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ätä kirjoittaessa sote- ja maakuntauudistus on menossa kolmatta kertaa eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan syyniin, eikä kenelläkään ole tietoa siitä, saako tämä(kään) 
hallitus yli vuosikymmenen tekeillä ollutta suurta rakenneuudistusta ajettua läpi en-
nen kuin sen kausi päättyy.

Ja jos saa, niin lienee turvallista veikata, että joka tapauksessa seuraava hallitus haluaa jät-
tää soteen oman kädenjälkensä – joten epävarmuus suorittavassa portaassa jatkunee hamaan 
tulevaisuuteen.

Sillä aikaa, kun hallintouudistuksesta on väännetty poliittista kättä, on erikoissairaanhoidon 
sisällöllinen kehitys jo ajanut ohi suunnitellun maakuntamallin. Lääketieteen ja hoitomuotojen 
kehittyessä tarvitaan yhä erikoistuneempaa osaamista, eikä suppeiden erikoisalojen spesialis-
teja riitä millään kaikille sairaaloille. Lisäksi Suomessa väestö keskittyy nyt historiallista vauhtia 
muutamaan kasvukeskukseen, ja näiden ulkopuolella sijaitsevien alueiden sairaaloiden väes-
töpohja ei yksinkertaisesti riitä kannattelemaan palveluja, joita on keskittämisasetuksella niin 
sanotuille laajan päivystyksen keskussairaaloille annettu velvoite pitää yllä.

Pohjois-Suomessa ratkaisuksi onkin ryhdytty nopeassa tahdissa puuhaamaan osuuskuntaa, 
jonka palkkalistoilla olevat ammattilaiset kiertäisivät tarpeen mukaan Oulun yliopistollisen sai-
raalan erityisvastuualueen eri sairaanhoitopiireissä.

Malli on osaltaan kopioitu Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien viime keväänä 
julkistamasta ”8 tähden sairaalan” selvitystyöstä, johon mukaan on kuluneena syksynä liittynyt 
myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Tays-erityisvastuualueen yhteistyön syventämisen on 
kuitenkin suunniteltu menevän huomattavasti syvemmälle, mitä pohjoisessa.

Täällä nähdään, että hallinnollisten rajojen ei pitäisi kahlita sellaista kehitystä, mikä on poti-
laan etu. Yhteistyössä on mahdollista kehittää asiakaslähtöisempiä, vaikuttavampia ja myös ta-
loudellisesti tuottavampia palveluja väestön tarpeisiin. Kyse ei ole keskittämisestä, mitä on tehty 
valtioneuvoston asetuksilla, vaan päinvastoin yhteistyö mahdollistaisi yliopistosairaalatasoisten 
palvelujen ja osaamisen ulottamisen myös niihin maakuntiin, joissa yliopistosairaalaa ei ole ollut.

Idea on täysin uusi, ja herättää luonnollisesti paljon epäluuloja eri tahoilla. Sosiaali- ja ter-
veysministeriössä ehkä koetaan, että ylimaakunnallinen tuottajayhtiö tai -osuuskunta sekoittaa 
heidän suunnittelemaansa mallia? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ei ehkä halua saada 
vahvaa kilpailijaa naapuriinsa?

Oli miten tahansa, niin kilpailu potilaista ja parhaista ammattilaisista näyttää kiihtyvän kai-
kissa tulevaisuuden vaihtoehdoissa. Kanta-Hämeen erikoissairaanhoidon palvelujen säilyttä-
miseksi ja kehittämiseksi yhteistyö on elintärkeää, ja sen estämistä ei voi perustella ainakaan 
potilaiden edulla. 

Iisakki Kiemunki  viestintäpäällikkö

Kilpailu potilaista ja ammattilaisista kiihtyy

T
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loitetaan yksinkertaisel-
la kysymyksellä. Mitä 
te sosiaalityöntekijät 
teette sairaalassa?

– Ihmisen sairastuessa hänellä tulee pal-
jon muutoksia toimeentuloon, työkykyyn 
sekä pärjäämiseen arjessa. Sosiaalityön-
tekijän tehtävänä on selvittää asiakkaan 
tilannetta yhdessä hoitohenkilökunnan, 
muun verkoston ja potilaan omaisten 
kanssa sekä miettiä ratkaisuja, joilla asi-
akkaan tilanne saadaan hoidettua niin, 
että paluu arkeen toteutuisi mahdolli-
simman hyvin. Eli mahdollisimman su-
juva sairaudesta arkeen paluu on tavoit-
teemme. 

Kuinka suuri osa sairaalan 
asiakkaista on sosiaalityönteki-
jöiden kanssa tekemisissä?

– Sairaanhoitopiirissämme työskentele-
villä 12 sosiaalityöntekijällä on eri vas-
tuualueet. Selkeästi isoimpia asiakas-
ryhmiä ovat psykiatrian ja neurologian 
potilaat, monisairaat ja lapsiperheet. Näi-
den lisäksi on paljon potilasryhmiä jotka 
eivät ohjaudu meille, sillä tieto heidän ti-
lanteestaan täällä sairaalassa jää ohueksi, 
koska hoitoprosessit ovat nopeita.  Jos po-
tilas pääsee kotiutumaan hyvin nopeasti, 
hänen kokonaistilanteensa ei välttämättä 

SOSSUNA 
SAIRAALASSA
Joillekin voi tulla yllätyksenä, kuinka paljon sosiaalityötä tehdään sairaalan 
seinien sisällä. Johtava sosiaalityöntekijä Heini Ristavaara kertoo, 
mistä ”sairaalasossun” työ koostuu.

TEKSTI JA KUVA SENNI LUTTINEN

A
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tule sairaalassa ilmi, eikä hän siten pääse 
sosiaalityön piiriin muun verkoston arvi-
oinnin piiriin. 

– Voisi sanoa, että kaikki sairaalan asi-
akkaat tarvitsevat jonkinlaista sosiaali-
työtä. Sairastuttuasi saat sairauden, joka 
muokkaa toimintakykyäsi jollain tavoin 
ja kotona pärjäämisestä voi tulla talou-
dellisestikin vaikeaa. Me autamme näissä 
tilanteissa hakemaan apua vaikeasta so-
siaaliturvaviidakosta. Teemme työtä yh-
dessä muiden organisaatioiden kanssa.   

Eli teillä on koko ajan  
käynnissä olevaa niin sanottua 
massatoimintaa, mutta teette 
myös yksittäisiä väliintuloja?

– Kirjallisia ohjeistuksia ja ensitietopäiviä 
potilaille on, mutta yksilöllistä arviointia 
tarvitaan lähes aina. Potilas on usein lii-
aksi sairautensa kuormittama, että pysyi-
si itse hakemaan apua ja tukimuodot ovat 
niin seikkaperäiset, että vaatii sosiaali-
työntekijän asiantuntemusta arvioida eri 
tukien ja palvelujen oikeutusta.  

– Meillä on myös potilasryhmiä, joiden 
luona käymme aina.  Esimerkiksi kaikki 
diabeteslapset ohjataan sosiaalityönteki-
jälle. Tuolloin vaikutus perheen arkeen on 

jo niin iso, että koetaan sosiaalityönteki-
jällä käynnin olevan perusteltua. 

– Työskentelen itse tällä hetkellä asia-
kasmaksujen poistamiseksi.

Mitä, ollaanko kaikkia 
asiakasmaksuja poistamassa?

– Ei sentään. Asiakasmaksulaki sanoo, 
että jos potilas ei selviä terveydenhuol-
lon maksustaan, niin ensisijaisesti täy-
tyy miettiä sen maksun poistamista tai 
alentamista, ennen toimeentulotukeen 
turvautumista. Nykyinen käytäntöhän 
kuitenkin on maan laajuisesti se, että po-
tilaita kehotetaan hakemaan ensisijai-
sesti toimeentulotukea. Meillä ollaan nyt 
lähdössä siihen, että toteutetaan sitä asia-
kasmaksulakia. 

