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KONSERVATIIVINEN TULOSALUE  
yh Eija Patteri 

 
 

1 LASTENNEUROLOGIA 
 
Ajanjakso: sopimuksen mukaan. 
  
Lastenneurologian poliklinikan henkilökunta: lastenneurologi, sairaan-
hoitaja, psykologi ja sihteeri 
 

 Cp-vammaisen lapsen hoito 

 Epilepsiaa sairastavan lapsen hoito; epilepsiatyypit, kohtaustyy-
pit, hoitoketjut, lääkitykset, ohjaus   

 ADHD:ta sairastavan lapsen hoito; lääkitykset, tukitoimet, ohjaus 
jne. 

 Kehitysvammaiset lapset neurologiselta kannalta; hoitoketju 

 Migreeniä sairastavat lapset 

 Prader Willi lapset 

 AGU tautia sairastavat lapset 

 Botox hoito erityisesti cp-vammaisilla lapsilla ja ”varvistajilla” 

 Dysfasia 

 Autismi 

 Oppimisvaikeudet 

 Aivokasvaimien jälkitilat tai vastaavat pään vammat; hydrokefa-
lus jne. 

 Normaalin ja poikkeavan lapsen tarkastelu; eroavaisuuksien 
huomaaminen 

 Sosiaalipuolen palvelut 

 Moniammatillinen yhteistyö; psykologi, puheterapeutti, toiminta-
terapeutti, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, näkövammaisten 
kuntoutusohjaaja 

 Yhteistyö lasten ja nuortenosaston kanssa sekä lastenkirurgin 
kanssa 

 
 

2  IHOSAIRAUDET 
 
Ajanjakso: sopimuksen mukaan.  
 
Ihotautipotilaan tutkiminen ja hoito 
 

 ihotautipotilaan kliininen tutkimus  

 ihottumapotilaan paikallishoidot, mm. rasvaus, kylvyt, sidokset  

 ihokasvainten diagnostiikka ja hoito, mm. valokuvaus, koepalan 
otto, jäädytyshoito, PDT-hoito 

 alaraajahaavapotilaan tutkiminen ja diagnostiikka sekä hoito, 
mm. ABI-mittaus, haavan paikallishoito, ventipress, tukisidoshoi-
to 

 Allergiatutkimukset 

 prick-testit välittömän yliherkkyyden tutkimisessa 

 epikutaanitestit viivästyneen yliherkkyyden tutkimisessa 
 
Valohoidot  

 sup 
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 uvb 
 

3 KROONISEN ALARAAJAHAAVAPOTILAAN HOITOKETJUN KETJULÄHETTIJAKSON 
SISÄLTÖ 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on luotu moniammatillisessa työ-
ryhmässä ” kroonisen alaraajahaavapotilaan hoitoketju” vuonna 2010. 
Tämän hoitoketjun tunnetuksi tekemiseksi ja jalkaannuttamiseksi, sekä 
hoitohenkilöstön haavahoidon osaamisen lisäämiseksi on luotu ketjulä-
hetille seuraava jaksosisältö. 
     
1.päivä: os 5 B/verisuonikirurgia  
Tavoitteena on valtimokirurgiaan ja valtimohaavaongelmiin, sekä niiden 
hoitolinjoihin tutustuminen. Mahdollisuuksien mukaan myös laskimope-
räisten haavojen kirurgiseen hoitoon ja  – prosessiin tutustumista. Poti-
laan valmistaminen ja ohjaaminen angiorafia -tutkimukseen, tutkimus ja 
sen kriteerit sekä jälkihoito. 
 
Ketjulähetti oppii seuraamalla ja halutessaan itse tekemällä. Lähetti 
osallistuu seuraamalla angiografia – tutkimukseen. Halutessaan ketju-
lähetti voi päivän ohjaajansa kanssa sopia viikolle ajoittuvasta ihonsiir-
releikkaukseen osallistumisesta, mikä voi muuttaa viikko-ohjelmaa joil-
tain osin. Samoin voi tiedustella tiistai-päivälle sijoittuvasta ve-
risuonileikkauksesta ja sen seuraamisesta. Mikäli pääsee tiistaina leik-
kaus-saliin, voi jäljelle jäävän päivän viettää verisuonikirurgin vastaanot-
toa seuraten ohjelman mukaisesti. 
 
2. päivä: kirurgian pkl/verisuonikirurgin vastaanotto 
Tavoitteena on saada näkemys alaraajahaavapotilaan arvioinnista ja 
jatkohoitovaihtoehdoista. Ketjulähetti seuraa verisuonikirurgin vastaan-
ottoa ja huomioi erityisesti ko. potilaiden tutkimista ja hoitosuunnitelman 
laatimista. Miten potilaat ohjataan jatkohoitoon, kuka ohjaa, mihin ohja-
taan jne 
 
3.päivä: kirurgian pkl/haavahoitaja 
Tavoitteena on perehtyä erilaisiin hoitomenetelmiin ja välineisiin. Ketju-
lähetti oppii kiinnittämän huomiota hoitomenetelmän valintaan vaikutta-
viin asioihin, hoidon tehon arviointiin, kirjaamiseen ja jatkohoidon suun-
nitteluun. Erityisen tärkeää on ymmärtää haavan puhdistamisen merki-
tys haavan paranemisen kannalta ja oppia puhdistamaan haava. 
Ketjulähetti voi omien toiveidensa ja tavoitteidensa mukaan oppia seu-
raamalla tai itse tekemällä. Haavahoitajan vastaanotto toimii ajanva-
rausperiaatteella ja kaikilla potilailla ennen ensimmäistä vastaanottoa 
on esh:n lääkärin tekemä arvio haavan tilasta. Tilanteen mukaan kol-
mantena päivänä voi päästä osallistumaan konsultaatioihin ja koulutuk-
siin. 
 
4.päivä: ihopkl 
Ihopolilla haavapotilaiden tulosyynä on useimmiten laskimoperäinen 
haava, sekahaava, valtimoperäinen- tai vaskuliittihaava, harvemmin 
diabetes- tai painehaava. Ketjulähetin tavoitteena on ymmärtää hoidon 
periaatteet ihopkl:lla ja tutustua eri tyyppisten haavojen hoitoon ja hoito-
ketjuun sekä tutustua haavoilta tai iholta otettavien näytteiden ottoon. 
Ketjulähetin tavoitteena on oppia antamaan potilaille tukisidonnan ja tu-
kisukkahoidon ohjaus ja käytännön toteutus. Kirjaamisen ja valokuva-
uksen sekä sujuvan tiedonkulun merkityksen ymmärtäminen potilaalle 
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ja muille hoitaville yksiköille on tärkeä yhteinen kehittämisen kohde jat-
kohoidon kannalta. ABI-mittaukseen ja erilaisiin hoitomenetelmiin tutus-
tuminen (esim. haavan ultraääni-puhdistus, palaihonsiirrot, toukkahoi-
dot) voivat sisältyä päivään. Lisäksi haavapotilaan kivunhoidon vaihto-
ehtoihin tutustuminen sekä eri haavanhoitotuotteet tulevat päivän aika-
na tutuiksi. Tavoitteena on, että ketjulähetti tuo esille oman yksikkönsä 
näkökulmia kr. alaraajahaavapotilaan hoitoon liittyen ja voi yhdessä 
ihopkl:n henkilökunnan kanssa pohtia näihin ratkaisuvaihtoehtoja. 
Ketjulähetti osallistuu henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti hoi-
toihin ja tutkimuksiin. ABI-mittaukseen osallistuminen kliinisen fysiologi-
an laboratoriossa.  
 
5.päivä:os 4B/ihotautipotilaan haavan ”tehohoito” 
Tavoitteena on tutustua haavan tehohoitoon ennen ihon siirtoa. Mikäli 
osastolla ei ole kyseisenä päivänä haavapotilaita, voi ketjulähetti siirtyä 
osastolle 5 B. 
 

