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O

len pohtinut paljon, miksi olemme töissä täällä Ahvenistolla keskussairaalassa tai Riihimäen sairaalassa? Yhdelle vastaus voi olla palkka, toinen haluaa eteenpäin urallaan
ja kolmas nauttii potilastyöstä, mukavasta työyhteisöstä ja niin edelleen.
Mielestäni yksi hyvin yksinkertainen syy kohoaa kirkkaasti muiden yläpuolelle:
Olemme täällä auttamassa ihmisiä.
Äärimmäisen harva ihminen nimittäin tulee tai ottaa yhteyttä sairaalaan huvikseen. Hänellä
on terveyteen liittyvä ongelma, johon hän haluaa ratkaisun. Hän haluaa kontaktin, luotettavaa ja
ymmärrettävää tietoa sekä laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa mahdollisimman pian. Ja hän luonnollisesti haluaa tulla myös kohdatuksi ja kohdelluksi arvostavasti ja yksilöllisesti, sillä hän on
rahoittanut palvelun veroistaan.
Joku saattaa pitää tätä itsestäänselvyytenä, mutta kun mietitään nykyisiä sote-palveluketjuja
ja tolkutonta byrokratiaa eri organisaatioiden sisällä ja välillä, niin käytännön toteutus jää liian
usein vajaaksi. Sote-uudistuksella yritetään ratkoa asioita hallinnollisesta lähtökohdasta, mutta me voimme ottaa – ja olemme jo ottaneetkin – varaslähdön palveluasenteen kehittämiseen
kaikilla toiminnan sektoreilla. Hyvä kompassi uudistustyössä, puhutaan sitten uuden sairaalan
suunnittelusta, yhteistyön syventämisestä yliopistosairaalan kanssa, tulevista sähköisistä palveluista tai arkisesta asiakaspalvelutyöstä, on ottaa asenteeksi ja tavoitteeksi ihmisen auttaminen
tämän ongelmien ratkaisemisessa, kokonaisvaltaisesti ja pompottelematta.
On aivan saman tekevää, tekeekö sairaanhoitopiirin työntekijä töitä lääkärinä, hoitajana, sairaalahuoltajana, toimistosihteerinä vai huoltomiehenä, niin jokaisella pitäisi olla sama missio.
Ei riitä, että teemme sairaalassa ”tempun”, sillä vaikuttavuuden kannalta jälkihoito, kuntoutus
ja valmentaminen elämään sairauden tai vaivan kanssa siten, että se mahdollistaa ihmisen onnellisen elämän – se on olemassaolomme tarkoitus.
Yksi pienen pieni osa tätä palveluasennetta on tämän lehden nimen ja ilmeen muutos. KantAviisi jää historiaan, ja jatkossa kerromme sairaanhoitopiirin asioista ja erikoissairaanhoidon
tekijöistä ”Sinua kuunnellen” -nimen alla, mikä paremmin kuvaa tavoitteitamme ja toimintatapaamme nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa asiakkaan omat valinnat määrittävät yhä enemmän myös erikoissairaanhoitoa. Tekemämme lukijatutkimuksen mukaan lehti on
koettu hyödylliseksi tietokanavaksi, ja olemme ottaneet huomioon annettuja kehitysehdotuksia,
joten toivottavasti näin koetaan jatkossakin!

Iisakki Kiemunki

viestintäpäällikkö
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ENTISTÄ PAREMPAA

Potilas ensin

ja asiakaslähtöisempää palvelua
Sairaanhoitopiiriin on perustettu uusi asiakaspalvelun erityisasiantuntijan tehtävä.
Sanna Mäkysen mukaan Kanta-Hämeellä on erinomaiset mahdollisuudet erottua
kilpailijoistaan erikoissairaanhoidon asiakaspalvelun edelläkävijänä.

S

anna Mäkynen huomasi jo fysioterapeuttina työskennellessään,
että asiakkaan kuntoutumiseen vaikuttaa terapeutin ammattiosaamisen lisäksi myös vuorovaikutustaidot. Huomio sysäsi Mäkysen opiskelemaan yhteiskuntatieteitä ja sosiaalipsykologiaa, ja
nyt hän tuo uudessa asiakaspalvelun erityisasiantuntijan työssään asiakasnäkökulmaa kaikkeen kehittämistyöhön.
— Kun asiakkaat saadaan mukaan jo palveluiden suunnitteluvaiheessa,
ne vastaavat paremmin heidän tarpeitaan, hän sanoo.
Mäkynen päivittää omaa osaamistaan parasta aikaa opiskelemalla työn
ohessa palvelumuotoilua ja design managementia.
— Palvelumuotoilun visuaaliset ja osallistavat metodit
Kun asiakkaat saadaan
auttavat kehittämään palveluja
mukaan jo palveluiden
entistä asiakaslähtöisemmiksi.
suunnitteluvaiheessa,
Asiakaspalvelun erityisne vastaavat paremmin
asiantuntijan tehtävä on Kanheidän tarpeitaan.
ta-Hämeen sairaanhoitopiirissä aivan uusi. Työnkuvassa on
Mäkyselle kuitenkin paljon tuttuja osa-alueita, koska hän työskenteli ennen Kanta-Hämeeseen tuloaan kuusi vuotta asiakaspalvelun kehittämistehtävissä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.
— Tässä sairaalaorganisaatiossa on paljon mahdollisuuksia, ja koko
mahdollistaa ketterämmän kokeilukulttuurin. Ja kun yhteistyömme Taysin kanssa syventynee, on etu tuntea molemmat organisaatiot, hän pohtii.
Maaliskuussa alkanut työsuhde on tempaissut Mäkysen mukaan jo moneen projektiin. Rintasyöpään sairastuneiden palvelupolkua uudistetaan ja
kaihipotilaiden tiedonsaantia tehostetaan. Keskussairaalalle suunnitellaan
uutta ja yhtenäistä asiakaspalautejärjestelmää ja asiakasraadin toimintaa
visioidaan uudelleen. Asiakaspalvelun erityisasiantuntija osallistuu myös
vuorovaikutuskoulutusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä kokemusasiantuntijatoiminnan laajentamisen suunnitteluun. Lisäksi asiakaslähtöisyyttä tuodaan vahvasti mukaan myös viestintään ja brändin rakentamiseen.
— Meillä on mahdollisuus erottua kilpailijoistamme asiakaspalvelevana ja yksilöllistä palvelua tarjoavana sairaalana. Asiakaspalvelua toteuttaa
osaava henkilöstö, jonka kanssa on antoisaa tehdä yhteistyötä.
Asiakkaat luovat meistä mielikuvaa monien kanavien välityksellä, eivätkä välttämättä etene niissä siinä järjestyksessä, kun olemme ajatelleet.
Siksi kaikkien kanavien on välitettävä samaa laadukkuutta asiakaspalvelusta ja asiakkaiden tarpeisiin on reagoitava luomalla myös uusia kanavia,
Mäkynen kertoo.
Tulevaisuudessa asiakkaita on palveltava entistä ketterämmin myös
verkossa.
— Digitaalisuus ja sähköisen asioinnin vaivattomuus ja laadukkuus
ovat yhtä tärkeitä kuin kasvokkaiset kohtaamiset.
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–PALKINNOT JAETTIIN JO TOISEN KERRAN

K

anta-Hämeen sairaanhoitopiiri palkitsi jälleen henkilöstöänsä Potilas ensin -palkintotilaisuudessa. Sairaanhoitopiirin
”omasta Venla-gaalasta” on muodostunut
vuosittainen perinne, jossa jaetaan tun-

nustusta talon sykähdyttävimmille asiakaspalvelijoille.
Sairaanhoitopiiri pyysi asiakkaitaan
ehdottamaan palkinnon saajia perusteluineen. Esityksiä tuli eri kanavista peräti 289 kappaletta. Tunnustuksia jaettiin

kuluneen vuoden työstä kolme kolmessa sarjassa: henkilösarja, yksikkösarja ja
kunniamaininnat. Lisäksi tilaisuudessa
palkittiin vuoden kouluttajalääkäri sekä
kouluttajayksikkö.

VUODEN 2017 PALKINTOJEN SAAJAT
PALKITTAVAT HENKILÖT – ASIAKKAIDEN VALINTA
• Kätilö Sirpa Hasari, naistentaudit ja synnytys
• Erikoistuva lääkäri, Joona Räikkä, fysiatria
• Erikoislääkäri Laura Aroviita, syöpätaudit

VUODEN KOULUTTAJALÄÄKÄRI –
ERIKOISTUVIEN LÄÄKÄREIDEN VALINTA
• Osastonylilääkäri Juhani Tavasti, ensihoito
• Apulaisylilääkäri Elina Laakso, neurologia

PALKITTAVAT YKSIKÖT – ASIAKKAIDEN VALINTA
• Silmätautien yksikkö
• Kipupoliklinikka
• Ihotautien poliklinikka

VUODEN KOULUTTAJAYKSIKKÖ –
OPISKELIJAPALAUTTEIDEN PERUSTEELLA
• Psykiatrian akuuttikuntoutusosasto P4K

KUNNIAMAININNAT
• Psykiatrian kokemusasiantuntijakoulutus,
osastonhoitaja Jalmiina Nummelin ja
apulaisosastonhoitaja Erja Forsman
• Osasto 5 A
• Lastenhoitaja Maarit Pihlajamäki ja
kätilö Jenni Lehtovirta-Salo, osasto 1

Juhani Tavasti sai Vuoden kouluttajalääkärin palkinnon
ja kehuja tavastaan opettaa vaikeitakin asioita selkeästi
ja ymmärrettävästi.
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Sähköiset esitietolomakkeet löytyvät Oma Raitilta
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä suunnitellaan digitaalisia palveluita Oma Raitiksi
työnimetyn palvelualustan päälle. Ensimmäisenä syksyllä otetaan käyttöön sähköiset
esitietolomakkeet ja asiakkaan hoidon aikajana.