– Teemme juuri ohjeistusta asiakkail-
le siitä, miten he pystyvät hakemaan asia-
kasmaksun poistoa. Työ on tässä vielä lop-
pusuoralla ja todennäköisesti ohjeistus 
saadaan ensi vuoden puolella valmiiksi. 
Haasteena on, kun ohjeistusta ei ole val-
takunnallisesti tehty, olemme joutuneet 
aloittamaan tyhjältä pöydältä. Jotta ohje 
noudattaisi asiakasmaksulain henkeä, 
vaaditaan monen tahon yhteistyötä ja pe-
rusteiden arviointia. 

Työmme olisi 
helppoa, jos 

ihmisten tilanteet 
olisivat kaikki 
samanlaisia, 

mutta ne eivät ole. 

Teemme juuri ohjeistusta asiakkaille siitä,  
miten he pystyvät hakemaan asiakasmaksun poistoa.

Summataan yhteen:  
Sosiaalityön merkitys  
sairaanhoitopiirissä on siis  
katsoa, että asiakas pärjää 
hoitojen jälkeen ja sairaudesta 
toipuessaan?

– Kyllä. Ja oikeastaan pyritään jo ennalta 
arvioimaan hoitohenkilökunnan ja asiak-
kaan itsensäkin kanssa, minkälaista tukea 
ja apua potilas tulee tarvitsemaan kotiu-
tuessaan.  Haasteena tässä on, että aina ti-
lanteita ei arvioida etukäteen sosiaalityön 
näkökulmasta vaan keskitytään hoidolli-
seen puoleen, ja tällöin sosiaalityö pääsee 
alkamaan vasta sairaalassa. 

– Työmme olisi helppoa, jos ihmisten 
tilanteet olisivat kaikki samanlaisia, mut-
ta ne eivät ole. Aina tarvitaan yksilöllistä 
arviointia, jotta osaisimme huomioida ti-
lanteen erityispiirteet tukea ja apua suun-
niteltaessa. Jos ajattelen esimerkiksi Kelan 
etuisuuksia, niin yhden etuisuuden asian-
tuntijaohjeessa on satoja sivuja. Se kertoo, 
että ei kukaan pysty sairaana ollessaan 
hallitsemaan esimerkiksi vammaispalve-
lun ja omaishoitotuen asioita.

– Sosiaalityöntekijöiden tehtävä on tie-
tää järjestelmän perusteet ja auttaa sai-
raalan asiakkaita löytämään oikeat etui-
suudet ja tarjota heille myös tukea uuden 
elämäntilanteen myötä. 
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os olet selaillut Facebookia, Youtu-
bea, Instagramia tai googlaillut tie-
toa Kanta-Hämeen alueella tai naa-
purimaakunnissa, olet saattanut jo 
törmätä hieman kummallisesti pu-

keutuneeseen ja epämääräisesti käyttäy-
tyvään Herra Sattuseen.

Sattunen on seikkailuissaan löytänyt 
eOdotus-jonomittarin ja tietää, että Kanta- 
Hämeessä on vertailussa muihin sairaan-
hoitopiireihin varsin lyhyet hoitojonot, joi-
ta voi kätevästi seurata keskussairaalan 
verkkosivuilta löytyvän palvelun avulla. 
Seuraavaksi Sattunen eksyy omintakeisel-
la tyylillään tulevaisuuden keskussairaalan 
eli Ahveniston sairaalan projektitoimistoon 
ja tutustuu puolivahingossa siihen, mitä on 
suunnitteilla.

Mutta miksi ylipäätään julkisen, vero-
varoilla ylläpidetyn sairaalan täytyy mark-
kinoida toimintaansa?

– Tilanne on muuttunut täysin erikois-
sairaanhoidossakin sen jälkeen, kun asi-
akkaalle tuli vapaa valintaoikeus kiireet-
tömään hoitoonsa. Ennen potilas meni 

seikkailee 
sairaalassa ja
SOMESSA
Kanta-Hämeen keskussairaalan 
uudessa markkinointikonseptissa 
tuodaan esiin erikoissairaanhoidon 
palveluita myös huumorin keinoin.

J

sinne, minne lääkäri lähetti ja käski, mutta 
nykyään ratkaisee yhä enemmän se, min-
kälainen mielikuva ihmisellä on eri hoito-
paikoista, toteaa hämeenlinnalaisen mai-
nostoimisto Preciksen Tapio Aulu.

Herra Sattusen hahmo on syntynyt Au-
lun kynästä, ja hän myös ohjaa videot, jois-
sa Sattunen seikkailee. Sattusta näyttelee 
lupaava hämeenlinnalainen näyttelijä 
Miikka J. Anttila, joka on tuttu paikalli-
sille ihmisille esimerkiksi kesäteatterin 
lavalta sekä maailmalla palkitusta Kyrsyä 
– Tuftland -elokuvasta.

– Sain idean Miikasta sellaisena hieman 
Mr. Bean -tyyppisenä hahmona, kun teim-
me valokuvausta ihan toista tarkoitusta 
varten, ja pyysin häntä ottamaan todella 
överiksi meneviä ilmeitä ja tunnereakti-
oita. Miikka on aivan mahtavan ilmeikäs 
näyttelijä, ja tuli heti mieleen, kun aloim-
me keskustella sairaanhoitopiirin kans-
sa sopivasta konseptista markkinointiin, 
Aulu kertoo.

Digimainonta on kustannuste-
hokasta ja mitattavaa

Tapio Aulu tiedostaa, että terveyspalve-
luihin liitetyssä huumorissa on myös ris-
kinsä.

– Keskussairaalan henkilöstö ottaa 
työnsä todella vakavasti, kuten heidän pi-
tääkin. Yleisö on kuitenkin tottunut siihen, 
että markkinointi voi olla hauskaa. Kanta- 
Hämeen kannalta kyse on siitä, kuinka 
pystyy erottautumaan kilpailijoista. Kun 
otetaan huumori mukaan yhtälöön, ihmi-
set haluavat katsoa sen videon loppuun 

asti, kun taas tylsä mainos ohitetaan sen 
kummemmin miettimättä.

– Herra Sattunen on hahmo, johon vält-
tämättä kukaan ei halua samaistua, mut-
ta hänessä on tarttumapintaa. Sattunen ei 
ole missään nimessä ilkeä, mutta hänellä 
on ihan oma sisäinen maailmansa, jossa 
hän pyörii! Aulu hymyilee.

Suuret yliopistosairaanhoitopiirit ja 
niiden omistamat yhtiöt tekevät nykyään 
markkinointia miljoonaluokan taloudel-
lisilla panostuksilla. Esimerkiksi Oulun 
yliopistollinen sairaala julkaisi Helsingin 
Sanomien välissä monisivuisen liitteen 
palveluistaan. Kanta-Hämeen Herra Sat-
tunen elää pääasiassa digimaailmassa, 
mutta saattaa ilmaantua pahvihahmoina 
myös sairaalan käytäville ja muihin print-
timateriaaleihin, kun hahmo tulee tutuksi 
yleisölle.

– Some- ja Google-mainonta on ny-
kyään huomattavasti kustannustehok-
kaampaa kuin perinteinen printtimainon-
ta, ja lisäksi sitä pystyy kohdistamaan 
tarkasti määritellyille kohderyhmille. Sen 
tulokset ovat myös mitattavissa. Meidän 
resurssimme eivät riitä kilpailemaan iso-
jen yliopistosairaaloiden kanssa näkyvyy-
destä perinteisissä kanavissa, eikä se olisi 
järkevääkään, perustelee sairaanhoitopii-
rin viestintäpäällikkö Iisakki Kiemunki.

Ensimmäinen some-markkinoinnin 
kokeilu tehtiin vuosi sitten synnytystoi-
minnan ympärille. Kiemungin mukaan 
sen tulokset olivat rohkaisevia.

– Synnytystoiminta on meillä äärim-
mäisen laadukasta, ja suomalaisten syn-
tyvyyden alentuessa meillä on myös 

TEKSTI IISAKKI KIEMUNKI KUVA TAPIO AULU

Herra Sattunen 

kapasiteettia tarjota näitä palveluita. 
Kohdistimme kampanjan hedelmällises-
sä iässä oleviin naisiin maakunnan reu-
na-alueilla, ja sopivan ajan kuluttua kam-
panjasta voimme tilastoista todeta, että 
toisista maakunnista meille tulleiden syn-
nyttäjien määrä on kasvanut 38,5 prosent-
tia, Kiemunki sanoo.

