluottamusmies muis-
tuttaa, että työhyvinvoinnista tu-
lee huolehtia siinä missä avoimesta 
tiedonkulusta ja vuorovaikutuk-
sestakin. Hyvinvoiva työyhteisö on 
organisaationsa kuva ja siihen koh-
dennetut voimavarat laittavat hyvän 
kiertämään. 

- Kun työntekijät voivat hyvin, or-
ganisaation on mahdollista päästä 
parhaaseen tulokseen ja asiakkaiden 
saada parasta mahdollista hoitoa. 
Työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa 
jo yksikkötasolla esimerkiksi työ-
vuorosuunnitelun avulla.

Tehyn 
pääluottamus-
miehen pesti 
vaihtui

4

K
anta-Hämeen keskussairaa-
lan äitiyspoliklinikalla aloi-
tettiin vuosi sitten keski-
raskauden 4D-ultraääni-

tutkimukset. Odottavilla äideillä ja 
heidän puolisoillaan on siis mah-
dollisuus nähdä tulevan lapsensa 
liikkeitä ja piirteitä tarkemmin kuin 
koskaan ennen. 

–  4D-tutkimus tehdään aina tilan-
teen mukaan: välillä vauvan asento 
tai äidin ruumiinrakenne hankaloit-
tavat kuvan ottamista, mutta yli 
puolelta odottajista sen saa helposti 
otettua, kertoo apulaisosastonhoita-

TEKSTI JA KUVA: ANNA LEHTIVUORI
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4D-ultra 
paljastaa 

pienen vauvan 
pienet piirteet

Äitiyspoliklinikan 

erityispalveluihin on 

panostettu ja lisää 

investointeja on 

tulossa. 

ja Hanna Tuominen.
Kätilö ja lääkäri näkevät perintei-

sestä 2D-ultraäänikuvasta vaikka 
ja mitä, mutta vanhempien voi olla 
vaikea tulkita sitä ilman rautaisen 
ammattilaisen apua. 4D-kuvassa 
sen sijaan lapsi näyttäytyy kasvon-
piirteineen päivineen ja vanhemmat 
voivat ihailla reaaliajassa kuinka 
pieni ihminen potkaisee jalallaan tai 
heiluttaa kädellään. 

–  Palvelu on ollut todella tykätty. 
Tämä on ollut ison hintaluokan sat-
saus ja kun ultraäänianturi oli hetken 
huollossa, äidit alkoivat heti kysellä 

sen perään, Tuominen sanoo.
Synnyttävien äitien hoitoon ollaan 

investoimassa lisää.
–  Meille on tulossa myös GBS-tes-

tilaite, jolla voidaan hetkessä havaita 
odottajan kantama streptokokkibak-
teeri ja näin reagoida siihen entistä 
nopeammin, Tuominen tietää.

Kanta-Häme on erottunut eduk-
seen muista synnytyssairaaloista 
luonnonmukaisuudella, pehmeillä 
arvoilla ja viikoittain järjestettävillä 
synnytysvalmennuksilla.

–  Valmennus järjestetään joka lau-
antai Hämeenlinnassa ja ryhmät ovat 

TEKSTI: ANNA LEHTIVUORI  KUVA: TERHO  AALTO

aina täynnä. Riihimäellä on neuvolan 
järjestämä valmennus, jossa meiltä 
käy kätilö kerran kuussa pitämässä 
kätilön osuuden synnytyksestä. 

Keskussairaalassa vuorovaikutus 
vastasyntyneen kanssa alkaa aina 
heti ensi hetkillä, kun vauva anne-
taan äidille tai isälle ihokontaktiin. 
Jos pienokaisen vointia tarvitsee 
tarkkailla, vastasyntyneiden teho- 
ja tarkkailuosasto sijaitsee heti syn-
nyttäjien vuodeosaston vieressä.

–  Vaikkemme ole ihan yhdessä, 
olemme ihan lähekkäin, Tuominen 
sanailee. 
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Tietoa saa aikaan ja paikkaan 
katsomatta
TEKSTI JA KUVA: ANNA LEHTIVUORI

Keskussairaalan 
henkilökunnalla 
on mahdollisuus 
käyttää sosiaali- ja 
terveysalan maksullisia 
tilattuja tietokantoja 
myös kotikoneilla ja 
mobiililaitteilla. 

Sähköisissä tietokannoissa sisällöt ovat hyvin ajan 
tasalla. Kari Mikkonen muistuttaa, että UpToDatella 
on oma applikaatio iOS- ja Android-laitteille.
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H
ektisen sairaala-arjen tii-
mellyksestä voi olla välil-
lä vaikea löytää aikaa kes-
kussairaalan tarjoamien 

tietokantojen selailulle ja tutkimi-
selle. P-kerroksen tietopalvelussa 
työskentelevä Kari Mikkonen kaivaa 
repustaan tabletin ja klikkaa itsensä 
sairaalan tilaamiin maksullisiin tie-
tokantoihin, vaikkei mobiililaite ole 
edes talon verkossa. Hetkinen?

–  Kun menee KHSHP:n omille 
verkkosivuille ja avaa Ammattilai-
nen-osion alta Verkkolehdet ja tie-
tokannat, pääsee käyttämään omilla 
keskussairaalan tunnuksillaan tieto-
kantoja, jotka meille on ostettu, Mik-
konen kertoo. 

Välilehdeltä löytyy myös lista eri-
laisia lääketieteen alaa käsitteleviä 
verkkolehtiä.