4 AVH-POTILAAN HOITOPOLKU 
 
Ajanjakso:  
Yksi kerrallaan, jotta hoitoprosessin kokonaisuus hahmottuu, ja on ai-
kaa keskustella käytännöistä. Tarvitaan kummihoitaja ohjaamaan kuten 
opiskelijaakin. 
 
Jakson tavoitteet 
Hoitaja ymmärtää avh- potilaan hoitoprosessin. Prosessi alkaa potilaan 
oireiden mukaan, joko ambulanssikyydistä tai ensiavusta jatkuen ensin 
ehkä valvontayksikön kautta vuodeosastolle ja mah-dolliseen jatkokun-
toutukseen Riihimäenyksikössä tai TK:ssa, joskus myös suoraan kotiin-
kin. Tavoite on, että hoitajalle tulee näkemys siitä, mitkä asiat ovat mer-
kityksellisiä kuntoutumisessa ja jatko-hoidossa, mutta myös ennaltaeh-
käisyssä ajatellen uusia oireita. Tavoitteena on tietojen vaihtaminen ja 
yhteistyön tehostaminen, jotta riskiryhmiin kuuluvia potilaita löydettäisiin 
ja voitaisiin kannustaa mm. lopettamaan tupakointi ja hoitamaan DM:ta 
mahdollisimman hyvin tai että se myös löydettäisiin ajoissa. Toinen ta-
voite on kuntoutusyhteistyön tiivistäminen.  
 
 

5 KEUHKOPOTILAAN HOITOPOLKU 
 
Yksi hoitaja kerrallaan tulee sovitusti viikon jaksolle osastolle 6A. Hänel-
le nimetään osastolta mentori. 
 
Jakson tavoitteet 
 

 Keuhkopotilaan hoitopolku erikoissairaanhoidossa: sairaalaan 
tulo (päivystyksen kautta tai suoraan osastolle), osastohoitojak-
so, erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon kotiin tai muuhun jatko-
hoitopaikkaan 

 Hoitaja ymmärtää ja hahmottaa keuhkopotilaan hoitoprosessin 
erikoissairaanhoidossa (esim. keuhkokuumepotilas, keuhkoah-
taumapotilas, tuberkuloosipotilas). Ja hän tutustuu potilaan hoi-
toon oleellisesti liittyvien hengitystä tukevien laitteiden ja lääk-
keiden käyttöön 
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 Hoitaja tutustuu yksikön henkilökuntaan, jotta voi verkostoitua ja 
yhteydenotot jatkossa ovat helpompia puolin ja toisin (matalan 
kynnyksen yhteydenotto) 

 Hoitaja tuo tulleessaan oman osaamisensa ja kokemuksensa 
omasta yksiköstään – 6A osasto voi oppia myös vierailevalta 
hoitajalta uutta, esim. jatkohoitoyksikön mahdollisuuksista tai ra-
joista, tiedonkulusta, sähköisen potilastietojärjestelmän hallin-
nasta 

Hoitajan omat oppimistavoitteet huomioidaan ja arvioidaan niiden toteu-
tuminen jakson jälkeen.  
 

6 FYSIO- JA TOIMINTATERAPIA 
 
Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköt 
Fysio- ja toimintaterapiaan otetaan tutustujia tapauskohtaisesti ennalta 
sovitulle alueelle ja ajalle, ei kuitenkaan kesäajalle eikä opiskelijoiden 
käytännön harjoittelujakson aikana ko. alueella. Viikon jakson voi myös 
tarvittaessa jakaa Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköiden kesken tutus-
tujan asettamien tavoitteiden toteutumiseksi. Koska tietyn potilasryhmän 
sairaalassa oloa ei voida taata jakson aikana, tavoitteita ei pidä laatia 
liian suppeita potilasryhmiä koskeviksi, kuten amputaatio-, selkäleikka-
us- tai MS-potilaat. 
 
Tutustuttavat erikoisalat: 
 

 Fysioterapia 

 Keuhkosairaudet ja sisätaudit 

 Tehostettu hoito (teho-osasto ja sydänvalvonta)* 

 Kirurgia, ortopedia ja traumatologia 

 Neurologia (akuutti- ja kuntoutusosasto) 

 Lastentaudit* 

 Polikliininen fysioterapia 
 
Toimintaterapia 
Neurologia 
Lastenneurologia* 
 
* vain Hämeenlinnassa 
 

7 YHTEISPÄIVYSTYS 
 
Sisältö 
Päivystysklinikan toiminta jakaantuu erikoissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon kiireelliseen päivystystoimintaan.  
Hoitohenkilökunta kiertää kaikissa työpisteissä:  

 triage 

 erikoissairaanhoidon kirurgian ja sisätautien tiimit 

 tarkkailuosasto (erikoissairaanhoito/perusterveydenhuolto) 

 perusterveydenhuollon seuranta 

 sairaanhoitajan vastaanotto  
 
Ketjulähettiviikolle on oppimissisällöt rakennettu tutustujan lähtökohdat 
huomioiden: avosairaanhoidosta tai sairaalaosastolta saapuvalle erik-
seen: 
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Avosairaanhoidon näkökulma (esimerkiksi terveysasemien ja kotisai-
raanhoidon hoitohenkilökunta) 
 
TRIAGE-toiminta 
 TRIAGE-luokituksen käyttö potilaan hoidon arvioinnissa  

Potilaan ohjaaminen hoitoon muualle kuin päivystysklinik-
kaan 

Potilaan hoitoketjut päivystysklinikassa  
 Perusterveydenhuollossa/erikoissairaanhoidossa 

Yksittäisten sairauksien ja oireiden hoitoketjut erikoissai-
raanhoidossa 

   

 AVH -potilas 

 Rytmihäiriö- ja rintakipupotilas 

 Hengitysvaikeus  

 Tajunnan häiriöt 

 Yleistilan lasku 

 Traumapotilaat 

 Lapsipotilaat 
 

1.päivä TRIAGEen tutustuminen käveleviä potilaita vastaanotta-
van hoitajan parina 
2.päivä TRIAGEen tutustuminen ambulanssilla saapuvia potilaita 
vastaanottamassa 
3.päivä Perusterveydenhuollon SH:n -vastaanoton ja aulalääkärin 
näkökulmasta  
4.päivä Sisätautitiimin mukana (AVH, sydänproblematiikka, hengi-
tysvaikeus, tajunnan häiriöt) 
5.päivä Kirurgian tiimi (traumapotilas ja muut kirurgiset hätätilan-
teet esim. akuutti vatsa) 

 
Vuodeosasto/sairaalatyön näkökulma  
 
Potilaan hoitoketjut päivystysklinikassa 
 Perusterveydenhuollossa esim. yleistilan lasku 
 Erikoissairaanhoidossa erikoisaloittain 
Sisätaudit (akuutit sydänoireet, hengitysvaikeus, tajunnan häiriöt) 
 Neurologia (AVH, TIA, tajunnan häiriöt) 
 Kirurgia (akuutti vatsa) 
 
1.päivä TRIAGEen tutustuminen, potilaan vastaanottaminen ja ar-
vioiminen TRIAGE-luokituksen mukaan 
2.päivä Perusterveydenhuollon seuranta; potilaan hoito ja jatko-
hoidon suunnittelu 
3.päivä Sisätautitiimi/tarkkailu (Sydän- ja hengitysongelmien tutki-
minen ja hoito) 
4.päivä Sisätautitiimi/tarkk (Neurologisen potilaan esim. 
AVH/vuoto potilaan tutkimukset ja hoito) 
5.päivä Kirurgian tiimi (gastrokirurgia ja urologia) 
 
 

OPERATIIVINEN TULOSALUE   
yh Mirja Ottman-Salminen 

 
8 ORTOPEDISEN POTILAAN HOITOPOLKU 
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Ajanjakso: kevään 2010 aikana 31.5. asti, ei kesäaikana suuren sijais-
määrän takia, yksi lähetti kerrallaan 
 
Jakson tavoitteet 

 hahmottaa ortopedisen potilaan hoitoprosessi erikoissairaanhoi-
dossa (esim. murtumapotilas) 

 tutustuminen yhteistyökumppaniin ja verkostoituminen, joka ma-
daltaa esim. konsultointikynnystä puolin ja toisin 

 ymmärryksen lisääminen hoitoon osallistuvien tahojen kesken 
 

9 SYNNYTTÄJÄN HOITOPOLKU 
 
Ajanjakso: Ajanjakso sopimuksen mukaan, ei kesä-aikaan. 
Yksi kerrallaan, jotta prosessin kokonaisuus hahmottuu.  
 