K

anta-Hämeessä otetaan syksyl
lä iso digitaalinen askel, kun
sairaanhoitopiiri lanseeraa uuden sähköisen asioinnin palvelun, työnimeltään Oma Raitti. Oma Raitilla
asiakkaat voivat muun muassa täyttää lomakkeita ja tarkastella omaa hoidollista aikajanaansa.
– Ensimmäisessä tuotantoon menevässä versiossa asiakas voi esimerkiksi
leikkaukseen mennessään tai naistentaudeilla asioidessaan täyttää paperisen esitietolomakkeen sijasta sähköisen version.
Hän myös näkee aikajanalla tulevat vastaanottoaikansa sekä menneet, aina puoli
vuotta taaksepäin. Tulevaisuudessa palvelua täydennetään uusilla, asiakaslähtöisillä
toiminnallisuuksilla, kertoo projektipääl-

likkö Ari-Pekka Typpö keskussairaalan
tietotekniikkapalveluista.
Palvelun käyttöönotto edellyttää uusiin
tietosuojakäytäntöihin tutustumista ja sovellus pyytää tunnistauduttaessa lupaa
e-asioinnin aloittamiseksi. Jos hyväksyy
sähköisen asioinnin käytön, jatkossa palvelussa olevaa sähköistä informaatiota ei
enää lähetetä kirjeitse.
– Suostumuksen voi peruttaa ja e-asioinnin käytön voi halutessaan lopettaa koska
tahansa, jos haluaakin siirtyä takaisin paperisiin käytäntöihin. Paperisia palveluita
ei ole tarkoitus hylätä kokonaan, mutta on
tutkimuksinkin osoitettu, että niitä käytetään yhä vähemmän ja vähemmän.
Moderneilla digitaalisilla palveluilla halutaan vastata sekä asiakkaiden että hen-

kilöstön kaipuuseen älykkäistä ja nykyaikaisista ratkaisuista. Henkilöstölle uudet
toimintatavat tuovat mukanaan aina opettelua, mutta lopulta, kun uudet sisäiset prosessit ovat hitsautuneet osaksi työn arkea,
lääkäreillä ja potilaalla jää enemmän aikaa
oikeaan kliiniseen työhönsä.
Palvelu pohjautuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin OmaTays-palvelualustaan, jonka
täkäläistä demoversiota testataan kesän aikana. Asiakkaat voivat maanantaina 3. syyskuuta alkaen kirjautua palveluun sähköisen
suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Sovellus
palvelee myös valinnanvapauskokeilusta
kiinnostuneita, muilla paikkakunnalla asuvia.
– Ihan kuka tahansa voi tunnistautua
palveluun ja katsoa mitä palveluita meillä
on saatavilla, Typpö rohkaisee.

Paluumuuttajan mietteitä

Kolme vuotta sitten lähdin haikein
mielin päivystysklinikalta Hämeenlinnan terveysjohtajaksi. Olin ollut
päivystyksessä töissä yli kahdeksan vuotta,
nähnyt sen avaamisen, remontit, akuuttilääketieteen erikoisalan alkumetrit ja saanut
työskennellä loistavassa työyhteisössä. Ovi
oli kuitenkin sellainen, ettei sitä voinut olla
avaamatta.
Terveysjohtajana katselin asioita täysin eri
perspektiivistä kuin aiemmin. Minulle avautui
näköalapaikka sosiaali- ja terveydenhuollon
moniulotteiseen järjestelmään ja sen toimintaan. Pääsin myös perehtymään sote-uudistukseen ja sen mahdollisiin vaikutuksiin – sekä
maakunnallisesti että omassa yksikössäni.
Suurin huolenaiheeni uudistuksen jälkeisessä tulevaisuudessa on palveluiden pirstaloituminen suurelle määrälle eri toimijoita.
Maakunnalta vaaditaan todellista taitoa ja jämäkkyyttä saada toistensa kanssa kilpailevat
palvelutuottajat toimimaan yhteisten sääntöjen ja määrätyn hoidonporrastuksen mukaan.
Uudessa tilanteessa tulevat korostumaan yhteistyö ja kumppanuudet.

Veli-Pekka Rautava
Osastonyliläkäri, Ensiapu ja
päivystyspoliklinikka

Asiakkaalle palvelun pitäisi näkyä sujuvana palveluketjuna, jossa tieto kulkee, turhia
odotuksia ei ole ja lopputulos on laadukas.
Hoitopaikan valintaan vaikuttavat eniten lyhyet jonotusajat, hoidon laatu, yksikön maine,
sijainti ja aiemmat kokemukset. Sijaintia lukuun ottamatta meillä jokaisella on mahdol-

lisuus vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin.
Yhteistyöllä ja tekemällä asioita uudella tavalla voimme lyhentää jonotusaikoja ja parantaa
laatua. Maineeseen ja kokemuksiin vaikuttaa
jokainen potilaan kohtaaminen.
Kantasairaalan suunnittelussa on ollut
mukana jo n. 200 henkilöä kaikilta tulosalueilta, hallinnosta ja asiantuntijatahoilta.
Jatkossa mukana on yhä useampi. Meidän
pitäisi jotenkin pystyä kuvittelemaan, minkälaista hoito on vaikkapa 20 vuoden päästä. Jo nyt yhdessä maailman edistyksellisimmistä, laadukkaimmista ja tehokkaimmista
terveydenhuolto-organisaatioista yli puolet
potilaskontakteista hoidetaan digitaalisesti.
Tietokonekuvantamisen rooli päivystyksessä on kasvanut valtavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Erityisesti nuorempien osaajien,
jotka työskentelevät uudessa sairaalassa vielä
10–20 vuotta, pitäisi olla mukana suunnittelutyössä aktiivisesti ja avarakatseisesti.
Uudesta sairaalasta tulee varmasti paljon
parempi kuin nykyisestä. Olen aika onnellinen, että olen taas täällä töissä ja saan olla
mukana myös uuden sairaalan suunnittelussa.

Kolumni

TEKSTI JA KUVA IISAKKI KIEMUNKI

8 TÄHDEN

sairaala ei ole sidottu
maakuntauudistukseen
Yhteistyön syventäminen yliopistosairaalan kanssa
etenee, vaikka vaatiikin vielä paljon keskustelua ja
paneutumista esimerkiksi sote-integraation osalta.
Myös Etelä-Pohjanmaa liittyy Kanta-Hämeen ja
Pirkanmaan aloittamaan valmistelutyöhön.

K

anta-Hämeen ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiirien hallitukset kannattavat ”8 tähden sairaalan” edistämistä hankkeen
loppuraportissa esitetyllä tavalla. Syksyllä
käynnistetään alustayhtiö valmistelemaan
tulevaa yhteistyötä ja kehittämään yhteisiä
palvelukonsepteja, jos myös sairaanhoitopiirien valtuustot puoltavat asiaa. Alustayhtiön osakkaiksi ovat tulossa molemmat
sairaanhoitopiirit ja tulevaisuudessa myös
maakunnat, jos kesällä käsittelyssä oleva
maakunta- ja sote-uudistusta koskeva lakipaketti hyväksytään eduskunnassa.
Pirkanmaa ja Kanta-Häme ovat saamassa mukaan yhteisen erikoissairaanhoidon valmisteluun myös Etelä-Pohjanmaan, joka on tehnyt päätöksen halustaan
liittyä mukaan.
– Olemme todella tyytyväisiä Etelä-Pohjanmaan ratkaisuun, sillä se antaa entistä
vahvemman pohjan kokonaisuudelle. Mukana on tällöin koko erityisvastuualue ja
tuleva maakuntien yhteistyöalue, KHSHP:n
johtaja Hannu Juvonen peukuttaa.
Hankkeen loppuraporttia on käsitelty
kevään ajan maakunnissa lukuisissa eri
tilaisuuksissa ja kokoonpanoissa. Juvosen
mukaan vastaanotto on ollut innostunutta, mutta myös merkittäviä kriittisiä huomioita on nostettu esiin.
– Riihimäellä on ollut halua lykätä päätöksentekoa tuleville maakunnille ja ministeriöissä on kannettu huolta sote-integraation toteutumisesta ja maakuntien roolista
erikoissairaanhoidon järjestäjänä. On tot-

ta, että integraation toteutumiseen on vielä huolella paneuduttava, mutta senkin toteuttaminen on paremmin mahdollista, jos
maakunnassa säilyy kilpailukykyinen erikoissairaanhoidon tuottajaorganisaatio. En
myöskään lykkäisi päätöksentekoa, koska
muutoksen mahdollisuus voi mennä myös
ohi, jos liikaa viivytellään, Juvonen pohtii.

Hoidon laatu ja saatavuus
ovat ihmisten kannalta
olennaisimmat asiat,
eivät hallintomallit.