–  Nyt kun olen menossa Bibliot-
hecarii Medicinae Fenniae BMF ry:n 
seminaariin ja mulla on siellä lup-
poaikaa, niin pääsen kaikkiin näihin 
palveluihin, Mikkonen suunnittelee.

Sosiaali- ja terveysalaa koskevista 
tietokannoista Kari Mikkonen haluaa 
nostaa erityisesti esiin kaksi: UpTo-
Date ja Oppiportti -nimiset palvelut 
tarjoavat potilaiden kanssa työsken-
televille mahdollisuuden syventää 
omaa osaamistaan ja tutustua eri 
erikoisaloja koskeviin uusiin ja luo-
tettaviin tutkimuksiin.

–  Oppiportti-palvelu on Terveys-
portin liitännäinen ja ihan ykköstykki 
Suomessa. Sisällöt ovat kotimaisia ja 
hyvin ajan tasalla, Mikkonen kehuu.

Oppiportissa voi lukea Duodeci-
min oppikirjoja, käydä verkkokurs-
seja ja katsoa videoita. Palveluun voi 
luoda omat tunnukset, ja kerryttää 
historiaa ja opintopisteitä, tai käyt-
tää sitä kirjautumatta. 

UpToDate on etenkin lääkäreiden 
suosima ja suosittelema tietokanta, 
joka on koottu näyttöön perustuvas-
ta terveystieteestä. UpToDaten sisäl-
löt ovat englannin kielisiä ja niistä 

vastaa tuhansista lääkäreistä koos-
tuva jäsenistö. Tietokantaan lisätyt 
yli 10 000 eri aihekokonaisuutta 22 
lääketieteen eri erikoisalalta mene-
vät tarkan seulan läpi ennen niiden 
julkaisua ja tekstin lisäksi palvelusta 
löytyy myös runsaasti kuvia ja gra-
fiikoita. 

–  Käyttäjä huomaa heti, jos aiem-
min haettuun tietoon on tullut muu-

toksia, sillä kunkin aihekokonaisuu-
den alussa on sen päivitystiedot. 
What’s New -palstalta kliinikko voi 
seurata oman alansa uusia julkaisuja, 
Mikkonen kertoo.

Merkittävimmät uutuudet kootaan 
Practice Changing UpDates-osion 
alle.  

Tänä keväänä on tehty kehitystyö-
tä UpToDate-tietokannan yhdistämi-

seksi osaksi Effica-potilastietojär-
jestelmää. Ideaalitilanteessa Effica 
poimisi potilastiedoista avainsanoja 
ja tarjoaisi napin painalluksella suo-
ran haun UpToDatesta. 

–  Matkaa tähän on vielä, ja alku-
vaiheessa pyrimmekin tuomaan Up-
ToDaten linkin tai ehkä jopa hakuik-
kunan Efficaan.  Mutta ihanteellista 
olisi, että UpToDate olisi elimellises-
ti mukana lääkäreiden ja muidenkin 
tiedontarvitsijoiden jokapäiväisessä 
työssä, Mikkonen kuvailee. 

Tätä vahvistamaan UpToDatesta 
onkin hankittu nimenomaan UpTo-
Date Anywhere -lisenssi, joka sallii 
tietokannan käytön omalla laitteel-
la.  UpToDatella on myös oma app-
likaatio iOS- ja Android-laitteille, 
joten sen saa siis jo nyt mukaan po-
tilaskierrolle.

UpToDate, Oppiportti ja tietokan-
tojen etäkäyttö aiheuttavat keskus-
sairaalle kuluja, mutta niistä saata-
vat hyödyt tasaavat vaakaa ja mak-
savat itsensä takaisin. 

–  Harvardin yliopistossa on tehty 
tutkimus, jonka mukaan UpToDaten 
käyttö vähentää sekä kuolleisuutta 
että vuodeosastoilla vietettyjä päi-
viä ja potilaat kotiutuvat nopeammin 
sairaalasta. Määrät eivät ole sairaa-
lakohtaisesti mitenkään järisyttäviä, 
mutta ne kertautuvat ja jokainen 
askel kohti parempaa on kuitenkin 
askel kohti parempaa. Miksi jättäi-
simme sen askeleen ottamatta? Mik-
konen kysyy.

–  Mielestäni nämä palvelut eivät 
ole vain win-win, vaan win-win-win 
-tilanne. Henkilökunnalla on mah-
dollisuus käyttää palveluita rauhas-
sa omalla ajallaan. Lisäksi johto on 
tyytyväinen, kun pienellä panostuk-
sella saadaan kalliit tietokannat ja 
palvelut laajaan ja ympärivuorokau-
tiseen käyttöön, ajasta ja paikasta 
riippumatta. Kolmantena hyötyvät 
potilaat saadessaan parempaa hoi-
toa.

“Jokainen 
askel kohti 

parempaa on 
kuitenkin askel 

kohti parempaa. 
Miksi jättäisimme 

sen askeleen 
ottamatta?” 

Kari Mikkonen,
 informaatikko
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Naistentautien 

poliklinikalla on 

otettu käyttöön 

gynekologisten 

syöpäpotilaiden 

check-list, jolla 

halutaan taata 

kaikille potilaille yhtä 

laadukas ensimmäinen 

vastaanottokäynti. 

Ensikäynnillä 

syöpäpotilas saa 

matkaansa myös 

kansion, jonka lehdiltä 

asiat on helppo 

palauttaa mieleen 

myöhemmin. 