Jakson tavoitteet 
 
Hoitaja ymmärtää raskaana olevan äidin hoitoprosessin. Prosessi alkaa 
sairaalassa seulontakäynneillä ja säännöllisen raskauden kulun mukaan 
jatkuu synnyttämään tulolla, siirtymisellä synnytys-saliin ja sieltä vuode-
osastolle.  
 
Neuvolan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää ja joidenkin perheiden 
kohdalla erittäin tärkeää. Neuvolatoiminnan ja sairaalan välinen jatkumo 
on merkityksellinen erityisesti tiedonkulun ja yhtenäisten ohjeiden koh-
dalla. Tavoitteena on tietojen vaihtaminen, jotta ohjaus ja neuvonta ko-
ko prosessin aikana tulee yhtenäiseksi sekä sairaalassa että avotervey-
denhuollossa.  
 
Tavoite on, että hoitajalle tulee näkemys siitä, mitkä tiedot ovat merki-
tyksellisiä synnytyksessä ja sen jälkeen. Eri sivuprosessien liittäminen 
raskaana olevan hoitoketjuun (laboratorionäytteet ja niiden vastausten 
merkitys, aiempien sairauksien ja tietojen merkitys neuvolakortissa 
jne.). Samalla voidaan päivittää yhteisiä ohjeita ja niiden tulkintoja. 
 
Jakson tavoite on saada hoitaja ymmärtämään, ettei yksikään hoitopol-
ku ole samanlainen.  
 

10 AVANNEPOTILAAN HOITO- JA OHJAUS 
 
Avanne- ja asiantuntijahoitaja vastaa omalta osaltaan virtsa-avanne-, 
paksusuoli- ja ohutsuoli-avanne-, haava- ja fistelipotilaan ohjaamisesta, 
neuvonnasta ja tukemisesta sekä hoidon jatkuvuuden turvaamisesta ja 
tarvittavien apuvälineiden hankinnasta.  
 
Osastolla tapahtuvan hoitotyön lisäksi avannehoitaja pitää vastaanottoa 
kirurgian poli-klinikalla.  
 
Vastaanotto- ja ohjaustoiminnan tavoitteena on edistää potilaiden sekä 
heidän läheis-tensä elämänlaatua ja -hallintaa. Tavoitteen saavuttami-
sessa on keskeistä moniamma-tillinen yhteistyö sekä potilaan itsensä 
että kaikkien hänen hoitoonsa osallistuvien kanssa. Ohjauksessa koros-
tuu myös potilaan ja omaisen henkinen tukeminen ja poti-
lasjärjestötoiminnasta informoiminen. 
 
Asiantuntijahoitajana toimii avannehoitaja. 
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Ketjulähettijakso tarjoaa mahdollisuuden perehtyä avannepotilaan hoi-
toon osastolla ja poliklinikalla. 
 
Osastolla: 

 potilaan preoperatiivinen perusohjaus 

 potilaan leikkauksen jälkeinen tarkkailu 

 tuoreen avanteen sidonta ja hoito 

 sidoksen vaihdon ohjaus 

 ruokavalio-ohjaus 

 iho-ongelmien ennaltaehkäisy 

 avannetarvikkeiden tilaus ja tuotetietous 
 
Poliklinikalla: 

 potilaan ja hänen läheisensä tai omaisen ohjaus  

 suunnitellun avanneleikkauksen pre-operatiivinen ohjaus teh-
dään leikkausta edeltävällä avannehoitajan poliklinikalla ja siihen 
kuuluu mm. avanteen paikan merkitseminen 

 jatkohoidon toteutuksen suunnittelu huomioiden mm. kotihoidon 
tarve 

 erilaisten komplikaatioiden (tyrät ja avanteen luiskahtaminen) ja 
iho-ongelmien hoito 

 arvioidaan ja suunnitellaan jatkokontrollit 

 yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa (mm. konsultaatiomah-
dollisuudet) 

  
11 VÄLINEHUOLLON PROSESSI 

 
Ajanjakso: Tutustumisjakson ajankohta sovitaan mieluiten siten, että vä-
linehuoltoyksiköissä ei ole muita tutustujia tai opiskelijoita samanaikai-
sesti. Tällöin perusterveydenhuollon tutustujat saavat mahdollisimman 
hyvää ohjausta. Tällä hetkellä on tiedossa, että välinehuoltoyksiköissä 
harjoittelee sairaalahuollon opiskelijoita (sivuaineenaan välinehuolto) 
viikoilla 15–18 (12.4.–9.5.10).   
 
Tutustujia voi olla yhtä aikaa muutama, mutta heidät sijoitetaan mielui-
ten eri yksiköihin. Välinehuollossa toivotaan, että tutustujien työjaksot 
koordinoidaan yhteistyössä välinehuollon opiskelijakoordinoijan ja esi-
miehen kanssa, jotta päällekkäisyyttä muiden tutustujien tai opiskelijoi-
den kanssa ei tulisi. 
Jakson tavoitteet 
 
Välinehuollon tutustumisjakson tavoitteet voi sopia yhdessä ketjulähetti-
toimintaan osallistuvien tutustujien kanssa. Perusterveydenhuollosta 
saapuville työntekijöille mahdollistetaan tutustumis- ja ohjausjaksot nii-
hin toimipisteisiin, joihin he haluavat tutustua. Kaikkiin välinehuollon 
toimintayksiköihin voi tutustua, ja erikoissairaanhoidon välinehuolto tar-
joaakin monipuolisen toiminnan akuuttiyksiköistä toimenpideyksiköiden, 
poliklinikoiden, vuodeosastojen, laboratorioiden ja sterilointikeskuksen 
välinehuoltoon. Erikoissairaanhoito tarjoaa tutustumismahdollisuuden 
sekä Hämeenlinnan että Riihimäen yksiköiden välinehuoltotoimintaan. 
 
Tavoitteena on vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia puolin ja toisin, ja jak-
solla voidaan esim. pohtia, voidaanko joitakin toimintatapoja kehittää 
muiden kokemuksista oppien.  
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12 RÖNTGENOSASTO 
 
Yleistä 
Röntgenyksikön toimintaympäristö 
Henkilöstö ja ammattiryhmien työnkuva 
Tilat 
Tietojärjestelmät 
 
Röntgenosaston toiminta osana potilaan hoitopolkua 

 Toimintakäsikirja 

 Mistä ja miten potilaat tulevat röntgenosastolle 

 Mihin potilaat menevät röntgenosastolta 
 
Röntgenhoitajan työnkuva keskussairaalassa 

 Potilasaines 

 Potilaan valmistelu tutkimuksiin ja potilaan ohjaus 

 Moniammatillinen yhteistyö 

 Kolmivuorotyö 
 
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö 

 Lähetteet/kuvat 

 Kuvantamiskoordinaattorin työnkuva 

 Alueellinen tekninen laadunvalvonta 
 
TUTKIMUSMENETELMITTÄIN 
 
Natiiviröntgentutkimukset 
Lähetteet 
Tutkimusprotokollat 
Käytännön kuvaustoimintaan tutustuminen 
 
 

PSYKIATRISTEN PALVELUJEN TULOSALUE  
yh Minna Ritakallio 

 
13 PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA TOIMINTATERAPIA 

 
Yksikön kuvaus:Toiminnan lähtökohtana on potilaan etujen mukainen 
työskentely. Potilasta hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen ja 
hoidon suunnittelussa ja kestossa huomioidaan potilaan omien toivei-
den lisäksi hänen henkilökohtaiset olosuhteensa sekä perheeseen ja 
sosiaaliseen tilanteeseen liittyvät asiat. Tutkimuksen jälkeen hoito voi-
daan toteuttaa myös muualla, kuin erikoissairaanhoidossa. 
 