Syy tilastohyppyyn voi viestintäpäälli-
kön mukaan piillä muuallakin kuin mark-
kinoinnissa, mutta palaute asiakkailta 
synnytyskampanjasta oli erittäin positii-
vista.

– Siitä lähti pohdinta markkinoinnin 
jatkumosta eli hahmosta, jonka kaut-
ta voimme viedä viestiä ajankohtaisista 
asioista. Jos herra Sattusesta tykätään, 
hahmo syvenee ja hänelle voi sattua ja 
tapahtua sairaalan liepeillä vielä vaikka 
mitä, Kiemunki pohtii.

HERRA SATTUSEN  
SEIKKAILUIHIN voi tutustua 
www.khshp.fi	-sivuston	
etusivulla tai kirjoittamalla 
Youtubeen hakusanaksi  
”Sattunen”.

Herra Sattusta esittää 
hämeenlinnalainen näyttelijä 
Miikka J. Anttila, joka muun 
muassa on nimetty kaupungin 
“Vuoden 2018 onnistujaksi” 
valtakunnallisena yrittäjän-
päivänä.

Herra Sattusta näyttelee Miikka J. Anttila, 
joka ilmeillään ja kehonkielellään 
näyttää, miltä todellakin tuntuu.

Ennen potilas meni sinne, minne lääkäri lähetti ja 
käski, mutta nykyään ratkaisee yhä enemmän se, 

minkälainen mielikuva ihmisellä on eri hoitopaikoista.
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Kolumni

Pian tulee kaksi vuotta täyteen Tays 
Sydänsairaalan toimintaa Kanta- 
Hämeessä. Kun Sydänsairaala aloitti toi-
mintansa Hämeenlinnassa vuoden 2017 alus-
sa, ensimmäinen tärkeä tavoite oli hoitaa pit-
kiksi venähtäneet hoitojonot pois. Sen jälkeen 
tavoitteena on ollut rakentaa potilaille mah-
dollisimman houkutteleva hoitopaikka, jossa 
potilaat saavat tarvitsemaansa hoitoa turvalli-
sesti ja oikea-aikaisesti. 

Kyse on hyvin pitkälle aivan perusasioista, 
mistä ensimmäinen on sujuva hoitoon pääsy. 
Kun puhutaan sydämeen liittyvistä terveys-
ongelmista, potilaat haluavat päästä hoitoon 
nopeasti ja saada selvyyden oireisiinsa. Yli kol-
men kuukauden odotus ja huoli omasta sy-
dämen toiminnasta ilman minkäänlaista kon-
taktia hoitavaan tahoon on liian pitkä. Siksi 
onkin täysin ymmärrettävää, että aikaisemmin 
potilaat hakeutuivat tutkimuksiin ja hoitoon 
muihin sairaaloihin. Nyt virta on saatu kään-
tymään jo toiseen suuntaan ja tällä hetkellä 
meille hakeutuu lisääntyvästi potilaita hoitoon 
oman sairaanhoitopiirimme ulkopuolelta.

Asiakaslähtöisyyteen ja sujuvien hoito-
polkujen rakentamiseen olemme saaneet 
paljon apua Sydänsairaalan Tampereen henki-
löstöltä. Tärkeintä on rakentaa potilaalle su-
juva hoitopolku aina kotoa takaisin kotiin. Ei 
vain sairaalan seinien sisällä vaan aina perus-
terveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja 
edelleen kuntoutuksen kautta takaisin ko-
tiin. Henkilöstön kohdalla tärkeää on ollut 
selvittää henkilökunnan osaaminen ja omat 
mielenkiinnon kohteet. Tältä pohjalta jokai-
selle työntekijällemme on sovittu oma rooli, 
työnkuva ja vastuut. 

Olemme näiden kahden toimintavuotem-
me aikana käyneet tapaamassa maakunnan 
muita toimijoita niin avoterveydenhuollossa 

SYDÄNSAIRAALASSA 
jokaisella on oma, selkeä rooli

kuin mm. Forssan sairaalassa. Vastaanotto on 
ollut poikkeuksetta erinomaista ja yhteistyö-
kuviot ovat rakentuneet tahoillaan kuin itsek-
seen. Tämän seurauksena meillä on säännöl-
listä vastaanottotoimintaa Riihimäen sairaalan 
lisäksi niin Forssan sairaalassa kuin Hämeen-
linnan terveyskeskuksessakin. Kaikki Forssan 
ja sen lähialueiden potilaat on siirretty hoi-
dettavaksi Forssan sairaalaan lähikardiologille. 
Lisäksi meillä on säännöllistä vastaanottotoi-
mintaa lähikardiologian nimissä Hämeenlin-
nan terveyskeskuksessa ja tulevaisuudessa 
myös Janakkalan terveyskeskuksessa.

Maakunnassa on hyvät puitteet vastaan-
ottotoiminnalle, ja yhteiskunta säästää jo tak-
sikuluissa pitkän euron, kun kardiologi ajaa 
lähemmäs potilasta eikä toisinpäin. Itse käyn 
pitämässä vastaanottoa Forssassa, ja se on itse 
asiassa todella virkistävää!

Omalla kohdallani osakeyhtiön palveluk-
sessa työskentely on näkynyt positiivisimmin 
päätöksenteon helppoutena. Meillä on erittäin 
matala hallinnon organisaatio ja sitä myöten 
päätöksenteko on nopeaa ja ketterää. Havait-
tuihin epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti ja 
korjata tilanne. Tästä esimerkkinä voitaneen 
mainita kesällä hankkimamme uusi koronaa-
riangiografialaitteisto. Vanha laitteisto alkoi 
temppuilla toistuvasti ja toiminta kärsi tästä 
merkittävästi. Teimme huhtikuussa laskelmat 
uuden laitteiston hankinnasta ja elokuussa ti-
lat oli remontoitu, uusi laitteisto asennettu ja 
käyttöönottolupa saatu. Väittäisin, että tämä 
oli nopein suoritus Suomessa. Ja kaikki oli val-
mista vielä 3 tuntia ennen sovittua! 

Samassa yhteydessä investoimme myös 
ablaatiolaitteistoon, jonka myötä voimme jat-
kossa tehdä Hämeenlinnassa rytmihäiriöiden 
ablaatiohoitoja. Tämä laajentaa edelleen maa-
kunnallista palvelutarjontaamme Hämeen-
linnassa ja houkuttelee tänne potilaita myös 
muista sairaanhoitopiireistä.

Haluan kiittää meidän Hämeenlinnan Sy-
dänsairaalan erinomaista ja motivoitunut-
ta henkilökuntaa, että olette suhtautuneet 
avoimin mielin tulevaisuuteen ja muutoksiin. 
Kaiken tämän muutoksen keskellä olette teh-
neet erinomaista ja arvokasta potilastyötä, 
jota potilaat tutkitusti arvostavat erittäin pal-
jon! Olemme toimineet yhtenä pilottina tässä 
suuressa muutoksessa ja toivottavasti muiden 
yksiköiden on helpompi seurata meidän va-
navedessä.

Teemu Hovila  
Tays Sydänsairaala Oy:n toimintopäällikkö

Haluan kiittää meidän 
Hämeenlinnan Sydän-

sairaalan erinomaista ja 
motivoitunutta henkilökun-
taa, että olette suhtautuneet 
avoimin mielin tulevaisuu-

teen ja muutoksiin. 

KUN SAIRAUTTA 
EI VOI PARANTAA,
HOIDETAAN 
SEN OIREITA
Palliatiivinen poliklinikka aloitti 
toimintansa Kanta-Hämeessä

Syöpätautilääkäri Laura Aroviita työskentelee osan työajastaan 
palliatiivisella poliklinikalla. Poliklinikalla annettava oireenmukainen 
hoito tarjoaa paljon hyvää potilaalle, eikä hoitolinjaan siirtyminen 
tarkoita elämän tai hoidon loppumista.   >>

TEKSTI JA KUVAT SENNI LUTTINEN
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alliatiivisella hoidolla tarkoite-
taan oireenmukaista hoitoa, jos-
sa tarkoituksena on lievittää sai-
rauden mukanaan tuomia kipuja 

ja oireita. Siihen siirrytään, kun pitkäaikai-
nen sairaus ei ole enää parannettavissa. 