Check-list 
parantaa 
hoidon 
laatua ja 
selkeyttää 
työnjakoa

K
un gynekologinen syö-
päpotilas saapuu keskus-
sairaalan naistentautien 
karsinoomapoliklinikalle 

ensimmäistä kertaa, hän on taval-
lisimmin käynyt jo syöpäleikkauk-
sessa Tampereen yliopistollisessa 
sairaalassa ja syöpädiagnoosikin on 
jo usein selvillä. 

Ensimmäisellä vastaanottokäyn-
nillä keskussairaalassa lääkäri ja 
hoitaja kertovat potilaalle kaiken 
tarvittavan syöpädiagnoosista ja 
syövän jatkohoidosta. Tietoa tulee 
valtavasti ja kaiken tärkeän mieleen-
painaminen voi tuntua hankalalta. 

Gynekologi Anu Aalto sekä sairaan-
hoitaja Hanna Lappalainen halusivat 
tehdä ensimmäisestä käyntikerrasta 
potilaalle mutkattomamman: syntyi 
gynekologisten potilaiden check-list 
-projekti. 

–  Check-listin avulla kaikki tärkeä 
tulee läpikäytyä ja ylimääräinen 
jää pois. Lista toimii muistin tukena 
ammattilaisille ja sen merkitys ko-
rostuu etenkin, jos poliklinikan hen-
kilökunta vaihtuu. Tällöin turvataan 
sama tieto kaikille potilaille riippu-
matta siitä ketkä ovat työvuorossa, 
erikoislääkäri Aalto kertoo.

Check-list toimii apuna myös uut-

TEKSTI JA KUVA: ANNA LEHTIVUORI

Sairaanhoitaja Hanna Lappalainen (vas.) ja gynekologi Anu Aalto (oik.) laativat 
listan yhdessä hiljattain eläköityneen osastonhoitaja Elina Perän kanssa. 



ta henkilökuntaa perehdytettäessä. 
Listan teossa oli mukana myös hiljat-
tain eläkkeelle jäänyt osastonhoitaja 
Elina Perä. 

Listassa on erilaisia toimenpitei-
tä ja asiakokonaisuuksia kahdessa 
sarakkeessa. Toisen sarakkeen läpi-
käymisestä potilaan kanssa huoleh-
tii hoitaja ja toisen lääkäri. Check-list 
otettiin käyttöön tammikuussa 2017 
ja sen tavoite on paitsi parantaa en-
sikäynnin laatua, myös sujuvoittaa 
henkilökunnan työskentelyä.

–  Lista optimoi ajankäyttöä ja sen 
myötä työnjako lääkäreiden ja hoita-
jien välillä on nyt selkeämpi, kertoo 
sairaanhoitaja Lappalainen. 

Kun vastaanottokäynti on ohi, hoi-
taja antaa potilaalle mukaan kansion, 
jonka välistä löytyy kaikki poliklinik-
kakäynnillä kerrottu myös paperille 
printattuna. Kirjallisia ohjeistuksia 
on annettu potilaiden matkaan en-
nenkin, mutta nyt ne ovat kaikille 
samat ja ajantasaiset. Aina. 

–  Potilaat ovat olleet todella tyy-
tyväisiä kansioon. On hyvä, että po-
tilas saa mukaansa kirjasen, jonka 
pariin voi palata kotona. Syöpädiag-
noosin saaminen ja iso tiedon määrä 
hoidoista ja jatkoseurannoista tii-
viissä 30 minuutin ajassa voivat olla 
yksinkertaisesti liikaa yhdelle vas-
taanottokäynnille. On siis hyvä, että 
asioihin voi palata rauhassa kotona 
ja kertailla asioita tarpeen mukaan 
hoitojen edetessä, Aalto sanoo. 

Projektin vaikutuksia potilaiden 
asiakastyytyväisyyteen kartoitetaan 
vuoden 2017 aikana kysymällä poti-
lailta kokemuksia ensikäynnin laa-
dusta ennen ja jälkeen check-listin 
käyttöönoton.

Muistathan tulla 
vastaanotolle?

Tekstiviestitse lähetettävät 
ajanvarausmuistutukset vähentävät 
peruuttamattomia poisjääntejä. 

Psykiatrian poliklinikalla kokeiltiin keväällä muistutusviestin lähettä-
mistä ajanvarausasiakkaille. Kaksi vuorokautta ennen vastaanottokäyn-
tiä lähetettävä tekstiviesti muistuttaa asiakasta varatusta ajasta ja pai-
kasta. Tekstiviestimuistutus pilotoitiin asiakaspalvelun kehittämiseksi 
sekä psykiatriassa että nuorisopsykiatriassa, ja se poiki oitis positiivista 
palautetta.

–  Muistutus on etenkin nuorten asiakkaiden keskuudesta noussut tut-
kimuksellinen toive, psykiatrian poliklinikan osastonhoitaja Jaakko Mai-
jala sanoo.

Myönteisen kokeilujakson päätteeksi tekstiviestimuistutus otettiin 
osaksi ajanvarauskäytäntöä pysyvästi. Maijala kehuu henkilökunnankin 
sopeutuneen hyvin uuden työkalun käyttöön.

Digitalisoituvassa terveydenhuollossa tekstiviestimuistutus on kette-
rä tapa lähestyä asiakasta. Psykiatrian poliklinikka on saanut myös asia-
kaspalautetta tekstiviestin aikaansaamasta toivon näkökulmasta.

–  Muistutusviesti vahvistaa tulevaisuusjännettä, kun vastaanottokäynti 
odottaa kahden päivän päässä, apulaisosastonhoitaja Tiina Husso kuvai-
lee. 