Hän painottaa, että hanke ei ole missään
vaiheessa ollut sidottu maakuntauudistuksen toteutumiseen, vaan kyse on erikoissairaanhoidon kehittymisen asettamista vaatimuksista sekä kilpailun kiristymisestä.
KHSHP on teettänyt tutkimuksen Innolink
Research Oy:llä kantahämäläisten asiakkaiden tärkeinä pitämistä asioista erikoissairaanhoidossa ja suhtautumisesta yhteistyöhön yliopistosairaalan kanssa.
– Hoidon laatu ja saatavuus ovat ihmisten kannalta olennaisimmat asiat, eivät hallintomallit. Syventyvään yhteistyöhön Taysin kanssa suhtaudutaan erittäin
myönteisesti, sillä 70 prosenttia kantahämäläisistä vastaajista näkee sen lisäävän
todennäköisyyttä valita oman maakunnan
sairaaloiden palvelut tulevaisuudessa, Juvonen kertoo.
Forssan seudulla 8 tähden sairaala
-kokonaisuus nähdään vahvana mahdol-

Monta siirtoa täytyy
vielä tehdä, ennen kuin
”8 tähden sairaala” on
todellisuutta, mutta Hannu
Juvonen on vakuuttunut,
että hanke kääntyy sekä
Kanta-Hämeen, Pirkanmaan kuin myös toivottavasti Etelä-Pohjanmaan
voitoksi.

lisuutena kehittää palveluja, joita on lainsäädännöllisillä rajoituksilla karsittu entisiltä niin sanotuilta aluesairaaloilta pois.
Yliopistosairaalan kanssa tehtävä yhteistyö luo uudenlaisia mahdollisuuksia myös
Forssan ja Riihimäen sairaaloiden kehitykselle.
Sairaanhoitopiirin johtaja muistuttaa,
että Kanta-Hämeessä on jo ennestään
vahvaa kokemuspohjaa yhtiömuotoiselle
yhteistyölle Pirkanmaan kanssa.
– Sydänsairaala, Fimlab ja Coxa ovat
kaikki osoittautuneet edelläkävijöiksi
alallaan ja toiminta on ollut taloudellisesti
tuottavaa ja asiakaslähtöistä. Meidän kokemuksemme vähemmistöosakkaina eivät kuvasta niitä pelkoja, joita laajemman
yhteistyön osalta on maalailtu.
Juvonen kuitenkin huomauttaa, että
alustayhtiön tai mahdollisen tulevan
osuuskunnan osakassopimuksiin on tarkoitus esimerkiksi eritellä päätökset, jotka
vaativat yksimielistä päätöksentekoa. Tällaisia voisivat olla muun muassa tärkeät
päätökset koskien palveluverkkoa.
– Sinänsä päätösvalta palvelutasosta säilyy maakunnilla järjestäjinä: yhtiöt
tuottavat juuri niitä palveluja, mitä maakunnat siltä haluavat. Tärkeintä kuitenkin
tulevaisuudessa lähipalvelujen säilymisen
kannalta on se, että asiakkaat valitsevat
niitä! Siksi yhteistyössä ensisijaisia ovat
yhteiset tavoitteet kilpailukykyisen tuottajan toiminnasta. Kilpailukykyisyys on
keskeisin tekijä palveluiden säilymisessä
myös Kanta-Hämeessä!
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KLOVNI

TUO LAPSELLE JA HÄNEN PERHEELLEEN
TUULAHDUKSEN SAIRAUDEN ULKOPUOLELTA
Sairaalaklovnit vierailevat Kanta-Hämeen keskussairaalalla kerran kuukaudessa.
Klovnit ovat koulutettuja ammattiartisteja, joilla on taito olla läsnä,
kyky heittäytyä tilanteisiin sekä pyyteetön halu levittää iloa ympärilleen.

S

aippuakuplien puhaltelua ja ukulelen soittoa. Laulua ja leikkiä. Hassuttelua ja hölmöilyä. Sairaalaklovnin ja pienen potilaan kohtaamista seuratessa aika
ja paikka menettävät hetkeksi merkityksensä. Eikös
meidän pitänyt olla sairaalassa?
– Unohdamme hetkeksi lapsen sairauden ja kohtaamme
ihan vain lapsen, sanoo NuppuKukkanen-klovnihahmoksi
sonnustautunut Aarni Kivinen.
Sairauksia ei tietenKerran pieni poika
kään oikeasti unohdeta.
Klovnit toimivat hoitorepesi hervottomaan
henkilökunnan kanssa
nauruun ja äiti tuli
suunnitelmallisesti tiisanomaan meille
viissä yhteistyössä ja
myöhemmin,
että oli
aina ennen lapsen kohmelkein unohtanut
taamista hoitajien kanslapsensa osaavan
sa käydään läpi mitä
vastassa on. Klovneja
vielä nauraa.
koskevat samat hygienia- ja vaitiolosäännöt kuin muutakin sairaalahenkilöstöä.
– Tilanteisiin mennään aina lapsen ehdoilla. Ja jos ei lapsi
halua, niin emme tietenkään mene ollenkaan. Saimme jo koulutuksessa paljon tietoa eri sairauksista, ja on tärkeä saada
sitä sopivissa määrin myös kohtaamistamme potilaista, jotta osaamme kohdata heidät oikein. Ettei esimerkiksi puhuta
jalkapallosta tai luistelusta lapselle, jolla on alaraajavamma,
klovni Hösselströminä esiintyvä Heidi Nyman kertoo.
Klovneina toimivat koulutetut ammattiartistit, joilla on jo
valmiiksi esittävän taiteen koulutusta tai harrastuneisuutta.
Kivinen on näyttelijä ja muusikko, Nyman puolestaan “vanhan kansan koulutettu lastenhoitaja” sekä teatteriharrastaja.
Klovnien osaamista päivitetään jatkuvasti ja uusimpana toiminnan muotona on tullut mukaan lapsipotilaiden valmistaminen erilaisiin toimenpiteisiin.
– Meidän pitäisi hyödyntää klovnien ammattitaitoa tällaisissa tilanteissa ehdottomasti enemmän, lasten ja nuorten yksikön osastonhoitaja Päivi Kuotola sanoo.
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Klovnien läsnäolo voi saada kurjan tuntuisen tai pelottavan toimenpiteen tuntumaan vähemmän kurjalta tai pelottavalta. Esimerkiksi keskussairaalan endoskopiayksikössä
nähtiin helmikuussa klovnien taidoista ja tilannetajusta mestarillinen taidonnäyte, kun he toivat leikillä ja hassuttelulla
kevennyksen pienelle potilaalle juuri ennen nukahtamista.
Klovnitoiminta mahdollistetaan lahjoitus- ja avustusvaroin. Klovnit tekevät työtään useimmiten yliopistollisissa sairaaloissa, mutta Kanta-Hämeen keskussairaala on yksi maan
kolmesta keskussairaalasta, jossa toimintaa myös on.
– Saimme joululahjaksi pariltakin yritykseltä varoja, jotka räätälöimme tähän toimintaan. Klovnit käyvät luonamme
kerran kuukaudessa ja he ovat hyvin joustavasti pystyneet
tulemaan aina tiistai-päivisin. Tiistai on meille viikon vilkkain päivä ja tällöin mahdollisimman moni lapsi ja läheinen
saa siitä hyötyä, Kuotola kiittelee.
Klovnien työssä koetaan tunteita laidasta laitaan. Nyman
ja Kivinen tuumaavat, että elämänkokemus ja läsnä olemisen
taito ovat klovnien tärkeimpiä ominaisuuksia.
– Otti oman aikansa olla menemättä liian syvälle perheen
suruun. Meidän tehtävämme on tuoda sekä lapselle että perheelle tuulahdus jotakin muuta sairauden ulkopuolelta, Kivinen muotoilee.
Kun lapsi sairastaa, yleensä muukin perhe vakavoituu.
Lapselle voi olla voimauttavaa nähdä myös oman vanhempansa nauravan.
– Kerran pieni poika repesi hervottomaan nauruun ja äiti
tuli sanomaan meille myöhemmin, että oli melkein unohtanut lapsensa osaavan vielä nauraa, Nyman muistelee.
Osastonhoitaja Kuotolan seinäkalenterissa on suurin kirjaimin merkittynä klovnien seuraava vierailu. Klovneista on
mukava poiketa pääkaupunkiseudulta Kanta-Hämeeseen.
- Ilmapiiri on täällä välitön, paikkakunta sopivan pieni.
Teineistä sen ehkä huomaa, että täällä lapsuus tuntuu jatkuvan hieman pidempään, Kivinen pohtii.
Koulutetut sairaalaklovnit kiertävät
lastenosastoilla viihdyttämässä ja
ilahduttamassa pieniä potilaita ja
heidän perheitään.
Iloinen muisto sairaalaklovnien
kohtaamisesta kantaa pitkälle ja auttaa
sairaalakokemuksen käsittelyssä myös
jälkikäteen.
Klovnitohtorit ovat taustaltaan
ammattiesiintyjiä ja heidät on koulutettu
toimimaan sairaalaympäristössä.
Tutustu sairaalaklovnien toimintaan
netissä www.sairaalaklovnit.fi
ja Facebookissa
www.facebook.com/sairaalaklovnit

Joustavampaa hoitoa
lapsiperheille:

KOTISAIRAALA
LAAJENTAA
TOIMINTAANSA

R

iihimäen seudun kotisairaalassa hoidetaan huhtikuusta alkaen myös yli 1-vuotiaita lapsipotilaita.
Lapsen hoito alkaa aina keskussairaalan lastenja nuorten osasto 3A:lta, ja olosuhteiden salliessa
sitä voidaan jatkaa lapselle tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä.
– Kun lapsi on ensin tutkittu erikoissairaanhoidossa, todettu hyväkuntoiseksi ja jos vanhemmat pystyvät sitoutumaan hänen hoitoonsa, sairaalatasoinen hoito pystytään
toteuttamaan turvallisesti myös kotona, kertoo Riihimäen
seudun terveyskeskuksen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan osastonhoitaja Sari Valaja-Jokinen.
Kotisairaalatoiminta pilotoitiin Riihimäellä alkujaan vuonna 2015 ja varsinainen toiminta käynnistyi 1.1.2016. Syöpää
sairastavia lapsia alettiin hoitaa kotisairaalassa jo tuolloin,
mutta nyt palveluiden piiriin voidaan ottaa myös esimerkiksi infektiosta toipuvia pieniä potilaita, jotka tarvitsevat suonensisäisiä antibiootteja. 3A:n lääkärillä on kokonaisvastuu
lapsen hoidosta, ja hänellä on päivittäinen keskusteluyhteys
lasta hoitavaan kotisairaalan sairaanhoitajaan.
Lasten kotisairaalatoiminta suunniteltiin ensin perusteellisesti ja henkilökuntaa on ahkerasti koulutettu sekä perehdytetty uuden potilasryhmän kanssa toimimiseen.
– Kävimme tutustumassa TAYS:n lasten kotisairaalassa ja
kaikki seitsemän sairaanhoitajaamme suorittivat ketjulähettijakson keskussairaalan osasto 3A:lla. Henkilökunnan osaamista on myös päivitetty Terveysportin lasten sairaanhoidon
verkkokursseilla, mutta etenkin nämä ketjulähettijaksot toivat
upeasti lisää varmuutta osaamiseen, Valaja-Jokinen kehuu.
Idea lasten kotisairaalatoiminnan käynnistämisestä tuli
erikoissairaanhoidosta, ja Riihimäen seudun perusterveydenhuolto tarttui tuumasta toimeen. Eri tahojen välinen yhteistyö on ollut Valaja-Jokisen mielestä poikkeuksellisen palkitsevaa.
– Kiitos lastenosastolle! Tämä on juuri sellaista toimintaa,
jossa asiakas nähdään keskiössä ja tekijät arvostavat toinen
toisiaan.
Toiminnan tarkoitus on palvella lapsia ja perheitä yhä potilaslähtöisemmin. Hoito kotisairaalassa perustuu perheen
vapaaehtoisuuteen ja perheen kanssa tehtävään yksilölliseen
hoitosopimukseen.
– Perheen on varmasti mukavampi hoitaa lasta silloin kotona, kun sairaalassa ei ole pakko olla, Valaja-Jokinen summaa.

9 Sinua Kuunnellen 1/18

Kokemusasiantuntijakoulutuksesta vastaavat Jalmiina
Nummelin (vas.) ja Erja
Forsman povaavat koulutustoiminasta jatkuvaa ja
pysyvää Kanta-Hämeessä.

TEKSTI JA KUVA ANNA LEHTIVUORI

Aikuispsykiatrian
palveluita
parannetaan
kahden uuden
apulaisylilääkärin

VOIMIN

K

eskussairaalan aikuispsykiatrialla on aloittanut alkuvuodesta kaksi uutta apulaisylilääkäriä. Kanta-Häme on Kati Huuskolle ja Leena Westerbergille jo entuudestaan tuttu toimintaympäristö:
molemmat naiset ovat olleet töissä Ahvenistonmäellä aiemminkin. Huusko siirtyi keskussairaalan palvelukseen nyt Janakkalan terveyskeskuksesta ja Westerberg Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdeyksiköstä.
– Olen erikoistunut sekä psykiatriaan että nuorisopsykiatriaan ja työskennellyt suurimmaksi osaksi nuorisopsykiatrian parissa, joten nyt aikuispsykiatrian poliklinikalla minulle
avautuu mielenkiintoisia uusia näkökulmia potilaiden hoidosta, Westerberg sanoo.
Myös Huusko tarttuu uuteen työhön avoimin mielin.
– Psykiatristen potilaiden palveluiden parantaminen on
tärkeätä.
Apulaisylilääkäreiden työnkuvaan kuuluu poliklinikkavastaanoton lisäksi myös toiminnan kehittäminen. Huusko on
mukana suunnittelemassa psykiatrista intensiivityöskentelyä, joka tarjoaa jo olemassa olevan akuuttityöryhmän lisäksi
intensiivisempää hoitoa muun muassa osastolta kotiutuville
ja nuorille psykoosipotilaille silloin, kun esimerkiksi pelkät
yksilökeskustelut eivät riitä. Westerberg taas toimii Nuorten
aikuisten tiimissä ja on mukana poliklinikan toiminnan kehittämisessä. Lisäksi Westerberg osallistui vuosina 2016–2017
maakuntauudistuksen valmisteluun Oma Hämeen mielenterveys- ja päihdetyön työryhmässä.
– Uskon, että voimme tulevaisuudessa kehittää palveluja
entistä potilaslähtöisemmin. Tavoitteena on oikean hoitopaikan löytyminen ilman asiakkaan pompottelua luukulta toiselle ja samalla hoitoprosessien kehittäminen.
– Ja hyvin suunniteltuna sote-uudistus poistaa psykiatriasta osin keinotekoisia hoidon porrastuksia ja raja-aitoja,
Huusko lisää.
Lisäksi apulaisylilääkärit pureutuvat yhdessä psykiatrisen
alkuarvioinnin käyttöönottoon ja kehittämiseen erikoissairaanhoidossa. Psykiatrinen alkuarviointi käynnistettiin Riihimäellä Ketterä-nimisenä pilottihankkeena vuosi takaperin. Hämeenlinnan psykiatrian poliklinikalla tavoitteena on
alkuarviointikäynnin järjestyminen poliklinikalle lähetetyille
potilaille seitsemän arkipäivän kuluessa. Arvioinnin perusteella laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuositus. Toiminta alkoi Hämeenlinnan psykiatrian poliklinikalla 16. huhtikuuta.
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KOULUTETUILLA
KOKEMUSASIANTUNTIJOILLA

on mahdollisuus vaikuttaa
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
järjestää yhteistyökumppaneidensa
kanssa järjestyksessään toisen
kokemusasiantuntijakoulutuksen.
Ensimmäiset kokemusasiantuntijat
valmistuvat tänä keväänä, suurten
muutosten kynnyksellä.

K

okemusasiantuntijalla tarkoitetaan koulutuksen
käynyttä henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista: joko
niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Kurssimuotoisella
toiminnalla halutaan tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä omaisten voimavaroja ja arjessa selviytymistä.
Kokemusasiantuntijuus on myös keino tuoda palveluita tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien tarpeita ja kokemuksia kuuluville.

Mielenterveys- ja päihdeongelmiin
ei ole yhteiskunnassa suhtauduttu
samoin kuin somaattisiin sairauksiin,
vaan ne ovat leimanneet ihmisen.
Siksi tarvitaan kokemusasiantuntijuutta
antamaan kasvot näille asioille.

– Kanta-Hämeessä ei ole ollut kokemusasiantuntijatoimintaa aktiivisesti aiemmin. Etenkin päihde- ja mielenterveystyössä koulutetun kokemusasiantuntijan rooli on kuunneltu ja toivottu, kertoo psykiatrian poliklinikan osastonhoitaja
ja koulutuksesta vastaava Jalmiina Nummelin.
FinFami - Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:n toiminnanjohtaja Minna Hotta haastaa pohtimaan psykiatristen kuntoutujien asemaa muiden erikoissairaanhoidon asiakkaiden rinnalla.
– Mielenterveys- ja päihdeongelmiin ei ole yhteiskunnassa
suhtauduttu samoin kuin somaattisiin sairauksiin, vaan ne
ovat leimanneet ihmisen. Siksi tarvitaan kokemusasiantuntijuutta antamaan kasvot näille asioille. Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiväkin on ihminen, kuten kuka tahansa.

Kokemusasiantuntijuudella tuodaan palveluita tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien
tarpeita ja kokemuksia kuuluville.
Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan koulutuksen käynyttä henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista: joko niistä itse kärsivänä,
niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä.
Kokemusasiantuntijoita koulutetaan Kanta-Hämeessä tänä keväänä jo toista kertaa.
Ensimmäinen järjestetty kokemusasiantuntijakoulutus sai suuren suosion:
hakijoita oli yli 60, joista 14 valittiin mukaan koulutukseen. Tänä keväänä koulutus palkittiin sairaanhoitopiirin omassa
Potilas ensin -palkintogaalassa kunniamaininnalla ja toisesta koulutuksesta povataan niin ikään menestyksekästä. Palkittu ja kiitelty koulutus on järjestöjen ja
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus, jonka juuret ovat Etelä-Pohjanmaalla.
– Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on koulutettu kokemusasiantuntijoita jo vuosia. Toimimme samalla erityisvastuualueella, ja yhteistyösuhteemme on
ollut kaikin puolin upea. Lisäksi oman sairaanhoitopiirimme ja psykiatrian tulosaslue on lähtenyt tukemaan ja puoltamaan
koulutusta niin, että meillä on ollut vapaat
kädet tehdä koulutuksesta niin hyvä kun
haluamme, kehuu sekä Nummelin että
toinen koulutuksesta vastaava psykiatrian apulaisosastonhoitaja Erja Forsman.