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyk-
sen mukaan sana palliatiivinen juontuu la-
tinankielen sanasta pallium, joka tarkoit-
taa viittaa.  Sana kuvaa hyvin hoitoa, sillä 
yhdistyksen mukaan parhaimmillaan viit-
ta toimii turvana ja suojana. Viitta heijas-
taa yhdistyksen mukaan myös hoidon mo-
niammatillista luonnetta. 

Kipujen lisäksi niin etenevää pahoin-
vointia,  väsymystä, unihäiriöitä, mielen 
oireilua ja paljon muita oireita voidaan 
helpottaa. Myös mieltä painavista asioista 
voi keskustella yhdessä hoitohenkilökun-
nan kanssa. 

Hoitoihin kuuluu potilaalle annetta-
vaa keskusteluapua ja tarvittaessa potilas 
voidaan ohjata psykiatristen palvelujen 
piiriin. Työtä tehdään muutenkin laajassa 
yhteistyössä muiden sairaanhoidollisten 
toimijoiden kanssa. 

Oireisiin keskittyvässä hoidossa tarkoi-
tuksena on parantaa potilaan elämänlaatua.

Hoitoa viisi päivää viikossa 

Palliatiivinen poliklinikka aloitti toimin-
tansa Kanta-Hämeen keskussairaalassa 
syyskuun alussa. Poliklinikka on ollut syk-
syn ajan kaksipäiväinen, toimien maanan-
taisin ja torstaisin. Hoitoa antavat syöpä-
tautien lääkäri Laura Aroviita työparinsa 
sairaanhoitaja Katri Mäkisen kanssa. Po-
liklinikan toiminta tulee muuttumaan vii-
sipäiväiseksi, sen siirtyessä päiväsairaa-
laan ja uusien rekrytointien varmistuttua. 

P Palliatiivinen poliklinikka toimii kon-
sultaatioklinikkana, eli lääkärit voivat 
ohjata potilaansa poliklinikalle arvioi-
dessaan hänen hyötyvän palliatiivisesta 
hoidosta. Klinikalla tehdään myös oire-
hoidon konsultaatiota puhelimitse. 

Aroviita työtovereineen tekee tällä het-
kellä käyntejä Hämeenlinnan yksiköiden 
vuodeosastoille ja muistuttaa sairaalan 
henkilökuntaa uudesta toiminnasta sai-
raalassamme. 

Tarvittaessa potilas itse voi esittää lää-
kärilleen toivomuksen palliatiiviseen hoi-
toon pääsystä. Aroviita toteaa, että oike-
astaan palliatiivista hoitoa voitaisiin antaa 
usein jo nykyistä aiemmassa vaiheessa.  

– On todettu, että potilaiden ja läheis-
ten elämänlaatu on sitä parempaa, mitä 
aiemmin heidät ohjataan palliatiivisen 
hoidon pariin.

Paljon opittavaa palliatiivisesta

Laura Aroviita on suorittanut palliatiivi-
sen hoidon erityispätevyyden viime vuo-
den puolella. Kyseisen hoitolinjan elemen-
tit ovat kuitenkin olleet hänen työssään 
mukanaan jo pitkään, sillä syöpälääkäri-
nä työskennellessään hän on kohdannut 
pitkäaikaista sairastamista, sekä nopeasti 
vakavoituvia oireita. 

Alojen keskinäinen keskustelevuus on 
tullut kuitenkin hänelle itsellensäkin yllä-
tyksenä.

– Palliatiivisesta hoidosta olen oppinut 
syöpätautilääkärin työhön sen, että huo-
mioin vielä entistä enemmän potilasta ko-
konaisuutena. Taudinhoidon lisäksi osaan 
antaa oirehoitoa aiempaa useammin, sekä 
ottaa myös hänen läheisensä huomioon. 

Aroviita on työskennellyt syöpätautien 

lääkärinä kolmentoista vuoden ajan. Pal-
liatiivinen poliklinikka asettuu Kanta-Hä-
meen sairaanhoitopiirissä syöpätautien 
alaisuuteen, mutta yhtä hyvin se voisi olla 
vaikkapa geriatrian tai yleislääketieteen 
alla, hän sanoo. 

– Palliatiivisen hoidon lääkäreistä suu-
rin osa kuitenkin on muita kuin syöpätau-
tien lääkäreitä. Maailman terveysjärjes-
tö WHO:n mukaan myös oireenmukaisen 
hoidon potilaista vain 40 prosenttia sai-
rastaa syöpää. 

Syöpää sairastavien merkitys palliatii-
visessa hoidossa korostuu syövän luon-
teen vuoksi. Syöpää sairastavat voivat olla 
kaiken ikäisiä, mikä puolestaan lisää tar-
vittavan psykososiaalisen tuen merkitys-
tä. Syöpää sairastavat voivat myös tarvita 
muita potilasryhmiä enemmän vaativaa 
kivunhoitoa tai vaikkapa palliatiivista sä-
dehoitoa. 

Elämä on luopumista

Kun lääkäri ehdottaa, että taudinhoidosta 
siirrytään oireiden hoitoon, voi tieto jär-
kyttää. Moni voi kokea taudin jäädyttä-
neen kaiken ympärillään roudan tavoin. 
Kuinka roudan runtelemasta maasta saisi 
nousemaan uutta elämää?

Aroviita toteaa, että toisinaan palliatii-

visen hoitolinjauksen tekeminen voi säi-
käyttää ennemmin potilaan omaiset, kuin 
sairauden kanssa kamppailevan itsensä. 

– Olen kokenut viime vuosina, että ih-
miset tietävät asioista paljon, eikä suurelle 
osalle ihmisistä hoitojen loppuminen ole 
niin vaikea paikka kuin voisi luulla. Pal-
liatiiviseen hoitoon siirtymisen ei pitäisi 
tulla kenellekään yllätyksenä, vaan ete-
nevää sairautta sairastavaa valmistetaan 
tulevaan.

Uutisen myötä useimmiten tulee kuiten-
kin luopua haaveesta elää ilman sairautta. 

Hoito ei lopu, se tiivistyy

Toisinaan vaaditaan monta keskustelua, 
että asian voi ymmärtää. Eikä kaikkea tar-
vitsekaan tai kykenekään heti sisäistää. 
Asiaan voidaan palata yhdessä lääkärin 
kanssa myöhemmin, tarkentaa ja kerrata. 
Oireenmukaisen hoidon alkaminen ei tar-
koita hoitosuhteen loppumista. 

Sairastunutta ei jätetä yksin, vaan hä-
net otetaan jopa entistä tiiviimpään hoi-
tosuhteeseen. Yhteys hoitavaan yksikköön 
säilyy, mutta hoitojen luonne muuttuu.  

Rankkojen hoitojen loppuminen voi 
olla myös helpotus. Aroviita korostaa, että 
palliatiivinen hoito ei ole saattohoitoa, 
vaan saattohoito on vasta oireenmukai-
sen hoidon viimeinen vaihe. Palliatiivisen 
hoidon aloittamisen jälkeen voi edessä 
olla vielä paljon hyvää. Toisilla vähemmän, 
toisilla enemmän. 

Jottei kukaan jäisi tyhjän päälle

Asioiden paremmalle tolalle saaminen, 
vastaa Aroviita kysyttäessä mikä motivoi 
häntä työssään.

Toisinaan omaiset 
järkyttyvät 
enemmän 

oireenmukaiseen 
hoitoon siirtymistä.

Kyse ei ole 
saattohoidosta.
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anta-Hämeen Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuol-
lon yksikön suunnittelussa työskentelevät ylilääkäri Tii-
na Merivuori ja ylihoitaja Susanne Andersson-Tapio. 
Yksikkö on valtakunnallisesti pienikokoinen, mutta kah-

destaan Merivuori ja Andersson-Tapio eivät kuitenkaan loppujen lo-
puksi ole. 

Saapuessaan terveydenhuollon piiriin, suurin osa terveyspalve-
luita käyttävistä asiakkaista kohtaa ensiksi useimmiten perustervey-
denhuollon palvelut. Perusterveydenhuollosta ohjataan tarvittaessa 
eteenpäin erikoissairaanhoidon pariin.