Tekstiviestin saavat kaikki asiakkaat, jotka ovat antaneet muistutus-
viestille suostumuksensa. Pilottijakson aikana kukaan psykiatrian asiak-
kaista ei kieltäytynyt viestitse muistuttamisesta. 

Kanta-Hämeen keskussairaalassa muistutusviestin lähetys otetaan 
käyttöön kaikilla erikoisaloilla. Tekstiviestimuistuksella halutaan pait-
si vähentää peruuttamattomia poisjääntejä, myös muistuttaa asiakasta 
perumaan aikansa ajoissa. Näin uusi asiakas ehditään hankkia vapautu-
neelle vastaanottoajalle. 

 ◆ Tekstiviestimuistutus on asiakkaille maksuton lisä-
palvelu, joka otetaan käyttöön kaikilla erikoisaloilla 
Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

 ◆ Syystä tai toisesesta saapumatta jäänyt tekstiviesti ei 
tarkoita varatun ajan peruuntumista. 

 ◆ Viestiin ei voi vastata. Ajanvaraus tulee perua entiseen 
tapaan soittamalla viestissä näkyvään numeroon tai 
nettisivujen sähköisen asioinnin kautta.
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“Listan merkitys 
korostuu etenkin, 
jos poliklinikan 
henkilökunta 

vaihtuu.” 

Anu Aalto, 
erikoislääkäri

TEKSTI: ANNA LEHTIVUORI
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Suuremmat leikkausoperaatiot sekä osa 
lääkityshoidoista vaativat terveen suun, 
joka on hoidettu oikeaan aikaan. Hamma-

sinfektio tai väärään aikaan poistettu hammas 
voivat aiheuttaa alaleuan kuolion tai muita 
komplikaatioita.

– Tämän päivän tutkimustiedon valossa ham-
pailla on isompi merkitys kuin ollaan kuviteltu, 
suusairauksien poliklinikan ylilääkäri Miia Ehrn-
rooth sanoo.

Kun keskussairaalassa alettiin hoitaa kiirellisiä 
hammashoidon päivystyspotilaita vuonna 2016, 
toiminta haluttiin suunnitella vastaamaan myös 
muiden erikoisalojen tarpeita. Tekonivelleikka-
uspäätöksen saanut potilas saattaa havahtua 
lääkärin ohjeistamaan hammaslääkärikäyntiin 
vasta juuri ennen leikkausta, jolloin kallis ope-
raatio peruuntuu. Tai juuri syöpädiagnoosin saa-
neella potilaalla ei ehkä ole voimavaroja alkaa 
järjestellä hammashoitoa pikaisella aikataululla.

– Lääkäri varaa ajan hammaslääkäriin suoraan 
meidän ajanvarausjärjestelmästämme. Kaikki 
infektiot saadaan hoidettua yleensä jo viikon 
sisällä, Ehrnrooth kertoo. 

Kiireellisiä hammashoidon päivystyspotilaita 
tulee keskussairaallalle arki-iltoina muutama, 
viikonloppuisin enemmän. Kun operaatioon 
menevien tai lääkitystä aloittelevien potilai-
den hampaat hoidetaan näiden potilaiden kans-
sa, terveyskeskusten hammashoidon kuorma on 
keventynyt. Ehrnrooth uskoo, että toiminnasta 
kertyy valtavia säästöjä, vaikka niitä onkin vai-
kea laskea.

– Leikkaukset eivät peruunnu, lääkitykset 
pystytään aloittamaan aiemmin jolloin teho on 
parempi, hoidot vaikuttavat paremmin ja kun 
hoitoon pääsee päivystyksellisestikin nopeam-
min, niin hammasinfektiot eivät pääse lehahta-
maan pahoiksi, jopa henkeä uhkaaviksi tiloiksi 
jolloin tarvitaan jo tehohoitoa, hän listaa.

L
eikkaus- ja anestesiayksikön ylilääkärinä sekä opera-
tiivisen tulosalueen ylilääkärinä toimiva Jukka Kata-
ja tuli hakeneeksi töihin Kanta-Hämeeseen vuonna 
2002, koska hänen edeltäjänsä ja vanha tuttunsa Asko 

Hynninen oli viihtynyt työssään keskussairaalassa erinomai-
sesti.

– Ajattelin, että sairaala on varmaan hyvä, kun myös Tam-
pereella erikoislääkäriksi valmistunut kollega oli ollut täällä 
työssä alusta loppuun saakka, Kataja muistelee.

Tampereelta Hämeenlinnaan päivittäin kulkeva mies oli 
kuullut, että “10 vuotta tuota  väliä jaksaa ajaa.”

– Olen kuitenkin selviytynyt ongelmitta jo lähes 15 vuotta, 
hän haastaa.

Kataja siirtyy eläkepäivien viettoon loppusyksystä. Hän 
erikoistui anestesiologiaan ja teho-hoitoon yliopistosairaa-
lassa Tampereella, ja 17 vuotta osastonlääkärinä vierähti. 
Pitkälti rintaelin- ja verisuonikirurgian parissa työskennellyt 
erikoislääkäri alkoi pohtia, olisiko vielä jotakin muuta. Ja sit-
ten Kanta-Hämeen keskussairaalassa aukesi mielenkiintoi-
nen mahdollisuus.

– Yhtäkään sellaista työpäivää ei ole ollut, ettenkö olisi 
ollut kiinnostunut johtamistehtävien lisäksi potilaiden hoi-
dosta. Teen sitä mielelläni yhä niin päiväsaikaan kuin päivys-
tysaikaankin, hän kertoo. 