Hoidon perustana ovat tarpeenmukaisen hoidon periaatteet. Tavoittee-
na on psyykkisen häiriön hoitaminen ja yksilön sekä  hänen perheensä 
subjektiivisen hyvinvoinnin saavuttaminen. Hoidossa toteutetaan näyt-
töön perustuvia menetelmiä sekä seurataan ja arvioidaan hoidon vaikut-
tavuutta.  
 
Ketjulähetillä on mahdollisuus 
Tutustua toiminnan eri ulottuvuuksiin kirjallisen materiaalin,  henkilö-
kunnan haastattelun ja tiimi-työskentelyyn osallistumisen kautta. Mah-
dollisuus joihinkin potilastapaamisiin voi tilannekohtaisesti tulla myös 
kyseeseen. 
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14 NUORISOPSYKIATRIA 
 
OSASTOT P6A JA P6B 
Osastojen toimintaperiaate 
16 sairaansijaa 
nuoria hoidetaan yksilöllisesti moniammatillisessa työryhmässä, kes-
keistä on perhe – ja verkosto-työskentely sekä tiivis yhteistyö nuoriso-
psykiatrian tulosyksikössä 
Hoitomuotoja ovat hoitosuhdetyöskentely, erilaiset yhteisölliset ja toi-
minnalliset ryhmät sekä perhe-työ 
Peruskouluikäisille on sairaalakoulu, joka toimii osastolla olevien nuor-
ten kuntouttavana tekijänä osana kokonaishoitoa 
Osastoilla hoidetaan myös päivänuoria ja tavataan nuorta osastohoidon 
jälkeen jälkipolikliinisesti 
 
Osastojen tavoite  
 
Toteuttaa nuorisopsykiatrista tutkimusta ja hoitoa psyykkisesti oireilevil-
le 13 -18-vuotiaille nuorille 
 
kriisiytyneessä elämäntilanteessa olevat nuoret 
tutkimusjaksopotilaat oireiden selvittelyä varten 
nuorten psykiatrinen hoito ja kuntoutus 
 
KETJULÄHETTITOIMINTA: 
 

 tutustuminen viikon rutiineihin viikko-ohjelman avulla, mitä mis-
säkin vuorossa tapahtuu 

 nuoren ja perheen hoitoon tutustuminen pääkohdittain 

 sairaalakouluun tutustumiskäynti 

 nuoren jatkohoito, mm poliklinikka toiminta 

 perehtyminen siihen miten ja millä kriteereillä nuorisopsykiatri-
seen hoitoon tullaan 

 kotiin menevään työhön tutustuminen 
 
Vakituisesta henkilöstöstä valitaan ohjaaja, joka vastaa tutustumisesta.  
 

15 AIKUISPSYKIATRIA 
 
Ahveniston sairaala, A, 5. kerros (osasto P5) 
 
Osaston tavoitteena on antaa alueensa erikoissairaanhoidot palvelut 
ensisijaisesti yli 65 -vuotiaille mielenterveys- sekä neuropsykiatrisista 
ongelmista kärsiville potilaille.  
Sairaansijoja on 14, osaston yhteydessä toimii vanhuspsykiatrinen poli-
klinikka.  
 
Osasto keskittyy akuuttiin vanhuspsykiatriseen tutkimukseen ja hoitoon 
mm. masentuneille potilaille ECT-hoitoja 
Osastolta annetaan alueen palvelutaloihin konsultaatio-, koulutus- ja 
mentor –palveluita 
Poliklinikkatoiminnassa korostuu hoidon tarpeen arviointi, tutkimukset, 
hoidot, seuranta sekä koti-käynnit. Poliklinikalla on mahdollisuus tehdä 
erilaisia testejä, mm. Cerad. 
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Toimintaa ohjaavia periaatteita:  

 potilaslähtöisyys 

 moniammatillinen yhteistyö 

 perhe- ja verkostokeskeisyys 

 yhteisöllisyys  

 palveluketjujen sujuvuus eri toimijoiden kesken. (Tämä näkyy 
erityisesti kotiutustilanteessa hyvänä raporttimenettelynä saatta-
en ja jatkohoidosta huolehtien. Tässä yhteydessä tarjotaan yksi-
köihin tarpeen mukaan mentor -palveluamme) 

 
Mitä osastolla voisi oppia? 

 saada tietoa ikäihmisten mielenterveysongelmista 

 Cerad -testin tekoa  

 mikä merkitys mentoroinnilla on alueen palvelutalojen henkilö-
kunnan jaksamiseen kohdatessa hoito-ongelmia esim. psykiatri-
sen asukkaan kohdalla 

 oppia keskustelemaan tiiminä potilaitten hoito-ongelmista 

 nähdä potilas kokonaisuutena, jolla voi olla myös somaattisia 
sairauksia 

 
 

16 AKUUTTI PSYKIATRIA, P3A 
 
Yksikön kuvaus:  
Kanta-Hämeen keskussairaala, akuuttipsykiatrian vuodeosasto P3A. 
11- paikkainen suljettu vuodeosasto, jossa pääosin hoidetaan psykoo-
siin sairastuneita miehiä. Osastolla hoidetaan myös per-
soonallisuushäiriöistä kärsiviä potilaita sekä käytöshäiriöistä kärsiviä 
dementiaa sairastavia ja kehitysvammaisia 
 
Jakson tavoitteet:  
Viikon mittaisen jakson aikana yksikössämme on mahdollisuus perehtyä 
akuuttipsykiatrian osaston vastaanottotoimintaan. Perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön näkökulmasta perehtymisen koh-
teena olisi lähinnä psykiatrisen potilaan siirtyminen perusterveydenhuol-
losta erikoissairaanhoitoon päivystysaikana ja psykiatrinen hoitotyö 
akuuttivaiheessa. Tietoa saisi M1-M2-M3- menettelystä ja yleisesti mie-
lenterveyslain soveltamisesta ja ohjausvaikutuksesta potilaan hoi-toon. 
Myös perehtyminen psykoottisten sairauksien akuuttihoitoon ja laitos-
hoitoon sekä lääkehoidon toteuttamiseen mahdollistuu       
 
 
Lähetekäytäntö erikoistutkimuksiin, mm. ultraäänitutkimukset ja -
toimenpiteet 
 
Ketjulähettijakson tarkempi sisältö muotoutuu päivittäin ketjulähetin ta-
voitteiden pohjalta 
 
 

ERIKOISSAIRAANHOITO, RIIHIMÄEN YKSIKKÖ Konservatiivinen tulosalue 
 

17 DIABETESPOLIKLINIKKA 
 
Poliklinikan toiminnan kuvaus: 
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Diabetespoliklinikka toimii osana sisätautien ajanvarauspoliklinikkaa 3-4 
päivänä viikossa. Diabeteslääkäri ja diabeteshoitaja toimivat työparina 
ja diabetestiimin jäseninä. Muita tiimin jäseniä ovat: ravitsemusterapeut-
ti (vastaanotto Hämeenlinnan yksikössä), jalkaterapeutti (HML yksikkö), 
sosiaalityöntekijä sekä psykiatrian poliklinikka. Yhteistyötahoja ovat 
myös päivystysyksikkö, vuodeosastot sekä fysioterapian avovastaanot-
to. Diabetestiimin jäsenenä on myös diabeetikko itse. 
Diabetespotilaat tulevat erikoissairaanhoitoon lähetteellä perustervey-
denhuollosta, työterveyshuollosta tai muista terveydenhuollon yksiköis-
tä. Diabeetikkonuoret siirtyvät aikuisvastaanotolle 16-19 -vuotiaina. Dia-
betespoliklinikan potilaista enemmistö on tyypin I diabeetikoita, potilas-
määrä vaihtelee 150 ja 200 välillä. 
Diabetespoliklinikalla toteutetaan diabeteksen määräaikaistarkastuksia 
sekä diabeteksen hoidon arviointikäyntejä. Hoidonohjausta toteutetaan 
Käypähoito- sekä Diabetesliiton hoitosuosituksien tutkimustiedon poh-
jalta. 
 
