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Pääkirjoitus
Kilpailu potilaista ja ammattilaisista kiihtyy

T

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 ennen kuin sen kausi päättyy.
Ja jos saa, niin lienee turvallista veikata, että joka tapauksessa seuraava hallitus haluaa jättää 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 spesialisteja riitä millään kaikille sairaaloille. Lisäksi Suomessa väestö keskittyy nyt historiallista vauhtia
muutamaan kasvukeskukseen, ja näiden ulkopuolella sijaitsevien alueiden sairaaloiden väestöpohja 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 sairaalan 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 potilaan etu. Yhteistyössä on mahdollista kehittää asiakaslähtöisempiä, vaikuttavampia ja myös taloudellisesti 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 terveysministeriössä 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 kaikissa tulevaisuuden vaihtoehdoissa. Kanta-Hämeen erikoissairaanhoidon palvelujen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi yhteistyö on elintärkeää, ja sen estämistä ei voi perustella ainakaan
potilaiden edulla.

Iisakki Kiemunki

viestintäpäällikkö
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TEKSTI JA KUVA SENNI LUTTINEN

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

A

loitetaan yksinkertaisella kysymyksellä. Mitä
te sosiaalityöntekijät
teette sairaalassa?

– Ihmisen sairastuessa hänellä tulee paljon muutoksia toimeentuloon, työkykyyn
sekä pärjäämiseen arjessa. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on selvittää asiakkaan
tilannetta yhdessä hoitohenkilökunnan,
muun verkoston ja potilaan omaisten
kanssa sekä miettiä ratkaisuja, joilla asiakkaan tilanne saadaan hoidettua niin,
että paluu arkeen toteutuisi mahdollisimman hyvin. Eli mahdollisimman sujuva sairaudesta arkeen paluu on tavoitteemme.

Kuinka suuri osa sairaalan
asiakkaista on sosiaalityöntekijöiden kanssa tekemisissä?

– Sairaanhoitopiirissämme työskentelevillä 12 sosiaalityöntekijällä on eri vastuualueet. Selkeästi isoimpia asiakasryhmiä ovat psykiatrian ja neurologian
potilaat, monisairaat ja lapsiperheet. Näiden lisäksi on paljon potilasryhmiä jotka
eivät ohjaudu meille, sillä tieto heidän tilanteestaan täällä sairaalassa jää ohueksi,
koska hoitoprosessit ovat nopeita. Jos potilas pääsee kotiutumaan hyvin nopeasti,
hänen kokonaistilanteensa ei välttämättä
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Teemme juuri ohjeistusta asiakkaille siitä,
miten he pystyvät hakemaan asiakasmaksun poistoa.
tule sairaalassa ilmi, eikä hän siten pääse
sosiaalityön piiriin muun verkoston arvioinnin piiriin.
– Voisi sanoa, että kaikki sairaalan asiakkaat tarvitsevat jonkinlaista sosiaalityötä. Sairastuttuasi saat sairauden, joka
muokkaa toimintakykyäsi jollain tavoin
ja kotona pärjäämisestä voi tulla taloudellisestikin vaikeaa. Me autamme näissä
tilanteissa hakemaan apua vaikeasta sosiaaliturvaviidakosta. Teemme työtä yhdessä 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 liiaksi sairautensa kuormittama, että pysyisi itse hakemaan apua ja tukimuodot ovat
niin seikkaperäiset, että vaatii sosiaalityöntekijän asiantuntemusta arvioida eri
tukien ja palvelujen oikeutusta.
– Meillä on myös potilasryhmiä, joiden
luona käymme aina. Esimerkiksi kaikki
diabeteslapset ohjataan sosiaalityöntekijälle. Tuolloin vaikutus perheen arkeen on

jo niin iso, että koetaan sosiaalityöntekijällä käynnin olevan perusteltua.
– Työskentelen itse tällä hetkellä asiakasmaksujen poistamiseksi.

Mitä, ollaanko kaikkia
asiakasmaksuja poistamassa?