Keskussairaalassa Katajalla on ollut mahdollisuus laajentaa 
omaa osaamistaan. Työtehtäviä oli heti tarjolla monipuoli-
sesti ja uteliaisuus uuden oppimiseen monipuolisti kirjoa 
entisestään. 

– Anestesialääkäri työskentelee paitsi leikkaussalissa 
myös teho-osastolla, synnytyssalissa, ensiavussa, elvytysti-
lanteissa ja vuodeosastolla. Ja kaikki sairaalan hätätilanteet 
kuuluvat meille. Jos päivystää, ei koskaan voi tietää mitä 
edessä on, ja se on pitänyt omaa mielenkiintoani yllä, hän 
kertoo.

Suuren yliopistosairaalan rinnalla keskussairaala on pieni, 
mutta ketterä. Katajan mielestä se on nuorelle erikoislääkä-
rille valmistumisen jälkeen paras mahdollinen työpaikka.

TEKSTI: ANNA LEHTIVUORI
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“Jos päivystää, 
ei voi koskaan 
tietää mitä 
edessä on”
Jukka Kataja rohkaisee nuoria 
lääkäreitä säilyttämään laajan 
osaamisen mahdollisimman 
pitkään.  

Terve suu 
mahdollistaa 
hoitoon pääsyn  
Tekonivelleikkaus tai 
syöpälääkityksen aloittaminen 
saattavat viivästyä, jos hampaat 
ovat hoitamatta. Kanta-Hämeen 
keskussairaalassa kehitetty 
toimintamalli yhdistää hammas-
hoidon osaksi potilaan hoitopolkua.
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– Kun tekee monipuolisesti kaikkea, oppii 10 vuoden jälkeen 
vielä jotakin uutta. Ei pidä erikoistua liian varhain, vaan säilyttää 
laaja osaaminen mahdollisimman pitkään. Silloin voi aueta ihan 
uusia tehtäviä muissa sairaaloissa, hän neuvoo. Nykyisistä nuo-
rista erikoislääkäreistämme – paluumuuttajista - useampi onkin 
suorittanut keskussairaalapalvelunsa Kanta-Hämeessä ennen yli-
opistosairaalajaksoa. 

Vuosien vieriessä tehokkuuden lisääminen on näytellyt suurta 
roolia sairaalakulttuurissa. Vaikka tänä päivänä mennään lujem-
paa, potilaan on oltava kaiken toiminnan keskiössä ja kaikki po-
tilastyö on tehtävä hyvin sekä turvallisesti. Kataja kehuukin po-
tilasturvallisuuteen tehtyjä hyviä panostuksia Kanta-Hämeessä 
ja antaa tunnustusta myös työkavereilleen sekä leikkausosaston 
hoitajille. 

– Omassa työssäni on aina ollut erinomaisen tärkeää hyvä yh-
teistyö anestesiahoitajan kanssa. Anestesialääkäri on kuin len-
tokapteeni, joka on aina mukana nousussa ja laskussa. Jos salissa 
tulee kesken leikkauksen jotain hämminkiä enkä ole paikalla, siellä 
on aina varakapteeni, eli hoitaja, joka ottaa välittömästi yhteyttä. 
Ja minun on oltava heti tavoitettavissa.

– Ja kaikki mitä potilaalle tehdään, sen pitää onnistua. Läheltä 
piti -tilanteista pitää ottaa opikseen ja muistaa lopun elämäänsä, 
että näin ei koskaan enää päästetä tapahtumaan. Niin sairaalassa 
kuin lentoliikenteessäkin.

“Kaikki mitä 
potilaalle 
tehdään, sen 
pitää  onnistua.”  

Jukka Kataja, 
ylilääkäri
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Jaana Niittymäki (vas.) ja Sara Grönman tekevät kotikäyntejä kolmivuoro-
työnsä ohessa. Kuvassa poseeraa myös vastasyntyneiden teho- ja tarkkailu-
osastolta kotiutumista odotteleva pieni poika.
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Vauvaperhetyö on 
matkantekoa yhdessä

TEKSTI JA   KUVA: ANNA LEHTIVUORI

V
auvaperhetyötä tehdään 
sellaisten perheiden paris-
sa, jotka erilaisista syistä 
tarvitsevat tukea varhai-

sessa vuorovaikutuksessa vauvansa 
kanssa tai muutoin tukea sairaalasta 
kotiutumisen jälkeen. Ennenaikainen 
syntymä, vaikeudet synnytyksessä, 
vauvan sairaus tai kehitysvamma tai 
muuten vaikea elämäntilanne voivat 
tuoda haasteita perheen alkutaipa-
leelle ja sairaalasta kotiutuminen voi 
tuntua pelottavalta. Tällöin koulute-
tut vauvaperhetyöntekijät käyvät 
toistuvilla kotikäynneillä ja tarjoavat 
perheille tietoa ja tukea.

Sairaanhoitajat Sara Grönman ja 
Jaana Niittymäki ovat järjestäneet 
ristikkäisistä kolmivuorotyövuo-
roistaan hetken aikaa kertoakseen 
vauvaperhetyöstä, jota he tekevät 
osastotyön ohessa.

– Kun perhe kotiutuu täältä meil-
tä, jompikumpi meistä käy perheen 
luona kotona. Autamme myös hoi-
dollisissa tarpeissa, kuten nenäma-
haletkun vaihdossa ja vauvan pun-
nituksessa. Loppu riippuukin sitten 
perheestä: keskustelemme kuulu-
misista ja käymme läpi kysymyksiä, 
joita perheelle on noussut vauva-
arjessa, Niittymäki kertoo. 