Koulutus on hyvin perusteellinen: se
kestää elokuusta huhtikuuhun ja pitää sisällään 29 erilaista luentoa sekä 16 ryhmätapaamista. Hakijoista katsotaan mahdollisimman monipuolinen joukko sekä
miehiä että naisia erilaisista sairaus- ja
häiriöryhmistä. Noin kolmannes koulutukseen valituista on kuntoutujien omaisia ja läheisiä. Omaisten ja läheisten oma
järjestö, FinFami -Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry, on ollut koulutuksen
pääyhteistyökumppani.
– Tapasimme yhdessä EPSHP:n edustajia ja pohdimme koulutuksen sisältöjä täällä meillä. Osallistuimme koulutettavien valintaan ja haastatteluihin,
luennoimme ja vedimme mielenterveyden ensiapukurssin koulutuksen alussa.
Suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana lisäksi myös A-klinikan, Koulutetut
kokemusasiantuntijat KoKoA ry:n sekä
mielenterveysyhdistyksen edustajia, toiminnanjohtaja Hotta luettelee.
Koulutustoiminnasta halutaan tehdä

jatkuvaa ja pysyvää Kanta-Hämeessä. Ensimmäinen koulutuserä valmistuu maakuntauudistuksen kynnyksellä samaan
aikaan, kun uutta sairaalaa suunnitellaan
aktiivisesti. Vaikka koulutukseen osallistuminen ei velvoita mihinkään, tuoreilla
kokemusasiantuntijoilla on edessään monenlaisia mahdollisuuksia.
– Nyt on oikea hetki päästä vaikuttamaan, kun on isoja muutoksia tulossa. Kokemusasiantuntijoita on jo rekrytoitu erilaisiin työryhmiin, hankkeisiin ja projekteihin.
Tämä tulee olemaan heille työtä ja työstä
heille maksetaan palkkaa, Nummelin sanoo.
– Tieto koulutuksen jatkumisesta ja uusien kokemusasiantuntijoiden kouluttamisesta luo uskoa siihen, että kokemusasiantuntijoita käytetään jatkossa laajasti niin
palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa,
kehittämisessä kuin toteuttamisessakin
monenlaisissa tehtävissä. Ja tämän myötä
palvelut kehittyvät sellaisiksi, että ne entistä paremmin auttavat asiakkaita kohti parempaa, toiminnanjohtaja Hotta lisää.
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Tulevaisuuden sairaalan kehitysvaiheen aikataulutusta ja alustavia havainnekuvia on työstetty kevään työpajoissa. Hanketoimisto muuttaa
siirrettävään rakennukseen tulevan rakennuspaikan läheisyyteen alkusyksystä. Kuvat AW2-arkkitehdit.
TEKSTI IISAKKI KIEMUNKI

TULEVAISUUDEN SAIRAALAN
tilat tiedetään pian
Allianssi-mallilla rakennettavan uuden keskussairaalan suunnittelussa eletään
ratkaisevia hetkiä, sillä tulevan loppukesän aikana valmistuu tilaohjelma, jonka
myötä noin 60–80 prosenttia kustannuksista lyödään jo lukkoon. Allianssia johtava
projektipäällikkö Jari Törnqvist pitää jättihankkeen lankoja käsissään ja huolehtii,
että osapuolten yhteistyö on sujuvaa.

M

onien vaiheiden jälkeen
uuden keskussairaalan rakennuspaikaksi varmistui
Ahvenistontien varsi, keskussairaalan nykyisellä tontilla. Noin 11
hehtaarin alue mahdollistaa tulevaisuuden sairaalan toiminnallisesti tehokkaat
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ja modernit ratkaisut ilman kompromisseja vanhojen rakennusten kanssa ja jättää myös laajennusvaraa maantasossa.
Itse sairaalarakennus ja sen ratkaisut kehittyvät muotoonsa kilpailutuksen voittaneen Skanskan, Swecon ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin allianssin

kehitysvaiheessa, jonka on määrä päättyä
vuoden 2019 lopulla. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa jo aiemmin hankkeeseen
valittu Team Integrated. Allianssi-mallilla
työskenneltäessä osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja niiden toteutuessa
osapuolet hyötyvät taloudellisesti. Myös

vastuu mahdollisista epäonnistumisista
on yhteinen.
– Työskentely allianssissa on käynnistynyt vauhdikkaasti. On erittäin tärkeää,
että luottamussuhde syntyy heti alusta
ja kaikki osapuolet sitoutuvat yhteistyön
periaatteisiin – muuten tulisi pitkä puolitoistavuotinen. Myös hankkeen kustannukset määrittyvät hyvin pitkälle jo tulevan syksyn aikana, mikä vaatii jokaiselta
sitoutumista hankkeeseen, painottaa allianssin projektipäällikkö Jari Törnqvist
Skanskalta.
Rakennuksen tilaohjelman on tarkoitus valmistua jo ennen kesälomia, ja sairaalan kokonaiskonseptin elokuun aikana. Tuolloin siis jo tiedetään, missä päin
tulevaa rakennusta sairaalan eri yksiköt
sijaitsevat. Lisäksi kesän aikana suoritetaan ensimmäinen kustannuslaskelma,
jotta nähdään missä tasossa kustannusbudjetti on. Myös alueen liikenne- ja logistiikkasuunnittelu ovat käynnistyneet.

Uuteen sairaalaan
suunnitellaan pääasiassa
yhden hengen huoneita.
Tällä hetkellä hanketoimistossa, niin
sanotussa Big Roomissa, työskentelee jo
lukuisia eri alojen ammattilaisia, mutta
syksyyn mennessä nykyisen päärakennuksen F-siipeen järjestetty tila jää auttamatta liian pieneksi, joten 40–50 henkilön työpaikkana toimiva hanketoimisto
perustetaan siirrettävään rakennukseen
tulevan tontin kupeeseen.
– Sinne rakentuu myös virtuaalimallien tarkasteluun tarkoitettu, esteetön
”cave”-tila, jossa on mahdollista saada realistinen kuva suunnitelluista ratkaisuista.
Toki rakennamme myös ihan fyysiset mallihuoneet potilas- ja vastaanottohuoneiden perusmalleista, kertoo KHSHP:n projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen.
Hän painottaa henkilökunnan ja tule-

vien asiakkaiden osallistamista suunnitteluprosessiin, joten syksystä lähtien on
tarkoitus aloittaa esimerkiksi säännölliset asiakasillat kiinnostuneille.
– Potilashuoneen perusmallissa on toki
jo otettu huomioon paljon käyttäjien huomioita. Esimerkiksi ikkunat on tarkoitus
sijoittaa niin matalalle, että sängystäkin
näkee suoraan ulos. Huoneissa pitää myös
pystyä syömään pöydän ääressä, mikä on
yllättävän tärkeä asia kuntoutumisen kannalta, Rikkilä-Kettunen kertoo.
Uuteen sairaalaan suunnitellaan pääasiassa yhden hengen huoneita, mutta
noin kolmasosa huoneista eli 100 kappaletta varustellaan sähköjen ja sairaalakaasujen osalta siten, että ne ovat tarpeen
mukaan muutettavissa kahden hengen
huoneiksi.
– Yhden hengen huoneet ovat nykyaikaa ja perusteltuja potilasturvallisuuden
kannalta. Infektioiden leviämisen ehkäisy
on tulevaisuudessa yhä merkittäväm-
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Projektipäällikkö Jari Törnqvist näkee jo
tulevan sairaalan olemuksen silmissään.
Allianssin kehitysvaiheen alkupuolella työn
alla on myös allianssin ja tulevan rakennuksen nimen ja brändin luominen. Törnqvistin
mukaan niiden tulee kuvastaa muun muassa
Ahveniston alueen ominaispiirteitä, eri osapuolten yhteistyötä ja sairaalarakennuksen
roolia maakunnassa. Kuva Anna Lehtivuori.

mässä roolissa toimittaessa sairaalaympäristössä, kuten myös erityistarpeiden
huomioon ottaminen. Erittäin tärkeää on
myös onnistua wc-tilojen toiminnallisessa
suunnittelussa! Rikkilä-Kettunen päättää.
Koko allianssin projektipäällikkönä
Jari Törnqvistillä on vaativa tehtävä sovittaa kaikkien käyttäjien, asiakkaiden ja toteuttajien tarpeet yhteen.
– Roolina on pitää kaikki langat käsissä
ja varmistaa yhteistyön toimiminen. Projektipäällikön tehtävänä on puuttua asioihin ja löytää ajoissa kohdat, mistä kenkä
puristaa. Kukaan ei saa sooloilla näin suuressa ja monitahoisessa hankkeessa.
Kokemusta sairaalahankkeista ja allianssissa toimimisesta Porista kotoisin

Olennaista on
vuoropuhelu myös tilaajan
edustajien kanssa ja
täytyy kehua, että tässä
hankkeessa keskustelu
sairaanhoitopiirin johdon
kanssa on ollut erittäin
toimivaa!
olevalle rakennusalan osaajalle on kertynyt Kainuun uudesta sairaalahankkeesta.
– Vedin Kainuussa kaksi vuotta allianssin kehitysvaihetta. Täällä Hämeenlinnassa on suunnitelmissa katsoa koko projekti

lävitse rakennuksen käyttöönottoon asti,
mies suunnittelee.
Perheen asunto säilyy edelleen Porissa,
mutta siirtyminen Kainuusta Hämeeseen
helpottaa intohimoisen golfarin henkilökohtaista elämää merkittävästi.
– Nyt pystyn tarvittaessa käymään
viikollakin kotona, ja golf-harrastukselle
täällä on kerta kaikkiaan upeat olosuhteet. Työ tällaisessa projektissa on erittäin
intensiivistä, joten iltaisin on hyvä päästä
irrottautumaan vaikka sinne golf-kentälle,
Törnqvist huomauttaa.
Sinänsä sairaalan rakentaminen ei
hänen mukaansa kuitenkaan erityisesti
poikkea muista rakennusalan suururakoista. Törnqvistillä on johtamiskokemusta esimerkiksi Porin Puuvilla-kauppakeskuksen toteutuksesta.
– Näen, että sairaalan eri yksiköillä ja
niiden henkilökunnalla on suunnittelussa vastaava rooli, mitä kauppakeskuksen
vuokralaisyrityksillä. Ja asiakkaat ovat
asiakkaita niin kauppakeskuksessa kuin
sairaalassa: heidän asiointinsa on järjestettävä tilojen puolesta niin helposti ja
viihtyisästi kuin mahdollista. Olennaista
on vuoropuhelu myös tilaajan edustajien
kanssa ja täytyy kehua, että tässä hankkeessa keskustelu sairaanhoitopiirin johdon kanssa on ollut erittäin toimivaa!