Tehdään yhteistyössä enemmän

Perusterveydenhuollon yksikön tehtävänä on toimia linkkinä ja alu-
eellisena koordinaattorina perusterveydenhuollon-, erikoissairaan-
hoidon- ja sosiaalitoimen välillä.

Vaikka yksikön työhuoneesta voi olla pitkä matka potilaiden luo, 
yhtä kaikki, Merivuori ja Andersson-Tapio työskentelevät potilaan hy-
väksi. Kaksikon mukaan potilaiden palveleminen on työn päämäärä ja 
syy jokaisen ratkaisun tai päätöksen taustalla. 

– Työskentelemme erilaisissa verkostoissa ja yhteistyökumppanei-
den kanssa. Toimimme linkkinä siinä, että potilaan liikkuminen pe-
rusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon olisi jouhevaa.

Merivuori ja Andersson-Tapio kertovat kiertävänsä muissa yksi-
köissä tehden omaa toimintaansa tutuksi. Yhdessä olemme enem-

Perusterveydenhuolto on koko 
väestöä kannatteleva tuki, joka ylläpitää, 
ennaltaehkäisee ja tukee terveyttämme. 
Sairaanhoitopiirimme perusterveyden-
huollon yksikkö työskentelee verkostois-
sa ja edistää alueellisesti tarjottavien 
hoitojen keskinäistä samanvertaisuutta.  

Perustervey-
denhuollon 
yksikkö toimii 
verkostoissa

TEKSTI JA KUVA SENNI LUTTINEN

K

män, he uskovat ja pyrkivät kartoittamaan 
yhteistyömahdollisuuksia sekä kehityk-
sen kohteita. Pieni yksikkö toivoo tule-
vansa tutuiksi toisille ja siten yhteistyön 
lisääntyvän entisestään. 

Samanlaisia palveluita kaikille

Merivuoren ja Andersson-Tapion tehtä-
vänä on kehittää perusterveydenhuoltoa 
ja alueellista yhteistyötä. Keskustelevuus, 
yhdessä tekeminen ja yhdenmukaisuus 
ovat vahvoja elementtejä yksikön työssä, 
sillä työskentelyn tavoitteena on yhtenäis-

Toimimme linkkinä 
siinä, että potilaan 

liikkuminen 
perusterveyden-
huollosta erikois-
sairaanhoitoon 
olisi jouhevaa.

tää maakunnan sisällä tarjottavia palve-
luita. Kun palvelut ovat keskenään saman-
laisia, eri paikkakunnilla asuvien ihmisten 
välinen hoidollinen eriarvoisuus vähenee.  

– Lääketiede määrittää hoidon tarpeen. 
Ei paikkakunta, he nyökkäävät. 

Palveluiden ja toimintamallien ollessa 
keskenään yhtenäisiä on kudottu tuki vah-
va, eikä sitä tarvitse tilkitä joka suunnasta. 
Viime aikoina yksikköä ovat työllistäneet 
muun muassa lasten skolioosiseuranta, 
hoitotarvikejakeluasiat ja painehaavojen 
ennalta ehkäisemisen suositusten edistä-
minen.  

– Oireenmukaisessa hoidossa voi tehdä paljon pie-
nilläkin muutoksilla. Jo se, että voi keskustella tilastaan 
rauhassa lääkärin kanssa, rauhoittaa monia. 

Hoito on yksilökohtaista. Saman diagnoosin saaneita 
ei hoideta samalla tavoin, vaan henkilön omat tarpeet 
vaikuttavat hoitoon enemmän kuin hänen diagnoosin-
sa. Työtä tehdään varsin intensiivisesti, sillä vastaanot-
toajat ovat yleensä tunnin mittaisia. Poliklinikan ovi ei 
käy koko aikaa, sillä päivän aikana poliklinikalle otetaan 
maksimissaan vain neljä potilasta. 

Laajemmin ajatellen Aroviita haluaa kehittää pal-
liatiivista hoitoa koko sairaanhoitopiirimme alueella. 

– Isompi visioni työssä on se, että kukaan ei jää tau-
dinhoidon loputtua tyhjän päälle, vaikka sairautta ei 
pystytäisikään parantamaan. Tämän jälkeen palliatii-
vinen hoito jatkuu ja korostuu. Potilaan vointia seurat-
taisiin ja hänellä olisi pysyvä hoitopaikka. Tavoitteena 
on etenevän sairauden vähäoireisuus ja turvattomuu-
den tunteen poistaminen. 

Aroviidan mukaan palliatiivista hoitoa saavalle tuli-
si olla niin sanottu lupapaikka terveyskeskuksessa, jot-
ta tilan heiketessä hänen ei tarvitsisi mennä ensiavun 
kautta hoitoon. Myös kotihoidon merkityksen tulisi 
kasvaa entisestään.

Henkilöstöä koulutetaan kohtaamisiin

Aroviita haluaa tarkentaa Kanta-Hämeen sairaanhoi-
topiirin hoitoketjua entisestään. Tarkoituksena olisi 
myös painottaa sitä, mikä on oikea ajankohta hoitolin-
jaukselle sekä tehdä hoidosta suunnitelmallisempaa.  
Lisäksi ohjeistuksia tulisi tarkentaa ja henkilökunnalle 
antaa palliatiivisesta hoidosta hoito-ohjeet.

– Sairaanhoitopiirissämme on järjestetty yksi pal-
liatiivisen hoidon koulutus. Jatkossa tarkoituksena on  
järjestää vuosittainen palliatiivisen hoidon koulutus-
päivä ja pitää yksikkökohtaisia koulutuksia. Tietoa on 
annettava, jotta uutuuden outous hoitolinjan ympärillä 
hälventyisi. Monelle oireenmukainen hoitolinja on vie-
lä toistaiseksi ennestään tuntematon asia.

Jos se on Laura Aroviidasta kiinni, ei ole enää kauaa.
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Tavoitteena on etenevän 
sairauden vähäoireisuus 

ja turvattomuuden 
tunteen poistaminen. 

Kuvassa vasemmalla ylihoitaja Susanne Andersson-Tapio 
ja oikealla ylilääkäri Tiina Merivuori.



14 Sinua Kuunnellen 2/18 15 Sinua Kuunnellen 2/18

hveniston keltainen pesulara-
kennus on vuodelta 1932. Pe-

sulanhoitaja Susanna Mattila 
kertoo, kuinka aikojen alus-
sa lakanat kuivatettiin silloi-

sen keuhkoparantolan pihamaalla, missä 
myös eläimet laidunsivat. 

Idyllisen, mutta nykyään myös kaukai-
sen ja tehottoman kuuloista. 

Parantolan aikainen rakennus ei vas-
taa pesulatoiminnan nykyisiin tarpeisiin, 
sillä pestävien tekstiilien määrä on kasva-
nut -30-luvulta tultaessa tasaiseen tahtiin. 
Ennen pyykit lajiteltiin ykskantaan valkoi-
siin, värillisiin, puuvillaisiin ja pellavaisiin. 
Nykyään luokiteltavaa riittää huomatta-
vasti enemmän.

Tekstiilien hallinnointi on siirtynyt 
pala palalta sisäisestä ulkoisesti toteutet-
tavaksi. 

Ei omia tekstiilejä,  
ei omaa pesulaa

Kanta-Hämeen keskussairaala on Suomen 
viimeinen sairaala, jolla on ollut omaa pe-
sulatoimintaa. Tammikuun ensimmäi-
sestä päivästä lähtien henkilöstön suoja-

Keskussairaalassa sijaitsevaa pesulaa ei 
lähdetä peruskorjaamaan, eikä sen laitteita 
uusita, sillä nykyisen sairaalan kiinteistöt 
ovat myynnissä. Kanta-Hämeen sairaanhoi-
topiirin pesulatoiminta siirtyy tammikuussa 
kokonaan Päijät-Hämeen tekstiilihuollolle. 