– Perheet voivat kotiutua osas-
tolta viikkoja aiemmin kotikäyntien 
ansiosta. Vauvat saattavat päästä 
kotiin jo 1800 gramman painoisi-
na, joskus allekin ja raskausviikkoja 
tulee olla koossa vähintään 34. Toi-
minnasta kertyy siis hurjat määrät 
säästöjä, Grönman sanoo.

Vauvaperhetyö on maksutonta ja 
perheille vapaaehtoista.

– Ja niin sen pitää ollakin. Jos 
käynnit olisivat maksullisia, toden-
näköisesti niitä eniten tarvitsevat 

jäisivät avun ulkopuolelle.
Jokainen perhe ja kotikäynti ovat 

erilaisia. Joskus käynnillä mukana 
on perheen oma terveydenhoitaja ja 
matkan varrella voidaan konsultoida 
vaikkapa lääkäriä, fysioterapeuttia 
tai sosiaalityöntekijää. Kotikäyntejä 
tehdään pääsääntöisesti maanan-
taisin, mutta tarvittaessa muinakin 
ajankohtina. Kun Grönman ja Niitty-
mäki eivät ole käymässä perheiden 
luona, he tekevät kolmivuorotyötä 
vastasyntyneiden teho- ja tarkkailu-
osastolla kollegoidensa kanssa. 

– Vauvaperhetyönteko ei toimisi 
muuten. Vanhemmat voivat luottaa 
siihen, että kotiutumisen jälkeenkin 
he saavat tukea ja ohjausta vauvan 
kanssa toimimiseen tutuilta hoita-
jilta, jotka tuntevat juuri kyseisen 
perheen tarinan sekä vauvan ravit-
semukseen, lääkitykseen ja erityis-
tarpeisiin liittyvät seikat. Usein pel-
kät vauvan syömiseen liittyvät asiat 
saattavat olla hyvinkin haastavia 
vastasyntyneiden teho- ja valvon-

taosastolta kotiutuvilla vauvoilla. 
Myös vauvan syntymän ja sen jälkei-
sen ajan läpikäyminen saattaa olla 
vanhemmilla aktiivisesti mielessä 
vasta kotona, ja näitä asioita sekä 
niiden herättämiä tunteita käydään 
yhdessä läpi perheen kanssa koti-
käynneillä, Grönman kertoo. 

Kolmivuorotyön ja kotikäyntien 
yhdistämisessä on myös haasteen-
sa. Pienten potilaiden tarpeet eivät 
katso kelloa ja perheiden koteihin 
lähdetään vasta kun teho-osaston 
asukit sen sallivat.

– Välillä voi olla vaikea nollata 
ajatuksensa osaston tapahtumista, 
hypätä auton rattiin ja kohdata koti-
käynnillä vanhempi, joka saattaa olla 
jo ovella vastassa ja kertoa odotta-
neensa koko viikonlopun, että joku 
tulisi auttamaan, Niittymäki kertoo.

– Jotenkin me siinä kuitenkin aina 
onnistumme. Käymme molemmat 
työnohjauksessa Riihimäellä ja se 
toimii meille henkireikänä, Niitty-
mäki lisää.  

Vastasyntyneiden teho- ja tark-
kailuosaston vauvaperhetyö nap-
pasi vuonna 2014 Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin laatupalkinnon 
jaetun 2.sijan ja 1000 euron palkin-
torahan. Grönman ja Niittymäki ha-
lusivat, että varoilla järjestettiin kai-
kille avoin koulutustilaisuus, jossa 
valtakunnan osaavimmat asiantun-
tijat puhuivat keskoslasten hoidosta. 
Naisilla on myös visioita ja toiveita 
vauvaperhetyön kehittämisestä yhä 
eteenpäin.

– Olisi upeaa, jos meillä olisi käy-
tössä työtila kirjaamista ja puhelin-
työtä varten. Mielellämme antaisim-
me tälle myös enemmän työaikaa, 
Grönman ja Niittymäki sanovat yh-
teen ääneen. 

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolta on tehty 
kotikäyntejä jo kolmen vuoden ajan. Kotikäynnillä pysähdytään perheiden 

tarpeiden äärelle ja otetaan ensiaskeleita vauvaperheen rinnalla. 

“Jos käynnit olisivat 
maksullisia, niitä 
eniten tarvitsevat 

jäisivät avun 
ulkopuolelle.” 

Sara Grönman, 
vauvaperhetyöntekijä, 

sairaanhoitaja
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopii-
rissä toteutetaan tänä vuonna 
31 erilaajuista kehittämishan-

ketta. Hankkeet vaihtelevat muuta-
man päivän mittaisista harjoituksis-
ta useamman kuukauden mittaisiin 
projekteihin.

– Kaikkien hankkeiden tavoittee-
na on kehittää hoidon laatua, saata-
vuutta ja palvelukokemusta. Nämä 
entistä paremmat toimintamallit 
vastaavat sitten myös tulevan sote- 
ja maakuntauudistuksen vaatimuk-
siin, Kanta-Hämeen sairaanhoito-
piirin palvelutuotantojohtaja Petrus 
Kukkonen tiivistää. 