Diabeteshoitajan työnkuva: 

 Diabeteshoitaja toimii diabeteshoitotyön asiantuntijana Riihimä-
en yksikössä (yhtenä päivänä viikossa hoitaja on sisätautien po-
liklinikan hoitajana). 

 Diabetespoliklinikan vastaanottotoiminnassa avustaminen ja po-
tilasohjaus (myös puhelinohjausta) 

 Glukoosiseurantalaitteiden ”asennus” ja käytön ohjaus potilaille 

 ATK-järjestelmän monipuolinen käyttö verensokerimittareiden, 
insuliinipumppujen ja yo. laitteiden tiedostojen purkamiseksi. 

 Diabeettisten jalkahaavaumien sekä neuroartropatian seuranta 
ja hoito 

 Muun henkilökunnan ja yhteistyötahojen diabeteskoulutus 

 Moniammatillinen yhteistyö terveyskeskusten, sairaaloiden ja 
muiden toimijoiden kanssa sekä al-eellisessa diabetestyöryh-
mässä toimiminen. 

 Diabetespoliklinikan ja oman toiminnan suunnittelu ja kehittämi-
nen yhdessä diabeteslääkärin sekä lähiesimiehen kanssa. 

 
Ketjulähetillä on mahdollisuus olla mukana vastaanottotoiminnassa, po-
tilasohjauksessa poliklinikalla ja vuodeosastoilla sekä glukoosiseuranta-
laitteen/-laitteiden asentamisessa ja tiedostojen purkamisessa. 
 

18 FYSIO- JA TOIMINTATERAPIA 
 
Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköt 
 
 
Fysio- ja toimintaterapiaan otetaan tutustujia tapauskohtaisesti ennalta 
sovitulle alueelle ja ajalle, ei kuitenkaan kesäajalle eikä opiskelijoiden 
käytännön harjoittelujakson aikana ko. alueella. Viikon jakson voi myös 
tarvittaessa jakaa Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköiden kesken tutus-
tujan asettamien tavoitteiden toteutumiseksi. Koska tietyn potilasryhmän 
sairaalassa oloa ei voida taata jakson aikana, tavoitteita ei pidä laatia 
liian suppeita potilasryhmiä koskeviksi, kuten amputaatio-, sel-
käleikkaus- tai MS-potilaat. 
 
Tutustuttavat erikoisalat: 

 Fysioterapia 
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 Keuhkosairaudet ja sisätaudit 

 Tehostettu hoito (teho-osasto ja sydänvalvonta)* 

 Kirurgia, ortopedia ja traumatologia 

 Neurologia (akuutti- ja kuntoutusosasto) 

 Lastentaudit* 

 Polikliininen fysioterapia 

 Toimintaterapia 

 Neurologia 

 Lastenneurologia* 
 
*vain Hämeenlinnassa 
 
 

19 PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA, Riihimäen yksikkö 
 

Yleistä: 
Riihimäen psykiatrian poliklinikka on osa K-HKS:n aikuispsykiatrian tu-
losaluetta. Viimeisin iso organisaatiomuutos tapahtui vuoden 2011 alus-
sa, jolloin kahden osaston toiminta päättyi, ja sairaalahoito siirtyi koko-
naan Hämeenlinnaan. Riihimäellä on aiemminkin työkäytännöissä ollut 
avohoito-painotus. Tällä hetkellä toiminta on pelkästään avohoitoa, ja 
yhteistyö verkostojen kanssa on entis-täkin tärkeämpää. Kokonaisuus 
on edelleen muuttuvaa ja kehittyvää, koska niin Hämeenlinnan yksikön 
tilanne kuin Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kuntaratkaisut ovat kesken. 
 
Yksikkö on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8 -16 ( pe -15) 
Henkilökunnan ammattiryhmät: psykiatrian erikoislääkäri, psykologi, 
toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, mielenterveyshoitaja, kuntoutusohjaa-
ja, sosiaalityöntekijä, osastonsihteeri, sairaalahuoltaja.  
Myös mm. fysioterapeutti on mukana tarvittaessa. 
 
Toimintamuodot: 
Riihimäen psykiatrian poliklinikalla on   

 ajanvarauspoliklinikka vastaanotot (yksilö- ja perhetyö, päivittäi-
nen konsultointiaika yhteistyö-kumppaneille)    

 päiväosasto (kuntoutukselliset arvioinnit ja tutkimusjaksot, var-
haiskuntoutus, nuoret aikuiset)  

 polikliiniset ryhmätoiminnat    

 kotikuntoutus 
 
Hoitoon tarvitaan lähete esim. terveyskeskuslääkäriltä tai oman tulos-
alueen sisältä. Hoidon ja kuntoutustarpeen arviointi ja tutkimus perustuu 
moniammatillisen tiimin yhteistyöhön potilaiden ja perheiden kanssa. 
Suunnitelmallisuus ja verkostoyhteistyön sujuvuus ovat edellytyksinä 
hoito- ja kuntoutusjaksojen määräaikaisuustavoitteelle. Hoidon aiheina 
ovat avohoidon keinoin autettavat eriasteiset psykiatriset sairaudet ja 
mielenterveyshäiriöt, sekä muut rinnakkaisongelmat, ja varsinkin nuoril-
la näihin syihin liittyvä syrjäytymisen uhka.   
 
Jakson tavoite:  
Jakson aikana on mahdollisuus tutustua erikoissairaanhoidon pienen 
avohoitoyksikön monipuoliseen ja moniammatilliseen toimintaan sairaa-
lahoidon ja perustason palvelujen välillä. Suunnitelmallisuus, tavoitteel-
lisuus ja joustavuus, sekä paikalliset verkostot ja kaikenlainen yhteistyö 
ovat siinä avainasioita. 
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PERUSTERVEYDENHUOLTO, HÄMEENLINNAN TERVEYSPALVELUT  

 
20 PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOSAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTO 

 
Hämeenlinnan Terveyspalveluissa on useiden vuosien ajan vahvistettu 
sairaanhoitajien ammatillisia valmiuksia suunnitelmallisilla koulutuksilla 
ja kehittämällä uudenlaista työnjakoa terveysasemien avovastaanotolla. 
Terveysasemien sairaanhoitajat toimivat itsenäisesti lääkäreiden rinnal-
la sekä lääkärin työparina.  Sairaanhoitajien itsenäisillä vastaanotoilla 
keskitytään esimerkiksi päivystyspotilaisiin ja hoito-ohjelmien mukaisesti 
kansansairauksiin. 
 
Terveysasemilla sairaanhoitajat ovat ensilinjassa, kun potilaat tarvitse-
vat apua ja ottavat yhteyden omalle terveysasemalle. Sairaanhoitajat ot-
tavat vastuun hoidontarpeen arvioinnista. Hämeenlinnan Terveyspalve-
luissa on 8 terveysasemaa ja toimenpideyksikkö. Ketjulähetillä on mah-
dollisuus tutustua avosairaanhoitajan tehtäviin seuraamalla ja osallistu-
malla niin päivystysluontoiseen kuin ajan-varauksella tapahtuvaan hoi-
totyöhön. Viipurintien terveysasema on jaettu episodi- ja terveyshyöty-
palveluihin.  
 