– Ei sentään. Asiakasmaksulaki sanoo,
että jos potilas ei selviä terveydenhuollon maksustaan, niin ensisijaisesti täytyy miettiä sen maksun poistamista tai
alentamista, ennen toimeentulotukeen
turvautumista. Nykyinen käytäntöhän
kuitenkin on maan laajuisesti se, että potilaita kehotetaan hakemaan ensisijaisesti toimeentulotukea. Meillä ollaan nyt
lähdössä siihen, että toteutetaan sitä asiakasmaksulakia.
– Teemme juuri ohjeistusta asiakkaille siitä, miten he pystyvät hakemaan asiakasmaksun poistoa. Työ on tässä vielä loppusuoralla ja todennäköisesti ohjeistus
saadaan ensi vuoden puolella valmiiksi.
Haasteena on, kun ohjeistusta ei ole valtakunnallisesti tehty, olemme joutuneet
aloittamaan tyhjältä pöydältä. Jotta ohje
noudattaisi asiakasmaksulain henkeä,
vaaditaan monen tahon yhteistyötä ja perusteiden arviointia.

Työmme olisi
helppoa, jos
ihmisten tilanteet
olisivat kaikki
samanlaisia,
mutta ne eivät ole.

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 asiakkaan itsensäkin kanssa, minkälaista tukea
ja apua potilas tulee tarvitsemaan kotiutuessaan. Haasteena tässä on, että aina tilanteita ei arvioida etukäteen sosiaalityön
näkökulmasta vaan keskitytään hoidolliseen puoleen, ja tällöin sosiaalityö pääsee
alkamaan vasta sairaalassa.
– Työmme olisi helppoa, jos ihmisten
tilanteet olisivat kaikki samanlaisia, mutta ne eivät ole. Aina tarvitaan yksilöllistä
arviointia, jotta osaisimme huomioida tilanteen erityispiirteet tukea ja apua suunniteltaessa. Jos ajattelen esimerkiksi Kelan
etuisuuksia, niin yhden etuisuuden asiantuntijaohjeessa on satoja sivuja. Se kertoo,
että ei kukaan pysty sairaana ollessaan
hallitsemaan esimerkiksi vammaispalvelun ja omaishoitotuen asioita.
– Sosiaalityöntekijöiden tehtävä on tietää järjestelmän perusteet ja auttaa sairaalan asiakkaita löytämään oikeat etuisuudet ja tarjota heille myös tukea uuden
elämäntilanteen myötä.
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TEKSTI IISAKKI KIEMUNKI KUVA TAPIO AULU

seikkailee
sairaalassa ja
SOMESSA

Kanta-Hämeen keskussairaalan
uudessa markkinointikonseptissa
tuodaan esiin erikoissairaanhoidon
palveluita myös huumorin keinoin.

J

os olet selaillut Facebookia, Youtubea, Instagramia tai googlaillut tietoa Kanta-Hämeen alueella tai naapurimaakunnissa, olet saattanut jo
törmätä hieman kummallisesti pukeutuneeseen ja epämääräisesti käyttäytyvään Herra Sattuseen.
Sattunen on seikkailuissaan löytänyt
eOdotus-jonomittarin ja tietää, että KantaHämeessä on vertailussa muihin sairaanhoitopiireihin varsin lyhyet hoitojonot, joita voi kätevästi seurata keskussairaalan
verkkosivuilta löytyvän palvelun avulla.
Seuraavaksi Sattunen eksyy omintakeisella tyylillään tulevaisuuden keskussairaalan
eli Ahveniston sairaalan projektitoimistoon
ja tutustuu puolivahingossa siihen, mitä on
suunnitteilla.
Mutta miksi ylipäätään julkisen, verovaroilla ylläpidetyn sairaalan täytyy markkinoida toimintaansa?
– Tilanne on muuttunut täysin erikoissairaanhoidossakin sen jälkeen, kun asiakkaalle tuli vapaa valintaoikeus kiireettömään hoitoonsa. Ennen potilas meni
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Ennen potilas meni sinne, minne lääkäri lähetti ja
käski, mutta nykyään ratkaisee yhä enemmän se,
minkälainen mielikuva ihmisellä on eri hoitopaikoista.