Vanha kiinteistökanta myydään pois uuden alta

K

eskussairaalan häiriöttömän
toiminnan kannalta uudisrakennus on ihanteellinen ratkaisu. Jotta vanhat kiinteistöt
eivät kuitenkaan jäisi rasittamaan tulevan
maakunnan taloutta, myös niiden jatkokehittämistä on vietävä eteenpäin uuden rakentamisen rinnalla.
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus käynnisti huhtikuun lopulla nykyisen
kiinteistökannan myyntiin tähtäävän pro-
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sessin Newsec Advice Oy:n laatiman asiantuntijaraportin ehdotusten mukaisesti.
Myyntiin tulee noin 20 hehtaarin maaalue kiinteistöineen, jotka KHSHP vuokraa takaisin siihen asti, kunnes uudet tilat
ovat valmiina.
– Lopullinen myyntihinta on tietysti riippuvainen vuokrasopimuksesta ja
toisinpäin. Kokonaisuus tarkentuu ostajakandidaattien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Uskomme, että alueen koko

Myyntiin tulee noin
20 hehtaarin maa-alue
kiinteistöineen.
ja sijainti Ahveniston luonnonsuojelu- ja
virkistysalueen kainalossa tekee siitä vasrmasti kiinnostavan kohteen alueen kehittämiseen kykeneville sijoittajille, KHSHP:n johtaja Hannu Juvonen pohtii.

Päivystysapu neuvoo ja ohjaa oikeaan paikkaan
Päivystyksellinen tapaturma tai sairastuminen ei aina vaadi kiireellistä ensihoitoa.
Uusi 116 117 -palvelu neuvoo jatkossa soittajia ilmaiseksi vuorokauden ympäri.

S

osiaali- ja terveysongelmia koskeviin kysymyksiin voi tulevaisuudessa saada ohjausta ja neuvontaa valtakunnallisesta 116 117
-palvelunumerosta. Numeroon voi soittaa maksutta vuorokauden ympäri sellaisissa päivystysluontoisissa asioissa, joissa
ei ole kyse hätätilanteesta. Hätätilanteessa tulee jatkossakin aina soittaa 112.
Koko Manner-Suomen kattava, yhtenäinen
numero suunnitellaan otettavaksi käyttöön
vuoden 2019 loppuun mennessä. KantaHämeessä halutaan olla valmiita jo paljon
aikaisemmin.
– Tarkoituksenamme on valmistella viiveettä mutta huolellisesti päivystysapunumeron käyttöönotto, ja että jo viimeistään
vuoden 2019 kesään mennessä numero
olisi meillä käytössä, sanoo keskussairaalan päivystysklinikan ylilääkäri, konservatiivisen tulosalueen ylilääkäri ja akuuttilääketieteen professori Ari Palomäki.
Jokaisessa sairaanhoitopiirissä on tä-

hän saakka toteutettu päivystyksellistä
terveysneuvontaa vaihtelevin käytännöin.
Yhtenäisen päivystysavun järjestämisestä
tullaan huolehtimaan ensin sairaanhoitopiireittäin ja myöhemmin maakunnittain.
– Henkilökunta osoitetaan palveluun
talousarvion myötä, ja sen käsittely saadaan valmiiksi marras-joulukuun taitteessa 2018. Elleivät kunnat innostu panostamaan asiaan jo sitä ennen, Palomäki arvioi.
Toiminnan kokonaisuutta ohjaavat
kansallisesti yhtenäiset kriteerit, eli sama
numero aina ja kaikkialla, yhtenäiset digitaaliset palvelut ja yhtenäiseen rakenteiseen muotoon kirjattava tieto.
Päivystysapu 116 117 tulee neuvomaan

apua kaipaavia sekä puhelimitse että verkossa. Kun sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiantuntemus on ketterämmin sitä
kaipaavien saatavilla, myös hätäkeskus voi
kohdentaa resurssinsa tehokkaammin hätätilanteiden tunnistamiseen sekä avun viemiseen sinne, missä sitä todella tarvitaan.
116 117 -numerossa vastaa ammattilainen, jolla on valmiudet tehdä hoidon tarpeen arviointi. Jos hoitopäätös syntyy, soittajalle voidaan varata puhelun yhteydessä
aika esimerkiksi lääkärille. Soittaja voidaan
myös yhdistää suoraan oikeaan asiantuntijatahon puheille, esimerkiksi myrkytystietokeskukseen tai päivystävään kriisipuhelimeen.

Tiesitkö? Hätäkeskuslaitokseen tuli vuonna 2017 noin 593 000 sellaista
puhelua, jotka eivät kuuluneet hätäkeskuksen hoidettaviksi. Suurin osa niin
kutsutuista virheellisistä hätäkeskusilmoituksista ei edellyttänyt kiirellisen
viranomaisavun paikalle lähettämistä, mutta soittajalla ei ollut tietoa muusta
auttavasta tahosta. Lähde: Hätäkeskuslaitoksen mediatiedotteet

Viestit kulkevat turvallisesti
Kriittisen viestinnän sovelluksella voi antaa hälytyksen, kutsua henkilöstöä
töihin tai keskustella chateissa riskittä suojatulla yhteydellä.

K

anta-Hämeen keskussairaalan
päivystyspoliklinikan henkilöstö ottaa tänä kesänä käyttöönsä
SecApp -sovelluksen. Kriittisen
viestinnän sovellus SecApp mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän ja hälyttämisen esimerkiksi suuronnettomuustilanteissa, mutta se sujuvoittaa myös
erikoissairaanhoidon arkisempia tilanteita, esimerkiksi henkilöstön töihin kutsumista. Sovellusta on pilotoitu alun alkaen
ensihoitoyksikössä, jossa se otetaan niin
ikään pian vakituiseen käyttöön.
– Ensihoidon kokemukset olivat todella hyviä, joten sovellus haluttiin pilotoida
myös meidän omilla hoitajilla. Kuukauden
kokeilujakson jälkeen sovelluksesta tehtiin hankintapäätös, ja nyt se on käytössä

koko henkilöstöllä sekä ensihoidossa että
päivystyksessä, kertoo Kanta-Hämeen
keskussairaalan päivystyspoliklinikan
apulaisosastonhoitaja Päivi Lehto.
SecApp toimii WhatsApp -pikaviestisovelluksen tapaan mobiiliverkossa, mutta
se käyttää salattua ja suojattua yhteyttä
ja kommunikoi myös viranomaisverkko
VIRVEn kanssa. Mobiiliverkon hidastellessa tai kaatuessa sovellus toimittaa informaation perille tekstiviestillä, joten
sitä on turvallista käyttää missä ja milloin
vain. Lisäksi hälytyksen tai töihinkutsun
lähettäjä pystyy seuraamaan viestinsä tavoitettavuutta.
– Vanhalla Pro Alert -järjestelmällämme voidaan edelleen hälyttää esimerkiksi
suuronnettomuustilanteessa vaikka koko

talo töihin, mutta emme voi tietää kuinka
moni pääsee paikalle ennenkuin väkeä alkaa todella tulla. SecAppilla viestin voi kuitata joko “OK” tai “NOT OK”, ja me näemme
heti moniko pääsee, Lehto kehuu.
Sovelluksessa on lisäksi keskusteluympäristö, johon voi ladata myös kuvia ja videoita. Viestit pystyy kohdentamaan rajatuille
ryhmille, koko käyttäjäryhmälle tai vaikka vain yhdelle henkilölle. Aplikaatiota voi
käyttää myös tabletilla ja tietokoneella. Mobiiliverkossa tapahtuva viestiliikennöinti on
ilmaista, mutta tekstiviestit maksavat.
– Kaikki eivät ole ladanneet puhelimeensa sovellusta, mutta heidät on silti mahdollista tavoittaa lähettämällä viestiä sovelluksen kautta. Tässä tapauksessa se saavat
puhelimeensa tekstiviestin, kertoo Lehto.
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LAITTEIDEN JA TARVIKKEIDEN
YHTENÄINEN SEURANTA
on turvallisemman potilashoidon
ja työympäristön tekijä

TLT

= laki
terveydenhuollon
laitteista ja
tarvikkeista
629/2010

Ei jononpurkua, vaan toimintatavan

TLT 2018 -nimisessä projektissa suunnitellaan yhtenäistä seurantajärjestelmää, joka
koostuu erillisistä tietokokonaisuuksista. Järjestelmään kootaan ohjeet ja menetelmät sekä laite- ja koulutustiedot, joiden avulla laitteita ja tarvikkeita voidaan käyttää turvallisesti koko elinkaarensa ajan.