PESULATOIMINTA 
SIIRTYY KOKONAAN 
PÄIJÄT-HÄMEESEEN

TEKSTI SENNI LUTTINEN

A

Lisääntyneiden asiakkuuksien myötä 
myös tiloissa käsiteltävien tekstiilien määrä 
kasvaa. Tarkoituksenamme on investoida 

tulevaisuudessa myös uusiin laitteisiin.

vaatteiden lisäksi myös 
sairaalatekstiilit siirtyvät 
pestäviksi Päijät-Hämeen 
tekstiilihuollossa. Suo-
ja- eli työvaatteet on pesty 
Lahdessa sijaitsevassa teks-
tiilihuollossa jo yli kahden-
kymmenen vuoden ajan.

– Pesulassamme ei ole ollut 
suojavaatteiden pesuun ja jälki-
käsittelyyn tarvittavia tiloja. Pyykki-
määrä on niin iso ja vaatii suurempaa 
suorituskykyä kuin mitä meillä on, Mat-
tila sanoo. 

Jos pesulatoiminta on muuttunut, niin 
ovat työvaatteetkin. Nykyään sairaanhoi-
topiirissä työskennellään vuokravaat-
teissa, eikä talon itsensä omistamissa tai 
jopa työntekijäkohtaisesti nimikoiduissa 
työasuissa. Vuokravaatteita Kanta-Hä-
meen sairaanhoitopiirissä on käytetty vii-
meisen vuoden ajan.  

Yhteinen historia sekä  
tulevaisuus

Päijät-Hämeen tekstiilihuollon toimitus-
johtaja Heikki Kultanen on innoissaan 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin pe-
sulatoimintojen siirtymisestä heille.

– Meillä on pitkä yhteinen historia. 
Olemme tehneet yhteistyötä jo 23 vuo-
den ajan ja on ollut kauan näköpiirissä, 
että näin tulee käymään. 

Tulevaisuudessa siintävään uuteen 
Ahveniston sairaalaan ei tule omaa pesu-

laa, vaan myös jatkossa sairaanhoito-
piirin pyykit pestään talon ulkopuolella. 
Päijät-Hämeen tekstiilihuollosta ollaan 
mukana uuden sairaalan suunnittelussa, 
sillä tekstiilihuollosta osallistutaan tuki-
palvelujen suunnitteluun ja erilaisiin työ-
ryhmiin. Kultanen ja Mattila molemmat 
työskentelevät osana suunnittelua.

Kevyempää  
työtä kohti

Tammikuuhun saakka 
Kanta-Hämeen Keskus-
sairaalan pesulassa pyö-
rii vielä päivittäin noin 
36 koneellista pyykkiä. 
Pesulan äänimaailma 
on mahtava: siellä jyllää-

vät useat koneet ja lait-
teet.  Jättimäiset mankelit 

ja taittokone hallitsevat ti-
laa, jossa työskentelee tällä 

hetkellä 4,5 työntekijää. Par-
haimmillaan työntekijöitä oli 

jopa 15. 
Pesulatoiminnan siirtyes-

sä Päijät-Hämeeseen tulee hen-
kilöstön työnkuva keventymään. 

Työskenteleminen vanhanaikaisessa 
pesulassa on fyysisesti raskasta. 

Pesula loppuu, mutta tekstiilihuollos-
sa on vielä tehtävää, sillä sairaalan sisäl-
lä tulee organisoida Lahdesta saapuvia 
tekstiilikuormia: ottaa vastaan, tilata ja 
hyllyttää. Liinavaatevaraston toimin-
ta jatkuu tavalliseen malliin kevääseen 
saakka, mutta tulevan hyllytyspalve-
lun suunnitteleminen alkaa heti vuoden 
alusta.

– Pääsemme totuttelemaan hyllytyspal-
veluun jo ennen uuteen sairaalaan siirty-
mistä, Mattila sanoo. 

Hyllytyspalvelun myötä tekstiilitilauk-
set menevät suoraan Lahteen, jossa teks-
tiilit pakataan ja toimitetaan osastoille 

hyllytystä varten. Mattila suhtautuu uusiin 
tuuliin toiveikkaasti.

– Tämä on tulevaisuutta, ja monta hyvää 
asiaa tulee uuden myötä. 

Tiloja laajennettiin juuri 
sopivaan aikaan 

Päijät-Hämeen tekstiilihuollon tilat on ra-
kennettu 45 vuotta sitten nimenomaan sai-
raalapesulaksi. Vuosien varrella siellä on 
kuitenkin pesty muidenkin alojen pyyk-
kejä. Yritys palaa takaisin juurilleen, sil-
lä jatkossa se keskittyy jälleen ainoastaan 
omistajiensa sosiaali- ja terveysalan teks-
tiileihin. 

– Tämän myötä voimme optimoida tuo-
tekantaa ja erikoistua aiempaa paremmin 
asiakkaittemme tarpeisiin.

Lahdessa on käyty läpi suuria uudistuk-
sia myös tilojen puolesta. Kultanen kertoo 
tilojen laajennuksen valmistuneen syys-
kuussa.

– Kreivin aikaan. Lisääntyneiden asiak-
kuuksien myötä myös tiloissa käsiteltävien 
tekstiilien määrä kasvaa. Tarkoituksenam-
me on investoida tulevaisuudessa myös uu-
siin laitteisiin. 

Yrityksessä keskitytään tuottamaan 
tekstiilihuollon palveluita Päijät- ja Kan-
ta-Hämeen maakuntiin. Päijät-Hämeen 
tekstiilihuollon omistavat muun muas-
sa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhty-
mä, Riihimäen seudun terveyskeskuksen 
kuntayhtymä, Hämeenlinnan kaupunki 
ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymä.
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UUSI POTILASTIETO-
JÄRJESTELMÄ 
nopeuttaa työntekoa
Sairaanhoitopiirimme siirtyy käyttämään uutta potilastietojärjestelmää. 
Pitkään käytössä ollut Effica päivitetään uuteen Lifecare-järjestelmään, 
jonka luvataan tarjoavan saumattomat ja kansalaiskeskeiset palvelut.

anta-Hämeen sairaanhoi-
topiirissä siirrytään Lifeca-
re-aikaan maaliskuussa. Val-
mistautuminen muutokseen 

on aloitettu henkilöstölle järjestettävien 
koulutusten myötä. Uuden järjestelmän 
käyttöönottaminen saattaa herättää epä-
luuloa, sillä monet ovat lukeneet esimer-
kiksi Päijät-Hämeessä Lifecareen siirtymi-
sen yhteydessä seuranneista ongelmista. 
Kanta-Hämeessä vastaavat karikot aio-

TEKSTI SENNI LUTTINEN KUVA IISAKKI KIEMUNKI

K
taan tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paan-
asen mukaan väistää.

– Valmistaudumme siirtymiseen jo nyt 
ja koulutamme henkilöstöä monta kuu-

kautta ennen H-hetkeä. Keskitymme kou-
lutuksissa työprosessien opetteluun ja 
hallintaan. Siirtymä Efficasta Lifecareen 
vaatii uuden opettelemista ja omaksu-
mista. Uusien asioiden oppiminen tuntuu 
aluksi hankalalta, mutta tuottaa tuloksia. 

Paanasen mukaan Lahdessa tapahtu-
nut sekaannus voidaan välttää työpro-
sessien tehokkaalla määrittelemisellä. 
Hänen mukaansa järjestelmien sujuvassa 
vaihdossa vaaditaan sitä, että järjestelmän 

toimintatavat tunnetaan mahdollisimman 
hyvin jo etukäteen. 

– Kun hoitoprosessit on määritelty, 
tiedämme itse mitä haluamme järjestel-
mältä ja mitä siltä voimme haluta. Jos am-
mattilaiset kirjaavat asioita järjestelmään 
keskenään eri tavalla, niin ne näkyvät eri 
tavalla. Totta kai järjestelmässä pitää olla 
automatiikkaa ja logiikkaa, mutta myös 
käyttäjien pitää tunnistaa kuinka tieto jär-
jestelmissä liikkuu.

Lifecare on lähempänä 
vapaa-ajan ohjelmia

Nykypäivänä käytetään jatkuvasti va-
paa-ajalla toinen toistaan toimivampia 
käyttöjärjestelmiä. Käytämme sulavia ja 
yksinkertaisia ohjelmia, jotka puhuvat eri 
kieltä Effican kaltaisten vanhentuneiden, 
lomakepohjaisten järjestelmien kanssa. 