21 AVOSAIRAANHOITO/ REUMAVASTAANOTTO 
 
Hämeenlinnan Terveyspalveluissa toimii erityisvastaanottojen yhtey-
dessä reumavastaanotto, missä hoidetaan reumapotilaita henkilöstön 
kanssa yhdessä sovitun hoito-ohjelman mukaisesti. Vastaanotolla toimii 
sisätautien erikoislääkäri, jonka työpanosta reumapotilaita varten on va-
rattu kaksi päivää viikossa sekä yhden reumahoitajan työpanos viitenä 
päivänä viikossa. Reumahoitajana toimii kaksi sairaanhoitajaa vuoro-
päivin. 
Potilaat ovat aikuisia, joilla epäillään reumaa ja ovat vastaanotolla oman 
terveysaseman lääkärin lähetteellä tai potilaiden hoito on siirtynyt kes-
kussairaalan reumapoliklinikalta vastaanotolle. Samoin pitkään oireet-
tomana olleet potilaat, joiden tauti on aktivoitunut uudelleen tai lääkitys 
kaipaa tarkistusta.  
Reumahoitajan vastuulla on kaupungin reumalääkkeitä käyttävien poti-
laiden lääkitykseen liittyvät turvakoeseurannat. Lääkehoidon- ja elämän-
tapaohjaus ovat reumahoitajan ominta työtä. Lääkeinjektiot ja tarvitta-
essa niiden potilasopetus, apuvälinetarpeen kartoitus (ja muut sosiaali-
set etuudet) ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa kuuluvat reumahoi-
tajan työhön. Hoidossa huomioidaan kunkin potilaan yksilölliset tarpeet 
ja potilasta pyritään tukemaan myös henkisesti sairautensa kanssa. 
 
Ketjulähetillä on mahdollisuus 
 

 osallistua lääkehoidon turvallisuuden seurantaan 

 osallistua reumapotilaan lääkehoitoon 

 seurata ja osallistua reumavastaanoton toimintaan 

 seurata puhelinneuvontaa 

 seurata reumapotilaan lääkeohjausta 

 seurata uuden reumapotilaan elämäntilanteen kartoitusta ja hoito-
keskustelua 
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22 KETJULÄHETTI HÄMEENLINNAN NEUVOLASSA 
 
Ajanjakso: sovitaan yksilöllisesti. 
Yksikön kuvaus: äitiys- ja lastenneuvola 
 
Neuvolapalvelut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 338/2011. 
Raskauden alussa perheelle nimetään asuinalueen mukaan oma ter-
veydenhoitaja, joka tukee perhettä yksilöllisten tarpeiden mukaan ras-
kauden alusta aina lapsen kouluikään asti. Käynneillä hoidetaan myös 
perheen perhe-suunnitteluun liittyvät asiat. 
 
Äitiysneuvola tarjoaa perheelle palveluita raskauden, synnytyksen ja 
lapsivuodeajan aikana. Sen tehtävänä on edistää raskaana olevan nai-
sen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen ja koko lasta odot-tavan perheen 
terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on tukea perheen sisäisiä ihmis-
suhteita, voi-mavaroja sekä kasvua vanhemmuuteen.  
 
Terveydenhoitaja tekee kotikäynnin tarvittaessa ensisynnyttäjä perhee-
seen jo ennen synnytystä. Synnytyksen jälkeen terveydenhoitaja tekee 
kotikäynnin jokaiseen perheeseen. Käyntien tavoitteena on tukea van-
hemmuuteen kasvua ja varhaista vuorovaikutusta sekä tavata koko 
perhe omassa ympäristössään.  
 
Lastenneuvolan tehtävänä on seurata ja edistää alle kouluikäisten las-
ten ja heidän perheidensä tervettä kasvua ja kehitystä, tukea vanhem-
muutta ja parisuhdetta, edistää kasvu- ja kehitysympä-ristön sekä elin-
tapojen terveellisyyttä. 
 
Jakson tavoitteet ja sisältö 
 
Tavoite on, että ketjulähetti tutustuu äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan. 
Tarkoituksena on tietojen vaihtaminen, jotta ohjaus ja neuvonta koko 
neuvola-asiakkuuden aikana olisi mahdollisimman yhtenäistä niin neu-
volassa kuin erikoissairaanhoidossa.  
 

 ensikäynti äitiysneuvolassa 

 seurantakäynnit  

 perhevalmennus 

 kotikäynti  

 jälkitarkastus 

 perhesuunnittelu 

 lastenneuvolan määräaikaistarkastukset 

 moniammatillinen tiimi 

 ryhmäneuvolat 
 

KETJULÄHETTIJAKSOT ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA RIIHIMÄEN TERVEYSKESKUSEEN  
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin työntekijöillä on mahdollisuus päästä 
tutustumaan Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n toimintaan. Ta-
voitteena on, että ketjulähetti saa käsityksen terveys-keskustyöstä, ter-
veyskeskuksen palveluista ja toimintamahdollisuuksista sekä tutustuu 
yhteistyö-kumppaneihin. 
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Jakso antaa mahdollisuuden perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon välisen yhteistyön kehittämiseen ja yhteisten hoitoprosessien 
parantamiseen. Jakson sisältöalueita voivat olla esimerkiksi: 
 

 terveyskeskuksen toiminnan, omaleimaisuuden ja resurssien 
selvittäminen 

 potilassiirrot ja jatkohoito terveyskeskuksessa tai kotona (kotisai-
raanhoito) 

 monisairaiden potilaiden hoidon koordinointiin tutustuminen 

 terveyden edistämiseen ja perhehoitotyöhön tutustuminen 
 
Ketjulähetin palkan maksaa oma työnantaja. Ketjulähettijaksolta kerä-
tään palautetta ja jaksosta saa todistuksen. 
 
Ketjulähettijaksoja on mahdollista suorittaa  

 Riihimäen akuuttiosastolla  

 kotisairaanhoidossa  

 äitiysneuvolassa 
 
Tarkemmat tiedot kyseisten yksiköiden ketjulähettikuvauksissa. 
 
 

23 RIIHIMÄEN TERVEYSKESKUKSEN NEUVOLA 
 

Yksikön kuvaus 
Neuvolapalvelut toimivat perhehoitotyön periaatteella. Raskauden alus-
sa perheelle nimetään oma terveydenhoitaja, joka tukee perhettä ras-
kauden alusta aina lapsen kouluikään asti. Käynneillä hoidetaan myös 
perheen perhesuunnitteluun liittyvät asiat. 
 
Neuvolassa seurataan raskauden etenemistä, äidin ja sikiön hyvinvoin-
tia sekä tuetaan äidin ja isän vanhemmuuteen kasvua. Käyntejä kertyy 
normaaliraskaudessa 12 - 15 kertaa. Isä on aina tervetullut mukaan.  
 
Terveydenhoitaja tekee kotikäynnin ensisynnyttäjä perheeseen jo en-
nen synnytystä. Käynnin tavoitteena on tukea vanhemmuuteen kasvua 
ja varhaista vuorovaikutusta sekä tavata koko perhe omassa ympäris-
tössään. 
 
Jakson tavoitteet ja sisältö 
Hoitaja ymmärtää raskaana olevan hoitoprosessin neuvolan osuuden. 
Tavoite on, että hoitajalle tulee näkemys raskaana olevan perheen tuen 
tarve ennen ja jälkeen synnytyksen ja kotona pärjäämisen edellytykset. 
Tavoitteena on tietojen vaihtaminen, jotta ohjaus ja neuvonta koko pro-
sessin aikana tulevat yhtenäisiksi avoterveydenhuollossa sekä sairaa-
lassa. 
 

 lähete- ja palautekäytäntöjen toiminta 

 ensikäynti äitiysneuvolassa 

 seurantakäynti neuvolassa 

 perhevalmennus neuvolassa 

 kotikäynti synnytyksen jälkeen 

 jälkitarkastus 

 lastenneuvolan ensikäynti 

 terveydenedistäminen (alkoholi, tupakka ym.) 
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 imetyksen tukeminen 

 Varhaista vuorovaikutusta tukeva kotikäynti 
 

24 RIIHIMÄEN KOTISAIRAANHOITO JA KOTISAIRAALA 
 

Toimipaikat 
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
Hausjärven kotisairaanhoito, Kuusitie 10-18 Oitti 
 
Riihimäenseudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
Lopen kotisairaanhoito, Opintie 3 Loppi 

 
Yksikkö ja toiminta 
Kotisairaanhoito toimii osana kotihoitoa, joka toteutetaan yhdessä kun-
nan kanssa. Kotihoidon muodostavat moniammatilliset tiimit. Tiimissä 
on kaksi sairaanhoitajaa ja lähihoitajia sekä kodinhoitajia. Kotihoidon 
asiakkailla on vastuuhoitajat. Kotihoidon asiakkaille tarjotaan kotiin mo-
nenlaisia terveyden- ja sairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluita. 
Asiakastyön lisäksi sairaanhoitaja toimii tiimissä asiakkaan hoidon sai-
raanhoidollisena asiantuntijana ja hänen tehtäviinsä kuuluu tiimin muun 
henkilöstön kouluttaminen ja ohjaaminen. Sairaanhoitaja toimii tiiminve-
täjänä.  
 