Toiminnalliseen kehittämiseen ei 
ole tässä mittakaavassa ja tällä taval-
la investoitu koskaan aiemmin. 31 eri 
hankkeeseen on kohdennettu varoja 
yhteensä hieman yli 300 000 euroa. 
Hankkeiksi valikoituneet projektit 
kattavat koko erikoissairaanhoidon 
kentän aina konservatiivisesta ja 
operatiivisesta tulosalueesta psy-
kiatriaan ja tukipalveluihin. Lisäksi 

koko maakunnan terveydenhuollon 
henkilöstölle järjestettiin kehittä-
jäkoulutus ja seuraava on tarkoitus 
pitää tulevana syksynä. Koulutuksen 
tavoitteena on antaa henkilöstölle 
uusia välineitä ja malleja toiminnan 
kehittämiseen. 

– Kehittäjäkoulutus oli luentojen 
lisäksi mukavaa ryhmässä tekemis-
tä, jossa ongelmia katsottiin eri am-
mattilaisten näkökulmista, ja josta 
sai oikeasti työkaluja kehittämiseen. 
Muuttuvassa toimintaympäristössä 
toiminnan kehittäminen korostuu 
entisestään. Koko henkilöstön on ol-
tava mukana kehittämässä yhdessä, 
koska parhaimmat ratkaisut synty-
vät eri ammattiryhmien yhteistyönä 
käytännön tasolta, sanoo Hämeen-
linnan terveyspalveluiden terveys-
johtaja Veli-Pekka Rautava. 

Hoidon laadun ja saatavuuden 
parantamisen lisäksi myös asiakas-
kokemuksiin halutaan panostaa. 
Päivystysklinikalla toteutettava, 
aulapotilaiden jonotusaikojen ly-

hentämiseen ja laadun parantami-
seen tähtäävä Aulahanke on saanut 
alkunsa asiakaspalautteiden inspi-
roimana.  

– Päivystyksessä jonottaminen on 
yleinen keskustelunaihe muun mu-
assa sosiaalisessa mediassa ja juuri 
jonoista saamme eniten palautetta 
asiakkailta. Päivystävät lääkärit ja 
hoitajat ovat myös tuoneet esiin 
ongelmia hoitoprosessissa. Aula-
hankkeessa on kyseessä palvelun 
asiakaslähtöinen kehittäminen, mut-
ta lisäksi työnkuvan ja työn mielek-
kyyden kehittäminen. Eli parhaiden 
mahdollisten ammattilaisten saami-
nen meille hoitamaan kanta-hämä-
läisiä päivystyspotilaita, kertoo Au-
lahankkeen taustalla työskentelevä 
päivystysklinikan vt hallintoylilää-
käri Mikko Franssila. 

Kehitystyötä ei siis tehdä rahan 
takia.

– Kehittämishankkeiden avulla 
myös osaaminen kasvaa, palvelutuo-
tantojohtaja Kukkonen lisää.

Kehittämiseen panostetaan 
enemmän kuin koskaan ennen 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri haluaa kehittää niin hoidon laatua, 
saatavuutta kuin palvelukokemustakin.

TEKSTI: ANNA LEHTIVUORI  KUVA:  TERHO  AALTO



Kaikkien 
aikojen 
muutoksen 
kynnyksellä   
Talous- ja tukipalvelujohtaja 
Seppo Karhu on työskennellyt 
sairaalamaailman lukujen 
ja numeroiden kanssa 
kunnioitettavan pitkän työuran. 
Kesän jälkeen eläköityvä Karhu 
uskoo keskussairaalan talouden 
parantuvan parantumistaan. 
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“Taloutemme on hyvällä 
mallilla ja menossa yhä 

kohti parempaa.” 

Seppo Karhu, 
Talous- ja tukipalvelujohtaja

–  Se oli 1. marraskuuta vuonna 82, 
muistelee syyskuussa eläkepäivien 
viettoon siirtyvä talous- ja tukipal-
velujohtaja Seppo Karhu. Hän hyp-
päsi keskussairaalan talouspäällikön 
saappaisiin melkein 35 vuotta sitten.

Nykyinen  keskussairaalan päära-
kennus oli valmistunut kolme vuot-
ta aiemmin vuonna 1979. Sairaala-
maailma oli tuolloin kovin erilainen: 
80-luvulla inflaatio jylläsi ja silloisen 
mallin mukaan valtio maksoi Kanta-
Hämeessä noin puolet kaikista sai-
raaloiden kuluista. 

–  Mitä enemmän kustannukset 
nousivat, sitä enemmän saatiin val-
tion tukea, Karhu kertoo. 

Tänä päivänä erikoissairaanhoito, 
eli keskussairaala, on sairaanhoito-
piirin jäsenkuntien omistama ja yl-
läpitämä. Jäsenkunnat siis maksavat 
noin 90% kaikista sairaalan kuluista.

90-luvun alussa voimaantullut 
sairaanhoitopiiriuudistus toi talous-
päällikön työnkuvaan monia muut-
tujia. Erikoissairaanhoidon palvelut 
tuotteistettiin ja vanha hinnoittelu-
malli korvattiin uudella. Lisäksi kaik-
kien sairaaloiden toiminta siirtyi sai-
raanhoitopiiriin. Vuonna 1997 alet-
tiin noudattaa uutta kirjanpitolakia.

–  Työtehtäviini on tullut erinäisiä 
muutoksia pitkin vuosia, mutta us-
kon että kaikkien aikojen muutos on 
vasta tulossa, Karhu tuumii. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden on 
määrä siirtyä kunnilta maakunnille 
tammikuussa 2019. Talousjohtajalla 
on vahva tunne siitä, että kaikki tulee 
menemään hyvin.

–  Taloutemme on hyvällä mallilla 
ja menossa yhä kohti parempaa, hän 
sanoo.