sinne, minne lääkäri lähetti ja käski, mutta
nykyään ratkaisee yhä enemmän se, minkälainen mielikuva ihmisellä on eri hoitopaikoista, toteaa hämeenlinnalaisen mainostoimisto Preciksen Tapio Aulu.
Herra Sattusen hahmo on syntynyt Aulun kynästä, ja hän myös ohjaa videot, joissa Sattunen seikkailee. Sattusta näyttelee
lupaava hämeenlinnalainen näyttelijä
Miikka J. Anttila, joka on tuttu paikallisille ihmisille esimerkiksi kesäteatterin
lavalta sekä maailmalla palkitusta Kyrsyä
– Tuftland -elokuvasta.
– Sain idean Miikasta sellaisena hieman
Mr. Bean -tyyppisenä hahmona, kun teimme valokuvausta ihan toista tarkoitusta
varten, ja pyysin häntä ottamaan todella
överiksi meneviä ilmeitä ja tunnereaktioita. Miikka on aivan mahtavan ilmeikäs
näyttelijä, ja tuli heti mieleen, kun aloimme keskustella sairaanhoitopiirin kanssa sopivasta konseptista markkinointiin,
Aulu kertoo.

Digimainonta on kustannustehokasta ja mitattavaa

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

Tapio Aulu tiedostaa, että terveyspalveluihin liitetyssä huumorissa on myös riskinsä.
– Keskussairaalan henkilöstö ottaa
työnsä todella vakavasti, kuten heidän pitääkin. Yleisö on kuitenkin tottunut siihen,
että markkinointi voi olla hauskaa. KantaHämeen kannalta kyse on siitä, kuinka
pystyy erottautumaan kilpailijoista. Kun
otetaan huumori mukaan yhtälöön, ihmiset haluavat katsoa sen videon loppuun

asti, kun taas tylsä mainos ohitetaan sen
kummemmin miettimättä.
– Herra Sattunen on hahmo, johon välttämättä kukaan ei halua samaistua, mutta 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 taloudellisilla panostuksilla. Esimerkiksi Oulun
yliopistollinen sairaala julkaisi Helsingin
Sanomien välissä monisivuisen liitteen
palveluistaan. Kanta-Hämeen Herra Sattunen elää pääasiassa digimaailmassa,
mutta saattaa ilmaantua pahvihahmoina
myös sairaalan käytäville ja muihin printtimateriaaleihin, kun hahmo tulee tutuksi
yleisölle.
– Some- ja Google-mainonta on nykyään huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin perinteinen printtimainonta, ja lisäksi sitä pystyy kohdistamaan
tarkasti määritellyille kohderyhmille. Sen
tulokset ovat myös mitattavissa. Meidän
resurssimme eivät riitä kilpailemaan isojen yliopistosairaaloiden kanssa näkyvyydestä perinteisissä kanavissa, eikä se olisi
järkevääkään, perustelee sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkö Iisakki Kiemunki.
Ensimmäinen some-markkinoinnin
kokeilu tehtiin vuosi sitten synnytystoiminnan ympärille. Kiemungin mukaan
sen tulokset olivat rohkaisevia.
– Synnytystoiminta on meillä äärimmäisen laadukasta, ja suomalaisten syntyvyyden alentuessa meillä on myös