Henkilökunta 
Osastonhoitaja  
Yhteyshoitaja 2 
Lopella 4 sairaanhoitajaa  
Hausjärvellä 4 sairaanhoitajaa 
lääkäri 
fysioterapeutti 
  
Jakson tavoitteet 
Jakson aikana rakentuu kuva kotihoidon toiminnasta ja toimintaperiaat-
teesta sekä kotona annettavan hoidon mahdollisuuksista. Jakson jäl-
keen sinulla on hyvät edellytykset tukea potilasta kotiutumisessa. Hallit-
set potilaan kotiutumiseen tarvittavaa tietoa palveluista ja yhteistyöta-
hoista. 

 
KOTISAIRAALA 
Toimipaikka: Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
Riihimäen sairaala, Kontiotie 77 Riihimäki 
 
Yksikkö ja toiminta 
Kotisairaala tarjoaa potilaille kotona sairaalatasoista hoitoa. Kotisairaa-
laan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä.  Kotisairaala toimii koko kun-
tayhtymän alueella ma – su klo 7.30–22.00.  Kotisairaalan potilaat ovat 
akuutteja lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia potilaita tai saattohoitopotilaita 
joiden hoitosuhteet yleensä ovat pitempiä. Hoitajat työskentelevät kah-
dessa vuorossa seitsemänä päivänä viikossa. Kotisairaalan lääkäri on 
hoitajien konsultoitavissa työvuorojen aikana ja tekee tarvittaessa koti-
käyntejä. 
 
Henkilökunta 
osastonhoitaja 
6 sairaanhoitajaa 
lääkäri 



19(22) 

 

 
Jakson tavoitteet 
Jakson aikana rakentuu kuva kotisairaalan toiminnasta ja mahdollisuuk-
sista hoitaa potilaita. Jakson jälkeen sinulla on osaamista tukea potilas-
ta kotisairaalaan siirtymisessä.  Jakson jälkeen osaat arvioida kotisai-
raalan mahdollisuuksia potilaidesi jatkohoitopaikkana. 
 

25 RIIHIMÄEN TERVEYSKESKUKSEN AKUUTTIOSASTO 
 

Paikka 
Riihimäen seudun terveyskeskuksen KY 
Akuuttiosasto, Kontiontie 77, 
11120 Riihimäki 
 
Yksikön kuvaus 
Potilaspaikkoja akuuttiosastolla on 26. Potilaat ovat monisairaita ja pää-
asiassa vanhusväestöä. Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä erikoissai-
raanhoidosta, vastaanotolta tai kotisairaanhoidosta.  
 
Henkilökunta 
Akuuttiosastolla on kokopäiväinen lääkäri, sairaanhoitajia ja perus-
/lähihoitajia, osastonsihteeri ja laitoshuoltajia. Fysioterapeutti on aamu-
päivisin tavattavissa. Työ on moniammatillista useiden sidosryhmien yh-
teistyötä. Työvuorosuunnittelu on autonomisen periaatteen mukainen.  
 
Hoitotyö 
Akuuttiosastolla tavoitteena on lyhytaikaishoidon järjestäminen akuutti-
hoitoa vaativissa tilanteissa perusterveydenhuollossa. Tällaisia voivat 
olla esimerkiksi lääkemuutosten tekeminen ja seuranta, yleistilan lasku 
eri syistä johtuen, saattohoito ja päihdepotilaan katkaisuhoito. Viikoittain 
pidettävässä moniammatillisessa kokouksessa keskustellaan potilaiden 
jatkohoidosta. Potilaat saavat hoitoa ympäri vuorokauden jokaisena vii-
konpäivänä. Hoitotyötä toteutetaan tarvelähtöisesti ja työlle ase-tetaan 
tavoitteet potilaan yksilöllistä toimintakykyä kannustaen. Jokaisesta poti-
laasta tehdään hoitosuunnitelma kirjattuna sähköiseen tietojärjestel-
mään (Effica). Osastolla on käytössä rakenteinen hoitokertomus.  
 
Ketjulähetti 

 Tulee aamuvuoroon sovittuna aikana ja on mukana siinä toimin-
nassa missä tavoitteet jaksolle parhaiten saavutetaan 

 Tutustuu akuuttiyksikön toimintaan; potilaiden tulo, kotiutukset, 
yhteistoiminta sidosryhmiin 

 Tutustuu potilaiden hoitotyöhön sen mukaisesti millaisia potilas-
ryhmiä yksikössä sillä hetkellä on  

 Tutustuu sähköiseen kirjaamisjärjestelmään osana hoitotyötä: 
moniammatillinen kirjaamisalusta ja hiljainen raportti, lähe-
te/palautekäytännöt, lääkärin määräykset, laboratoriotutkimukset 

 
26 RIIHIMÄEN SUUN TERVEYDENHUOLTO, HAMMASHOITAJA 

 
Tulosalueen kuvaus 
Suun terveydenhuollon tulosalueella tuotetaan palvelut Riihimäen, 
Hausjärven ja Lopen kunnan asukkaille ja lakisääteisen hoidon piiriin 
kuuluville. Riihimäen toimipisteet ovat terveyskeskuksessa kolmessa eri 
yksikössä ja Peltosaaren hammashoitolassa. Hausjärvellä hammashoi-
tola on Oitissa ja Lopella on yksi hammashoitola. Suun terveydenhuol-
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lon palvelut ovat suun terveyden edistäminen, perushammashoito, oi-
komishoito, kirurgia, proteettinen hoito, purentafysiologinen hoito ja pa-
rodontologinen hoito. Hoitoa voidaan tarjota myös tarvittaessa anes-
tesiassa. Suun terveyden-huollossa toimii keskitetty ajanvaraus ja vä-
linehuolto.  
 
Henkilökunta 
Suun terveydenhuoltoa johtaa ylihammaslääkäri. Hoito- ja muun henki-
lökunnan esimiehenä on osastonhoitaja. Suun terveydenhuollossa on 
20 hammaslääkäriä, 11 suuhygienistiä, 29 ham-mashoitajia, 7 vä-
linehuoltajia ja kanslisti. 
 
Toiminta-ajatus 
Suun terveydenhuollon toiminta-ajatuksena ovat tyytyväiset asiakkaat, 
laadukas ammattitaito ja hyvä työyhteisö.  
 
Hoitotyö 
Hammashoitaja avustaa hammaslääkäriä (tai suuhygienistiä), huolehtii 
hoitohuoneen toimintaval-miudesta ja potilaskohtaisesta hoitovalmiu-
desta, välinehuollosta, ajanvarauksesta, hoitokutsuista Effica- kutsujär-
jestelmällä, lääke- ja tarveainetilauksista sekä niiden varastoinnista. Li-
säksi ham-mashoitaja tarvittaessa tekee suun terveystarkastuksia alle 
kouluikäisille, hoidon tarpeen arviointia, kirjaamista potilastietojärjestel-
mään ja suun kuvantamista sekä antaa suun terveyteen liittyvää neu-
vontaa (yksilö ja ryhmät). 
 