Sairaanhoitopiirin talouden alijää-
miä on saatu menestyksekkäästi ta-
sattua ja Karhu uskoo, että loputkin 
niistä saadaan kurottua kiinni tänä ja 
ensi vuonna.

Kun Karhulta kysytään miten hän 
on viihtynyt niin pitkään talossa, hän 
vastaa hymyillen “aina tykänneensä 
tästä hommasta”. Kiva ja palkitseva 
työpaikka on tehty monesta osases-
ta.

–  No ne ovat työn sisältö, työkave-
rit ja sairaalamaailma työympäristö-
nä, hän listaa talousjohtajamaisella 
jämptiydellä.
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K
eskussairaalan Riihimäen 
yksikkö ja Riihimäen seu-
dun terveyskeskuksen kun-
tayhtymä sulauttavat palve-

lunsa yhteen hyvissä ajoin jo ennen 
maakuntauudistuksen voimaantuloa. 
Jatkossa kokonaisuutta kutsutaan yk-
sinkertaisesti Riihimäen sairaalaksi.

– Se on nimi, jota ihmiset luontai-
sesti käyttävät. Meidän on turha edes 
yrittää opettaa ihmisiä käyttämään 
pitkiä nimiyhdistelmiä tai kirjainly-
hennelmiä, jotka eivät avaudu ke-
nellekään. Myös nykyisten kuntayh-
tymien eri neuvontatiskit pyritään 
yhdistämään mahdollisimman pian, 
lupaa yhteistyötä ja kehittämistä 
koordinoiva terveyskeskuksen joh-
tajaylilääkäri Juha Tiainen.

Suurin osa Riihimäen terveys-
keskuspalveluista on jo muuttanut 
Kontiontielle Riihimäen sairaalan 
tiloihin. Toiseen suuntaan Penttilän-
kadun entiselle pääterveysasemal-
le muuttaa elokuun alussa keskus-
sairaalan psykiatrian poliklinikka, 
kun remontti siellä valmistuu. Tuon 
jälkeen alkaa mahdollisimman pian 
Riihimäen sairaalan 7. kerroksen re-
montti, joka mahdollistaa toiminto-
jen kehittämisen entisestään.

Erikoissairaanhoidon osalta Rii-
himäen sairaalasta kehitetään poli-
kliinisen kirurgian osaamiskeskus, 

Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon 
palvelut yhdistetään jo ennen 
maakuntauudistusta. Polikliininen 
kirurgia korvaa nukutuksessa tehtäviä 
leikkauksia.

kun terveydenhuoltolaki edellyttää 
vuoden 2018 alkaen keskittämään 
anestesiassa tehtävät leikkaukset 
ympärivuorokautisesti päivystäviin 
keskussairaaloihin.

– Riihimäen kirurginen toiminta 
on ollut erittäin laajaa, kattaen usei-
ta erikoisaloja, mikä on usein jäänyt 
pimentoon julkisessa keskustelussa. 
Riihimäellä on tehty vuositasolla 
noin 1600 kirurgista operaatiota, kun 
vertailun vuoksi esimerkiksi Forssan 
sairaalassa on tehty vain noin 1400 
leikkausta vuodessa, kertoo sairaan-
hoitopiirin johtajaylilääkäri Seppo 
Ranta.

Rannan mukaan on erittäin tärke-
ää, että Riihimäen seudun asiakkaita 
palvellaan tulevaisuudessakin kat-
tavasti myös erikoissairaanhoidon 
osalta.

– Leikkaushoidoissa toimintaa on 
joka puolella maailmaa siirretty koko 
ajan pois raskaasta kirurgiasta kohti 
päiväkirurgiaa ja polikliinistä kirurgi-
aa eli erilaisia puudutuksia, rauhoit-
tavia ja kipulääkkeitä hyödyntäen 
tehtäviä leikkauksia.

Sairaanhoitopiirin tavoitteena on 
toteuttaa hoitoa lähellä potilaan 
asuinpaikkaa ja mahdollistaa nopea 
kotiutus toimenpiteen jälkeen sil-
loin, kun se hoidettavan sairauden 
puolesta on mahdollista.

– Polikliininen kirurgia ja polikli-
nikkatoiminnan laajentaminen ja 
vahvistaminen korvaa nykyisiä nuku-
tuksessa tehtäviä leikkauksia, Ranta 
vakuuttaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
johtaja Hannu Juvonen ja Riihimäen 
seudun terveyskeskuksen johtaja 
Tero Pitkämäki näkevät Riihimäen 
sairaalan palveluvalikon kehittä-
misen malliksi myös tulevan uuden 
keskussairaalan toiminnan kehittä-
miselle.

– Saamme arvokasta kokemusta 
siitä, kuinka palvelut tulee rakentaa 
asiakkaan näkökulmasta. Julkisen 
toimijan vahvuus tulevassa valinnan-
vapausmaailmassa on nimenomaan 
perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon saumaton yhteispeli. 
Tulevat toiminnalliset muutokset 
ovat pääosin myönteisiä henkilöstön 
sekä Riihimäen seudun työllisyyden 
ja elinvoiman kannalta, johtajat nä-
kevät.

Johtajaylilääkäri Juha Tiainen 
antaa kasvot Riihimäen sairaalan 
muutokselle moderniksi sote-kes-

kukseksi, jossa perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon 

palvelut sulautuvat saumatto-
masti toisiinsa.

Riihimäen sairaalasta 
malli tulevaisuuden 
sote-keskukselle
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