Paanasen mukaan Lifecare on toimin-
tatavaltaan lähempänä nykyaikaisia käyt-
töjärjestelmiä. Hän toteaa, että vapaa-ajan 
käyttöjärjestelmien lisääntymisen myötä 
Effican kaltainen järjestelmä alkaa vaikut-
taa työtekijöiden silmissä toimimattomal-
ta. Jos järjestelmä eroaa logiikaltaan ylei-
sesti käytössä olevista järjestelmistä, sitä 
on aiempaa hankalampi käyttää.

– Selväähän se on, että kun helpot jär-
jestelmät ympäröivät meitä, kasvavat vaa-
timukset potilastietojärjestelmällekin. Li-
fecaren myötä olemme lähempänä työn 
ulkopuolella käyttämiemme järjestelmi-
en maailmaa.

Hyvästit täytä kaikki kentät 
erikseen -periaatteelle

Paanasen mukaan Effican ja Lifecaren 
suurin ero on juuri siinä, että jälkimmäi-
nen ei perustu enää lomakepohjaisuu-
teen. Tällä tarkoitetaan käytännössä, että 
Efficassa työntekijän on pitänyt muistaa 
täyttää jokainen tarvittava ruutu tai kent-
tä käsitellessään potilaan tietoja. Työtapa 
on hidas, vaivalloinen ja antaa tilaa inhi-
millisille virheille.

Lifecaressa voi Paanasen mukaan myös 
muokata omaa käyttöliittymäänsä työtä 
helpottaakseen. Näin työntekijä voi jär-
jestää näkymää sellaiseksi, että se tukee 
parhaiten hänen työtään.  Tämän avulla 
voidaan myös paremmin hyödyntää auto-

Lifecaressa sisäänkirjautumisen jälkeen 
avautuu työpöytä, josta on helposti 
nähtävissä kyseisen potilaan tiedot. 
Tässä kuvaesimerkissä on nähtävillä 
lääkärin näkymä järjestelmässä.  

Hoitopolut ovat 
suorempia ja 
näkyvämpiä. 

maattista tietojen täyttöä jo kerran järjes-
telmään tallennettujen tietojen osalta.

– Uudessa potilastietojärjestelmässä 
myös hoitopolut ovat suorempia ja näky-
vämpiä. 

Yhden vilkaisun taktiikka

Lifecaressa lomakepohjainen näkymä on 
vaihdettu prosessien mukaiseen näky-
mään. Tällä tarkoitetaan sitä, että työtila 
muuttuu työtehtävän ja työntekijän roo-
lin mukaan. Esimerkiksi sairaanhoitajan 
ja lääkärin näkymä ohjelmassa on jo läh-
tökohtaisesti erilainen, eikä heidän tarvit-
se itse kertoa ohjelmalle joka kerta, kuka 
ohjelmaa käyttää. 

Tiedot Lifecaressa kerätään myös asia-
kaspohjaisesti, eli järjestelmän näkymä 
vaihtuu potilaan myötä aivan kuten työn-
tekijänkin. Paananen kertoo, että tar-
koituksena on, ettei Lifecaressa tiedon 

koostamiseen mene aikaa, sillä potilaan 
keskeiset tiedot ja hoidon seuraava vaihe 
ovat jo näkyvissä. 

– Tarvittavat tiedot saadaan yhdellä vil-
kaisulla, kun ruudulla näkyy aiempaa vä-
hemmän, mutta oleellisempaa informaa-
tiota. 

Tulevissa Lifecare-versioissa on tar-
koitus myös liittää osaksi potilaan itsen-
sä käyttämistä sähköisistä järjestelmistä 
tuleva tieto. Tällainen järjestelmä on esi-
merkiksi Kanta-Hämeessä valmisteltava 
Oma Raitti, joka on asiakkaan sähköisen 
asioinnin palvelu.

– Oma Raitti on meillä testausvaihees-
sa, ja esittelemme sen asiakkaiden käyt-
töön vuoden 2019 alkupuolella. Alkuun 
Oma Raitin kautta on mahdollista nähdä 
omat hoitonsa aikajanalla sekä täyttää esi-
merkiksi hoidon esitietolomakkeita, mut-
ta vaihe vaiheelta palvelut tulevat laajen-
tumaan, Paananen lupaa. 

Tarvittavat tiedot saadaan yhdellä 
vilkaisulla, kun ruudulla näkyy aiempaa 

vähemmän, mutta oleellisempaa 
informaatiota. 

Tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen uskoo, että merkittäviltä ongelmilta Lifecare-potilas-
tietojärjestelmän käyttöönotossa pystytään välttymään oppimalla muiden sairaanhoitopiirien 
kokemuksista sekä huolellisella suunnittelulla ja koulutuksella.
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ESTEETTÖMYYS 
on meille kaikille
Esteettömyys on yksi tulevaisuuden keskussairaalan, eli Ahveniston sairaalan 
suunnittelua ohjaavista ajatuksista. Sairaalaa suunnitellaan heikoimman asiakkaan 
mukaan, kertoo hankkeen pääsuunnittelija Matti Anttila.

TEKSTI JA KUVA SENNI LUTTINEN

mpäristöministeriön laatima 
uusi asetus rakennusten es-
teettömyydestä tuli voimaan 
vuoden 2018 alussa. Raken-

nusteollisuuden etujärjestön mukaan 
asetuksessa tarkennettiin aiemmin tul-
kinnanvaraisia mittoja nykyistä selkeäm-
miksi. Asetuksessa on määritelty muun 
muassa rakennukseen johtava kulkuväy-
län leveys, sekä se, että portaiden vieressä 
on oltava pyörätuolilla kulkemisen mah-
dollistava luiska.

Ihmisläheisyys toimii ohjaanvana aja-
tuksena nykyisen Kanta-Hämeen kes-
kussairaalan rakennuksen korvaajaksi 

suunniteltavan Ahveniston sairaalan eli 
”Assin” suunnittelussa. Esteettömyys on 
tärkeä osa palveluiden tasavertaisuutta ja 
inhimillistämistä, sillä Ympäristöministe-

Y

Esteettömyyttä voidaan parantaa yksinker-
taisilla teoilla. Esimerkiksi portaiden turval-
lisuutta ja esteettömyyttä voidaan edistää 
porrasaskelten reunaan laitettavilla kontras-
tiraidoilla, kertoo esteettömyyskartoittaja ja 
kuntoutusohjaaja Minna Holopainen. 

Pääsuunnittelija Matti Anttila kertoo, että Ahveniston 
sairaalan havainnekuvissa ei ole nähtävissä esteettö-
miä ratkaisuja vielä tässä vaiheessa, sillä ne vaatisivat 
kuvilta tarkkuutta. Tämän hetkiset kuvat ovat vielä 
luonnosvaiheessa. 

Ympäristö-
ministeriön 

mukaan 
esteettömyys 
on yksi ihmis-

oikeuksistamme.

riön mukaan esteettömyys on yksi ihmis-
oikeuksistamme. Tilojen esteettömyyden 
avulla jokainen voi toimia mahdollisim-
man itsenäisesti. 

Ahveniston sairaalasta kaavaillaan 
maailman inhimillisintä sairaalaa. Esteet-
tömyys kulkee ohjenuorana läpi suunnit-
telun eri vaiheiden, kertoo allianssin pää-
suunnittelija Matti Anttila. 

– Olemme tehneet sellaisen suunnan 
muutoksen verrattuna rakennusten ai-
empaan suunnitteluun, että Assi suunni-
tellaan lähtökohtaisesti asiakkaan eduilla. 
Ajattelemme aina ensin heikointa asiakas-
ta ja tämän jälkeen henkilöitä, joilla ei ole 
yhtä paljoa rajoitteita.