Ketjulähetti 
 

 Tulee työvuoroon sovittuna aikana ja on mukana siinä toimin-
nassa, jossa ketjulähetin omat tavoitteet parhaiten saavutetaan 

 Perehtyy suun terveydenhuollon toimintaan: ajanvaraus, hoidon 
tarpeen arviointi, tutkimus, hoidon suunnittelu, terveyden edis-
täminen, toteutus, arviointi ja tarvittaessa moniammatillinen yh-
teistyö sidosryhmien kanssa  

 Perehtyy potilaiden hoitotyöhön viikon ajan sen mukaisesti mikä 
erityistoiminta on kyseessä 

Perehtyjiä otetaan vastaan max yksi perehtyjä vuodessa 
 
 

27 RIIHIMÄEN SUUN TERVEYDENHUOLTO, SUUHYGIENISTI 
 

Tulosalueen kuvaus 
 
Suun terveydenhuollon tulosalueella tuotetaan palvelut Riihimäen, 
Hausjärven ja Lopen kunnan asukkaille ja lakisääteisen hoidon piiriin 
kuuluville. Riihimäen toimipisteet ovat terveyskeskuksessa kolmessa eri 
yksikössä ja Peltosaaren hammashoitolassa. Hausjärvellä hammashoi-
tola on Oitissa ja Lopella on yksi hammashoitola. Suun terveydenhuol-
lon palvelut ovat suun terveyden edistäminen, perushammashoito, oi-
komishoito, kirurgia, proteettinen hoito, purentafysiologinen hoito ja pa-
rodontologinen hoito. Hoitoa voidaan tarjota myös tarvittaessa anes-
tesiassa. Suun terveyden-huollossa toimii keskitetty ajanvaraus ja vä-
linehuolto.  
 
Henkilökunta 
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Suun terveydenhuoltoa johtaa ylihammaslääkäri. Hoito- ja muun henki-
lökunnan esimiehenä on osastonhoitaja. Suun terveydenhuollossa on 
20 hammaslääkäreitä, 11 suuhygienistiä, 29 ham-mashoitajia, 7 vä-
linehuoltajia ja kanslisti. 
 
Toiminta-ajatus 
Suun terveydenhuollon toiminta-ajatuksena ovat tyytyväiset asiakkaat, 
laadukas ammattitaito 
ja hyvä työyhteisö.  
 
Hoitotyö 
Suuhygienistin työnkuvaan sisältyy suun terveysneuvonta (yksi-
lö/ryhmä), ennaltaehkäisevät toimenpiteet, suun terveystarkastukset al-
le kouluikäisille ja hoidon tarpeen arviointi, infiltraatio- ja limakalvon 
puudutukset, hammaskiven/biofilmin poistot, oikomishoidolliset toimen-
piteet, täytteiden kiillotukset ja hionnat, väliaikaisten paikkojen asetta-
minen, ompeleiden poistot, kirjaaminen potilas-tietojärjestelmään, inst-
rumenttien teroitukset, suun kuvantaminen, huolehtiminen hoitohuo-
neen toimintavalmiudesta ja potilaskohtaisesta hoitovalmiudesta. Tarvit-
taessa suuhygienisti sijaistaa osastonhoitajaa ja Effica-pääkäyttäjää, 
huolehtii apteekki- ja varastotilauksista sekä niiden varastoinnista, tekee 
työvuorosuunnittelu/toteutusta (Titania-ohjelma), päivittää sisäistä In-
tranettiä (Kompassi) ja osallistuu moniammatillisiin työryhmiin. 
 
Ketjulähetti 

 Tulee työvuoroon sovittuna aikana ja on mukana siinä toimin-
nassa, jossa ketjulähetin omat tavoitteet parhaiten saavutetaan 

 Perehtyy suun terveydenhuollon toimintaan: ajanvaraus, hoidon 
tarpeen arviointi, suun terveystarkastus, hoidon suunnittelu, ter-
veyden edistäminen, toteutus, arviointi ja tarvittaessa moniam-
matillinen yhteistyö sidosryhmien kanssa  

 Perehtyy potilaiden hoitotyöhön viikon ajan sen mukaisesti mikä 
erityistoiminta on kyseessä 

 Perehtyjiä otetaan vastaan max yksi perehtyjä vuodessa  
 

28 RIIHIMÄEN SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA, VÄLINEHUOLTAJA 
  
Tulosalueen kuvaus 
Suun terveydenhuollon tulosalueella tuotetaan palvelut Riihimäen, 
Hausjärven ja Lopen kunnan asukkaille ja lakisääteisen hoidon piiriin 
kuuluville. Riihimäen toimipisteet ovat terveyskeskuksessa kolmessa eri 
yksikössä ja Peltosaaren hammashoitolassa. Hausjärvellä hammashoi-
tola on Oitissa ja Lopella on yksi hammashoitola. Suun terveydenhuol-
lon palvelut ovat suun terveyden edistäminen, perushammashoito, oi-
komishoito, kirurgia, proteettinen hoito, purentafysiologinen hoito ja pa-
rodontologinen hoito. Hoitoa voidaan tarjota myös tarvittaessa anes-
tesiassa. Suun terveyden-huollossa toimii keskitetty ajanvaraus ja vä-
linehuolto.  
 
Välinehuollon työpisteet ovat Riihimäen terveyskeskuksen keskitetyssä 
välinehuollossa ja ns. B-välinehuollossa sekä Lopen terveystalossa. Vä-
linehuoltoon tulee välineitä hammashoitoloista, osastoilta, kotihoidosta, 
kouluilta, neuvoloista, jalkahoitolasta, kotisairaanhoidosta ja eläinlääkä-
riltä. 
 
Henkilökunta 
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Suun terveydenhuoltoa johtaa ylihammaslääkäri. Hoito- ja muun henki-
lökunnan esimiehenä on osastonhoitaja. Suun terveydenhuollossa on 
20 hammaslääkäriä, 11 suuhygienistiä, 29 ham-mashoitajia, 7 vä-
linehuoltajia ja kanslisti. 
 
Toiminta-ajatus 
Suun terveydenhuollon toiminta-ajatuksena ovat tyytyväiset asiakkaat, 
laadukas ammattitaito 
ja hyvä työyhteisö.  
 
Työtehtävät 
Välinehuoltaja vastaa instrumenttien pesusta, kuivauksesta, tarkistami-
sesta, pakkauksesta, steri-loinnista ja tarpeen mukaan toimituksesta 
yksiköihin. Lisäksi välinehuoltaja tekee laitteiden huollot oman koulutus-
tason mukaisesti, huoltokirjaukset ja huolehtii laadun seurannasta ja kir-
jaamisesta. Välinehuoltaja tekee apteekki- ja tarveainetilaukset sekä 
huolehtii niiden varastoinnista.  
 
Ketjulähetti 
Tulee työvuoroon sovittuna aikana ja on mukana siinä toiminnassa, jos-
sa ketjulähetin omat tavoitteet parhaiten saavutetaan 
Perehtyy välinehuollon toimintaan viikon ajan välinehuollon prosessin 
mukaisesti 
Perehtyjiä otetaan vastaan max yksi perehtyjä vuodessa 
 

29 SAATTOHOITO KOIVIKKO-KOTI 
 
Koivikko-koti on Hämeenlinnassa sijaitseva saattohoitokoti. Koivikko-
koti toteuttaa saattohoitoa ja konsultoi alueella saattohoitoon liittyvissä 
kysymyksissä. Koivikko-koti hoitaa alueen saattohoidon potilaita silloin, 
kun parantavaa tai taudin etenemistä hidastavaa hoitoa ei ole enää tar-
jolla ja val-mistaudutaan potilaan kuolemaan tulevien viikkojen aikana.  
 
Ketjulähettitoiminnan jaksolla perehdytään palliatiiviseen hoitoon ja sen 
viimevaiheen saattohoitoon Koivikko-kodissa.  
 

 Palliatiivinen hoito ja saattohoito 

 Saattohoitopäätös 

 Hoitoneuvottelu saattohoitovaiheessa (mukana usein myös poti-
laan läheisiä) 

 Oirehoito ja yleisimmät oireet saattohoitopotilaalla 

 Vuorovaikutuksen keinoja kuolemasta puhuttaessa ja kuole-
maan valmistauduttaessa 

 Kuolinprosessi ja kuoleman toteaminen, hautauslupa, kuolinto-
distus 

 Vainajan laittaminen 