T

ulevaisuudessa kaikkia potilastyössä käytettäviä laitteita ja
tarvikkeita hallinnoidaan sähköisellä järjestelmällä. Seurantajärjestelmän ylläpito on lain sanelemaa
terveydenhuollon toimintaa, mutta sen
ensisijainen tavoite on taata potilaille entistä turvallisempaa hoitoa sekä työntekijöille entistä turvallisempi työympäristö.
Kun järjestelmässä on ajantasaista tietoa
muun muassa artikkeleiden sijainnista,
huoltohistoriasta ja käyttökoulutuksen
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saaneista henkilöistä, niitä voidaan käyttää turvallisesti ja kustannustehokkaasti
koko elinkaarensa ajan.
TLT 2018:n projektipäällikkö ja lääkintätekniikassa huoltomestarina työskentelevä Kauro Mulari sekä projektityöntekijä ja sairaanhoitaja Tiina Koskinen
kartoittavat tämän kevään aikana niitä
yksiköiden toimintatapoja ja työvälineitä,
joilla tällä hetkellä hallinnoidaan laitteiden ja tarvikkeiden hankintaa, kunnossapitoa, käyttöä ja poistoa.
– Oletusarvo on, että yksiköiden toimintatavat laitteiden ja tarvikkeiden hallinnan
suhteen poikkeavat toisistaan. Joidenkin
asioiden suhteen voi olla myös päällekkäistä toimintaa eri yksiköissä. Lähestymme
kevään aikana käyttäjiä kyselyin ja haastatteluin, ja lähdemme siten rakentamaan
yhteistä toimintamallia, sanoo Koskinen.
Järjestelmän avulla tullaan seuraamaan
potilastyössä käytettävää välineistöä, joita
ovat erilaiset laitteet ja laitteistot, tarvikkeet, materiaalit, välineet, instrumentit,
ohjelmat ja ohjelmistot. Näitä voivat olla
muun muassa haavanhoitotuotteet, sydäntahdistin, hammasimplantti, pyörätuoli, tietokoneohjelmisto, röntgenlaite ja
virustesti.
– Pelkästään apuvälinekeskuksessa
on 60 000 artikkelia. Seuranta tulee koskemaan myös potilaille kotiin annettavia
laitteita, Koskinen kertoo.
Mulari ja Koskinen ovat projektia henkilöstölle esitellessään saaneet hyvin
myönteisen vastaanottoon. Kun laitteita ja
tarvikkeita koskeva informaatio on yhdes-

sä ja samassa paikassa helposti saatavilla, hoitotyön mielekkyys lisääntyy. Lisäksi
tarve laitteiden ja tarvikkeiden yhtenäiselle hallinnoinnille on todellinen.

Seurantajärjestelmään
liittyvää selvitystyötä on
paljon ja siitä saatavaa
tietoa tullaan tarvitsemaan
jatkossakin riippumatta siitä,
millaiseksi toimintaympäristömme muuttuu.

– Järjestelmällä halutaan helpottaa hoitohenkilöstön työtä, ja kohdentaa heidän
resurssejansa potilaan hoitoon, kiteyttää
Mulari.
Kevään aikana yksiköistä kerätty kyselyaineisto analysoidaan ja sen pohjalta alkaa järjestelmän suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto.
– Toimintaympäristömme tullee
muuttumaan erilaisten valtakunnallisten ja maakunnallisten muutosten myötä. Seurantajärjestelmään liittyvää selvitystyötä on paljon ja siitä saatavaa tietoa
tullaan tarvitsemaan jatkossakin riippumatta siitä, millaiseksi toimintaympäristömme muuttuu, sanoo sairaanhoitaja
Koskinen.
Järjestelmän uskotaan vaikuttavan monella tavalla: hyvin suunniteltuna ja oikein
käytettynä se tukee sekä potilas- että työturvallisuutta, nopeuttaa hoitoon pääsyä
ja laskee toiminnan kustannuksia.

MUUTOS

Potilasjonojen purku ei aina edellytä monimutkaisia toimia. Ylilääkäri Pekka
Salminen organisoi urologisen toiminnan uudestaan ja haluaa nyt luoda
Kanta-Hämeestä vetovoimaisemman nuorten erikoislääkäreiden keskuudessa.

U

rologian uusi ylilääkäri Pekka Salminen on tehnyt puoli
vuotta pitkää työpäivää. Kanta-Hämeen keskussairaalan
urologiassa oli ollut pulaa erikoislääkäreistä ja potilasjonot olivat venähtäneet.
Koska tekijöitä ei ollut, urologisia palveluita ostettiin talon ulkopuolelta. Hankalahko tilanne ei tullut Salmiselle yllätyksenä, vaan hän hakeutui siihen varta vasten.
– Ennen eläköitymistäni minulla on
vielä muutama vuosi ja tämä on ollut nyt
uusi projekti, johon voin keskittää ajatukseni, hän sanoo.
Tänä päivänä keskimääräinen odotusaika toimenpiteeseen on muutaman viikon pituinen, ostopalveluista luovuttiin ja
työyhteisö voi paremmin. Mitä tapahtui?
Salminen palasi uudessa työssään perustavanlaatuisen kysymyksen äärelle.
– Mikä on erikoissairaanhoidon tehtävä? Mitä siihen kuuluu ja mitä siihen ei
kuulu? hän kysyi ja aloitti selvitystyön.
Kun urologian työkuormaa oli jaettu yksityisten palveluntarjoajien kanssa,
toiminnan kokonaisuus oli ollut hankalammin hallittavissa: potilaat kävivät keskussairaalalla toistuvissa, tarpeettomissa

Ostopalveluiden intressi
ei ole katsoa kokonaisuutta
ja minulla on sellainen visio,
että paras tulos saadaan
kun tehdään itse.
kontrolleissa, eikä hoitoja saatu päätökseen. Kun potilaat käytiin systemaattisesti lävitse, tilanne saatiin hallintaan.
– Ei tämä sen monimutkaisempaa ollut. Päätimme ne hoidot, jotka päätettävissä on, siirsimme perusterveydenhuoltoon ne jotka oli siirrettävissä ja jätimme
tänne itselle ne, jotka kuuluivat tämän
sairaalan profiiliin. Esimerkiksi hyvänlaatuista eturauhasen liikakasvua voidaan
hoitaa perusterveydenhuollossa, eikä sitä
ole tarpeen seurata erikoissairaanhoidossa kontrollein, Salminen avaa.
Kaikki urologiset palvelut haluttiin
tuottaa oman väen työpanoksella.
– Erikoissairaanhoidon tehtävä on tarjota ne urologiset palvelut, joita väestö
tarvitsee. Ostopalveluita käyttämällä taas
tarjoamme kaikkia mahdollisia urologisia
palveluita joita meiltä vain keksitään pyytää. Siinä on aika iso ero. Ostopalveluiden

intressi ei ole katsoa kokonaisuutta ja minulla on sellainen visio, että paras tulos
saadaan kun tehdään itse, hän summaa.
Kun potilaille löydettiin oikeat hoitopaikat ja urologisen poliklinikkavastaanoton
painotusta lisättiin, erikoissairaanhoitoa
tarvitsevat pääsivät nopeammin vastaanotolle. Lisäksi lähetekäsittelyssä ollaan nyt
entistä tarkempia siitä onko käynti erikoissairaanhoidossa perusteltua.
– Voimme tarvittaessa antaa myös paperikonsultaatiota tai ohjeistaa terveyskeskuksia palautteen muodossa.
Salminen antaa koko henkilökunnalle tunnustusta avoimuudesta ja kehitysmyönteisyydestä. Lisäksi hän toivoo, että
virtaviivaisemman työyksikön maine kiirisi ja lisäisi Kanta-Hämeen houkuttelevuutta nuorten urologien keskuudessa.
Muutaman vuoden päästä eläkepäivilleen
siirtyvä ylilääkäri on nähnyt työelämän
muuttuneen ja suhtautuu muutokseen
lempeästi.
– En voi edellyttää nuorten tekevän töitä kuten minä teen, mutta minun tehtäväni onkin luoda sellainen työyksikkö, jossa
kaikille on sijaa, ja joka tuottaa sen palvelun jota varten me täällä olemme.
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TEKSTI ANNA LEHTIVUORI KUVAT KHSHP

Anne Rekola kävi ihailemassa väriloistoa
saksalaisen kuvataitelijan Katharina Grossen
taidenäyttelyssä Prahassa saatuaan samassa kuussa arvokkaan tunnustuksen Suomen
nuorisopsykiatriselta yhdistykseltä.

Taidetta

TEKEMÄLLÄ EHEÄMMÄKSI
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys palkitsi Anne Rekolan
Nuorten mielenterveysteko 2018 -palkinnolla. Rekola on kehittänyt innovatiivisesti
ryhmämuotoista työskentelyä ja tuonut sitä osaksi psykiatrisen hoitotyön arkea.
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nne Rekolalla on tapana lukea usein aforismeja. Kun hän
oli huhtikuisena aamuna lähdössä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen koulutuspäiville, vastaan tuli Mike Dooleyn lausuma viisaus:
”Elämä ei ole odottamista, toivomista ja
haaveilemista, se on tekemistä, olemista ja
joksikin tulemista.”
– Lisäisin tähän vielä sanan “vain”. Eli
elämä ei ole vain odottamista ja toivomista ja haaveilua. Toivon ylläpitäminen on
todella tärkeää, mutta tullakseen joksikin
on myös tärkeä tehdä asioita sen eteen,
Rekola sanoo lempeästi.
Koulutuspäivillä Rekola palkittiin
Nuorten mielenterveysteko 2018 –palkinnolla. Tunnustus tuli hänelle täytenä
yllätyksenä.
– Olen niin iloinen ja otettu, kiitos vielä
kerran Suomen nuorisopsykiatriselle yhdistykselle! Tämä on toimintaterapeuttien
pienelle ammattiryhmälle todella merkittävä huomiointi.
Kanta-Hämeen keskussairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikalla toimintaterapeuttina työskentelevä Rekola on koulutukseltaan erikoistoimintaterapeutti,
kuvataideterapeutti ja ryhmäpsykoterapeutti ET. Jokaista osaamisen osa-aluetta
hän on työssään tarvinnut ja käyttänyt.

Monet nuoret eivät pysty
menemään kouluun, joten
tässä voi olla mahdollisuus
opetella myös koulussa
tarvittavia taitoja.