Vammaisneuvosto osallistuu 
suunnitteluun

Erilaiset asiakkaista ja työntekijöistä 
muodostuvat ryhmät ovat osa Ahvenis-
ton sairaalan suunnitteluun osallistuvaa 
joukkoa. Myös Hämeenlinnan vammais-

neuvosto on mukana suunnittelutyössä ja 
allianssi tapaa vammaisneuvoston edusta-
jien kanssa muutaman kuukauden välein. 
Ahveniston sairaala –allianssin projekti-
päällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen:

– Pidimme ensimmäisen tapaamisen 
vammaisneuvoston kanssa marraskuussa. 
Saimme tuolloin kuulla neuvoston edusta-
jien näkemyksiä ja mielipiteitä. Tilaisuu-
dessa oli avointa keskustelua hyvässä il-
mapiirissä.

Tapaamisessa vammaisneuvoston jäse-
net saivat tilaisuuden tutustua sairaalan 
kokonaiskonseptiin ja siihen, kuinka yk-
siköt tulevat sijoittumaan rakennukseen.

Esteettömyys on kontrasteja, 
tarkkoja mittoja

On vain yksi esteettömyys. Esteettömyys 
ei ole mielipideasia, sitä joko on tai ei ole. 
Näin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
esteettömyyskartoittaja ja neurologises-
ti sairaiden aikuisten kuntoutusohjaaja 
Minna Holopainen toteaa esteettömyy-
destä. 

Jos henkilöllä on pysyvästi tai tilapäises-
ti madaltunut toimintakyky, ei hänellä ole 
rajoitteettoman henkilön kanssa saman-
laisia mahdollisuuksia toimia tilassa, jossa 
ei ole otettu huomioon esteettömiä ratkai-
suja. Erilaiset mitat koskien muun muassa 
oven leveyttä, vaatekoukkujen ja valonkat-

kaisimien paikkaa kaventavat ihmisten vä-
listen toimintakykyjen välistä kuilua. Myös 
tiloissa käytettävillä väreillä ja niiden väli-
sillä kontrasteilla on merkitystä esteettö-
myyttä luodessa. Esteettömyyttä edistävät 
ratkaisut ovat meitä kaikkia varten ja hel-
pottavat kaikkien elämää. 

Sairaalaan on päästävä helposti

Esteettömyyttä lähdetään rakentamaan 
jo sairaalan ulkopuolelta. Havainnekuvis-
sa näkyvien suurten portaiden vierelle tu-
lee Anttilan mukaan niin liikunta- ja ais-
tirajoitteisten saapumisen mahdollistava 
luiska, sekä nostin. 

Anttila kertoo, että suunnittelua ohjaa 
ajatus siitä, että esteetön reitti olisi en-
simmäisenä tai vähintään samanaikaisesti 
havaittavissa esteellisen ratkaisun, kuten 
portaiden kanssa. Esteettömät ratkaisut 
hyödyttävät myös sairaalan työntekijöitä, 
joilla voi olla aisti- tai liikuntarajoitteita, 
muistuttaa Anttila.

Esteettömyyskartoittaja Minna Holo-
painen on selvittänyt nykyisen Keskussai-

raalan tilojen esteettömyyttä. Hän antaa 
ruusuja bussipysäkkien läheisyydestä, jot-
ka mahdollistavat saapumisen sairaalaan 
vaivatta. Toisaalta Holopaisen mukaan 
opastaminen tiloihin ontuu: opastuksen 
pitäisi lähteä talon ulkopuolelta ja toimia 
katkeamattomana janana määränpäähän 
saakka. Sisätiloista pitäisi myös löytää ulos. 

Yksityiskohdilla on väliä

Holopainen muistuttaa, että vastuuta es-
teettömyydestä ei voida sysätä esimer-
kiksi arkkitehdeille. Hänen mukaansa niin 
tilojen suunnittelijoilla, tekijöillä, tilaajil-
la ja siellä työskentelevillä jokaisella on 
osansa esteettömyyden vahvistamisessa 
tai heikentämisessä. 

– Jopa viimeisimmällä timpurillakin 
on oltava esteettömyyden kannalta tarkat 
mitat tiedossa, jotta esteettömyys todella 
saavutetaan. Ei ole niin pientä yksityis-
kohtaa, ettei sillä olisi merkitystä. 

Ahveniston sairaalan pääsuunnittelija 
Matti Anttilan mukaan esteettömyyden 
vaatimukset eivät syö rakennuksen visu-
aalisuutta. Hän mukaansa erilaiset esteet-
tömyyttä tuottavat laitteet voivat ennem-
minkin olla rikkaus, jos ne ovat kauniisti 
suunniteltuja. Anttilan mukaan esteettö-
myyden vaatimukset eivät rajoita suun-
nittelua, vaan pikemminkin tuovat siihen 
oman lisänsä.

Esteettömyyden 
vaatimukset eivät 
syö rakennuksen 
visuaalisuutta. 
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Iloa ja innostusta 
toivottaen!

enestyksellinen vuosi 2018 on päättymässä. 
Saimme poikkeusluvan uuden keskussairaalan rakentamiseen. 

Sairaalan kehitysvaihe on jo täydessä käynnissä. Uusi keskussairaa-
la on koko maakunnalle valtava mahdollisuus parempaan erikois-

sairaanhoitoon tulevaisuudessa. Kaikkia toiveita ei ole varaa toteuttaa. Uuteen 
sairaalaan ei kannata siirtää vanhaa sellaisenaan. Kannattaa rohkeasti hakea 
uutta.

Vuoden aikana olemme nousseet edelläkävi-
jöiksi Suomessa sairaaloiden yhteistyön raken-
teiden kehittämisessä. Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin kanssa perustetaan yhteinen alustayhtiö 
joulukuussa. Pirkanmaa-yhteistyö takaa Kan-
ta-Hämeeseen lisää osaamista, resursseja ja po-
tilaita. Onnistuakseen yhteistyö vaatii meiltä tahtoa ja osaamista. Ilman suun-
nattua ja aktiivista yhteistyötä toimintamahdollisuutemme taas rajoittuvat 
merkittävästi tulevaisuudessa. Luottamus yhteistyöhön syntyy tekemällä pal-
jon yhteistyötä kaikilla tasoilla.

Tiedolla johtaminen ja toimintaamme koskevan tiedon julkinen jakaminen 
ovat menneet huimasti eteenpäin. Toiminta, johtaminen ja kehittäminen ovat 
raiteillaan vain tietoon perustuen. Paras lääketieteellinen tieto ja ajantasainen 
tieto omasta toiminnasta on oltava kaikkien käytössä.

Olen jäämässä eläkkeelle vuoden 2019 alusta alkaen.
On ollut hienoa olla mukana kolme vuotta. Teidän asiantuntemuksenne, osaa-

misenne, vastuuntuntonne, huolellisuutenne, luovuutenne, innostuksenne, ky-
kynne tarttua toimeen, empatianne, huumorintajunne ja energisyytenne ovat 
ilahduttaneet minua joka päivä. Ilman näitä positiivisia asioita ette olisi saaneet 
niin paljon aikaan.

Sairaanhoitopiirin hallitus ja valtuusto ovat osoittaneet hienoa päätöksente-
kokykyä silloinkin, kun osa kuntaomistajista on epäillyt etenemisen tarpeelli-
suutta. Sote- ja maakuntauudistuksen keskeneräisyys onkin saanut aikaan epä-
varmuutta ja ymmärrettävää epäröintiä.

Olen ollut nelisenkymmentä vuotta sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvis-
sä töissä. Mitä pidemmälle työurani on edennyt, sitä enemmän olen tullut tie-
toiseksi tunteiden merkityksestä työssä. Kaikki te jaatte varmasti kokemuksen 
työnne merkityksellisyydestä. Jos jaatte lisäksi innostuksen ja tunnette empati-
aa epäröintiä kohtaan, mikään ei estä teitä onnistumasta. Kaikki onnistumisen 
avaimet ovat käsissänne, riippumatta siitä miten nykyinen ja tuleva eduskunta 
onnistuvat sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksessa.

Iloisena ja innostuneena sairaanhoitopiirin menestyksestä, mutta myös hai-
kein mielin toivotan sairaanhoitopiirille ja kaikille sen työntekijöille sekä omis-
tajakunnille ja niiden asukkaille parhainta menestystä!

Hannu Juvonen  
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja v. 2016–2019

M
Luottamus 

yhteistyöhön 
syntyy tekemällä 
paljon yhteistyötä 
kaikilla tasoilla.