Toimintaterapiaan tullaan aina lääkärin lähetteellä, välillä haastavistakin elämänolosuhteista. Rekola tapaa työssään
paljon sellaisia nuoria, joille puhuminen
ei ole luontevin tapa ilmaista itseään.
– Muistan istuneeni tässä monet kerrat
edessäni mykkyrässä nuori, joka ei sano
mitään.
Kuvataideterapian avulla nuori voi
kohdata ja tunnistaa tunteitaan, keskustella sekä olla vuorovaikutuksessa. Monet
psykiatrian potilaat ovat taiteellisesti lahjakkaita, ja omien vahvuuksien löytäminen voi olla nuoren elämässä käänteentekevää. Rekola on tehnyt aloitteen ja
rakentanut yhdessä kollegoidensa ja Vanajaveden opiston kanssa kuntouttavan tai-

detoiminnan portaat, joiden avulla myös
nuoret halutaan ohjata yhteiskunnan normaaleiden palveluiden pariin. Taidekurssi
ja Avoin ateljee –nimisissä taideryhmissä
harjoitellaan muun muassa taidetyöskentelyä ja sosiaalisia taitoja. Kummassakin
ryhmässä on kymmenen paikkaa sekä
opettaja ja kaksi toimintaterapeuttia.

– Monet nuoret eivät pysty menemään
kouluun, joten tässä voi olla mahdollisuus
opetella myös koulussa tarvittavia taitoja.
Usein haluttaisiin myös opiskella tai harrastaa taidetta, muttei ole uskaltauduttu
esimerkiksi sosiaalisten vaikeuksien tai
alemmuuden tunteen takia tarttua tuumasta toimeen. Nämä täydentyvät ryhmät
ovat nyt pyörineet non-stoppina syksyisin
ja keväisin jo yli kymmenen vuoden ajan,
Rekola sanoo.
Ryhmäkäynneillä syntyneistä taidetuotoksista on kahdesti vuodessa pystytetty
näyttelyt sekä aikuis- että nuorisopsykiatrian poliklinikoille potilaiden ja henkilökunnan ihasteltaviksi.
Ryhmätyöskentely ei ole aina ollut osa
kuntoutustoimintaa, vaan Rekola on ollut
innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti mukana
luomassa ja kehittämässä sitä. Kuntouttavan taidetoiminnan portaiden lisäksi hän
on kehittänyt ja hionut kollegansa Satu
Niemisen kanssa psykiatrian käyttöön Toimintamahdollisuuksien ryhmämuotoisen
arviointimenetelmän. Arvioinnin tuloksia
hyödynnetään muun muassa nuorten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekemisessä sekä opiskelu- tai työmahdollisuuksia
arvioidessa. Lisäksi arviointi antaa nuorelle tietoa hänen vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja rajoituksistaan lisäten näin
hänen itsetuntemustaan. Uuden nimikkeistön 2018 mukaan Toiminnallisuuden

ryhmämuotoinen arviointi on osa potilaan
moniammatillista tutkimusta ja hoitoa.
Toiminnallisuuden ryhmämuotoisella
arviointijaksolla, yksilöllisen alkuhaastattelun jälkeen, neljä nuorta osallistuu arviointiryhmään kahden viikon aikana neljä
kertaa. Nuorten kanssa tehdään sopimus,
että jokainen tulee itseään varten ja että
ryhmässä ollaan kaikesta vaitiolovelvollisia. Poliklinikan työryhmissä käydään aina
vuoropuhelua myös nuoren vanhempien
kanssa.
– Arviointijaksolla kerätään tietoa nuoren elämäntilanteesta, toiminnallisuudesta arjessa sekä muutostarpeista. Ryhmätilanteissa havainnoidaan nuoren toimintaa
ja vuorovaikutusta luovien ja toiminnallisten tehtävien ääressä. Havainnoitavia
alueita ovat erilaiset valmiudet, taidot,
tunteet sekä motivaatio toimia esimerkiksi annetun ohjeen mukaisesti, käyttää
tarjolla olevia materiaaleja, informaatiota ja apukeinoja sekä vuorovaikutuksessa
olemista tilanteen edellyttämällä tavalla.
Lisäksi nuori arvioi itse itseään monella
tavoin ja saa antaa meille palautetta, Rekola kertoo.
Hän on arvioinut yhdessä kollegansa
Paula Laasasen kanssa ainakin 180 nuorta. Rekolan korvaan hieman särähtää, jos
ryhmistä puhutaan samassa lauseessa toiminnan kustannusten kanssa.
– Ryhmiä ei ole todellakaan rakennettu siksi, että tehtäisiin työtä halvemmalla.
Nuorille on nuoruusiän kehitysprosessissa tärkeintä liittyä toisiin nuoriin. Tärkeää
on myös tukea nuorta koulunkäynnin ja
opiskelun haasteissa ja auttaa häntä saamaan kiinni omista realistisista tulevaisuuden haaveistaan.
Rekolan työsuhde keskussairaalalla alkoi jo vuonna 1988, ja tänä vuonna mittariin tulee 20 vuotta nuorisopsykiatrialla. Työ ”tummien tunteiden” parissa on
raskasta, mutta palkitsevaakin, etenkin
nuorten kanssa toimiessa. Rekola on ammentanut voimavaroja omaan työssä jaksamiseensa etenkin erilaisista koulutuksista ja työnohjauksesta.
– Toivoisin, erityisesti tämän saamani tunnustuksen jälkeen, että yhdistysten
valtavaa osaamista ja panostusta havahduttaisiin arvostamaan enemmän. Voimme saada erilaisista kursseista ja koulutuksista valtavasti uusia näkökulmia työn
arkeen ja itsemme kehittämiseen.
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Erikoissairaanhoidon laadun ja vaikuttavuuden

MITTAUS ALKAA HÄMEENLINNASSA

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tuo vaikuttavuusmittauksen Suomeen yhteistyössä
ruotsalaisen Ivbar-instituutin kanssa. Malli kiinnostaa myös muita sairaanhoitopiirejä
ja valtakunnan sote-päättäjiä.

K

HSHP julkaisi vuodenvaihteessa asiakkaille suunnatun hoidon saatavuutta kuvaavan jonomittarin. Seuraava askel on
kehittää hoidon laadun, kustannusten ja
vaikuttavuuden mittausta kansainvälisessä yhteistyössä. Pilottihankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat ruotsalainen Ivbar Institute AB ja suomalais-ruotsalainen
FCG Prodacapo Group Oy.
– Potilaat Suomessa ovat saaneet vuodesta 2014 alkaen valita vapaasti kiireettömän hoidon hoitopaikkansa, mutta aitoa
hoitotuloksiin perustuvaa vertailutietoa
eri sairaaloiden väliltä ei ole juurikaan
saatavissa. Ruotsissa on kansallisessa
SVEUS-projektissa luotu tietokanta, jossa
eri sairaaloiden hoitotiedot on jalostettu
vertailtavaan muotoon, kertoo KHSHP:n
johtajaylilääkäri Seppo Ranta.
SVEUS-hankkeen tietojen pohjalta Ivbar-instituutti on luonut Era-alustan, joIvbar-instituutin strategiajohtaja Markus
Kirsten (vas.), KHSHP:n johtajaylilääkäri
Seppo Ranta (kesk.) sekä FCG Prodacapo
Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Lappalainen
(oik.) vaihtoivat ajatuksia keskussairaalan
henkilöstön kanssa laadun ja vaikuttavuuden mittauksesta.

hon on nyt jalostettu ja syötetty vastaavat tiedot Kanta-Hämeen keskussairaalan
synnytyksistä ja aivoinfarktien hoidosta.
– Meidän on nyt mahdollista seurata
ja verrata näiltä osin hoitomme laatua,
kustannustasoa ja vaikuttavuutta ruotsalaisiin sairaaloihin. Pilottivaiheessa
Era-alusta on ammattilaistemme käytössä
ja toiminnan kehittämisen tukena, mutta
tarkoituksenamme on kehittää noin vuoden sisällä versio myös asiakkaiden käyttöön, Ranta kuvailee.
Analyysityö herätti henkilöstössä välittömästi oma-aloitteisuutta. Kanta-Hämeen keskussairaalan gynekologit ottivat
yhteyttä Rantaan pian mittaustyökalun
käyttöönoton jälkeen ja kertoivat käynnistävänsä hankkeen, jotta meillä noin vuorokauden verran ruotsalaisia sairaaloita
pidemmät synnytyshoitojaksot kehitetään
samalla tasolle.
Johtajaylilääkärin mukaan hanke on

herättänyt kiinnostusta valtakunnan tason sote-päättäjissä sekä muualla maan
erikoissairaanhoidossa. Koska Ruotsissa
on omat hoitokäytäntönsä, Ranta toivoisi
tulosten vertailun ja analysoinnin tueksi
kiinnostusta nimenomaan suomalaisista
sairaaloista. Suomalaisissa potilasaineistoissa on melko hyvin saatavilla mittauksiin tarvittavaa dataa.
– Kun asioita tehdään eri tavalla, tuloksetkin ovat erilaisia. Siksi toivon, että Suomessa, etenkin näin maakuntavalmisteluiden aikaan, pääsisimme toteuttamaan
hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittausta yhdessä.
Laatu- ja vaikuttavuusmittaus laajenee syksyllä 2018, kun synnytyksien ja aivoinfarktien lisäksi vertailutietoa aletaan
keräämään selkä- ja lihavuuskirurgiasta
sekä rintasyövän hoidosta. Konkreettisten
lukujen avulla myös johtamista voidaan
tarkastella uusista näkökulmista.