kapasiteettia tarjota näitä palveluita.
Kohdistimme kampanjan hedelmällisessä iässä oleviin naisiin maakunnan reuna-alueilla, ja sopivan ajan kuluttua kampanjasta voimme tilastoista todeta, että
toisista maakunnista meille tulleiden synnyttäjien määrä on kasvanut 38,5 prosenttia, Kiemunki sanoo.
Syy tilastohyppyyn voi viestintäpäällikön mukaan piillä muuallakin kuin markkinoinnissa, mutta palaute asiakkailta
synnytyskampanjasta oli erittäin positiivista.
– Siitä lähti pohdinta markkinoinnin
jatkumosta eli hahmosta, jonka kautta 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 yrittäjänpäivänä.
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SYDÄNSAIRAALASSA
jokaisella on oma, selkeä rooli
Pian tulee kaksi vuotta täyteen Tays
Sydänsairaalan toimintaa KantaHämeessä. Kun Sydänsairaala aloitti toimintansa Hämeenlinnassa vuoden 2017 alussa, ensimmäinen tärkeä tavoite oli hoitaa pitkiksi venähtäneet hoitojonot pois. Sen jälkeen
tavoitteena on ollut rakentaa potilaille mahdollisimman houkutteleva hoitopaikka, jossa
potilaat saavat tarvitsemaansa hoitoa turvallisesti ja oikea-aikaisesti.
Kyse on hyvin pitkälle aivan perusasioista,
mistä ensimmäinen on sujuva hoitoon pääsy.
Kun puhutaan sydämeen liittyvistä terveysongelmista, potilaat haluavat päästä hoitoon
nopeasti ja saada selvyyden oireisiinsa.Yli kolmen kuukauden odotus ja huoli omasta sydämen toiminnasta ilman minkäänlaista kontaktia hoitavaan tahoon on liian pitkä. Siksi
onkin täysin ymmärrettävää, että aikaisemmin
potilaat hakeutuivat tutkimuksiin ja hoitoon
muihin sairaaloihin. Nyt virta on saatu kääntymään jo toiseen suuntaan ja tällä hetkellä
meille hakeutuu lisääntyvästi potilaita hoitoon
oman sairaanhoitopiirimme ulkopuolelta.
Asiakaslähtöisyyteen ja sujuvien hoitopolkujen rakentamiseen olemme saaneet
paljon apua Sydänsairaalan Tampereen henkilöstöltä. Tärkeintä on rakentaa potilaalle sujuva hoitopolku aina kotoa takaisin kotiin. Ei
vain sairaalan seinien sisällä vaan aina perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja
edelleen kuntoutuksen kautta takaisin kotiin. Henkilöstön kohdalla tärkeää on ollut
selvittää henkilökunnan osaaminen ja omat
mielenkiinnon kohteet. Tältä pohjalta jokaiselle työntekijällemme on sovittu oma rooli,
työnkuva ja vastuut.
Olemme näiden kahden toimintavuotemme aikana käyneet tapaamassa maakunnan
muita toimijoita niin avoterveydenhuollossa

Teemu Hovila

Tays Sydänsairaala Oy:n toimintopäällikkö

Haluan kiittää meidän
Hämeenlinnan Sydänsairaalan erinomaista ja
motivoitunutta henkilökuntaa, että olette suhtautuneet
avoimin mielin tulevaisuuteen ja muutoksiin.
kuin mm. Forssan sairaalassa. Vastaanotto on
ollut poikkeuksetta erinomaista ja yhteistyökuviot ovat rakentuneet tahoillaan kuin itsekseen. Tämän seurauksena meillä on säännöllistä vastaanottotoimintaa Riihimäen sairaalan
lisäksi niin Forssan sairaalassa kuin Hämeenlinnan terveyskeskuksessakin. Kaikki Forssan
ja sen lähialueiden potilaat on siirretty hoidettavaksi Forssan sairaalaan lähikardiologille.
Lisäksi meillä on säännöllistä vastaanottotoimintaa lähikardiologian nimissä Hämeenlinnan terveyskeskuksessa ja tulevaisuudessa
myös Janakkalan terveyskeskuksessa.

Maakunnassa on hyvät puitteet vastaanottotoiminnalle, ja yhteiskunta säästää jo taksikuluissa pitkän euron, kun kardiologi ajaa
lähemmäs potilasta eikä toisinpäin. Itse käyn
pitämässä vastaanottoa Forssassa, ja se on itse
asiassa todella virkistävää!
Omalla kohdallani osakeyhtiön palveluksessa työskentely on näkynyt positiivisimmin
päätöksenteon helppoutena. Meillä on erittäin
matala hallinnon organisaatio ja sitä myöten
päätöksenteko on nopeaa ja ketterää. Havaittuihin epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti ja
korjata tilanne. Tästä esimerkkinä voitaneen
mainita kesällä hankkimamme uusi koronaariangiografialaitteisto. Vanha laitteisto alkoi
temppuilla toistuvasti ja toiminta kärsi tästä
merkittävästi. Teimme huhtikuussa laskelmat
uuden laitteiston hankinnasta ja elokuussa tilat oli remontoitu, uusi laitteisto asennettu ja
käyttöönottolupa saatu. Väittäisin, että tämä
oli nopein suoritus Suomessa. Ja kaikki oli valmista vielä 3 tuntia ennen sovittua!
Samassa yhteydessä investoimme myös
ablaatiolaitteistoon, jonka myötä voimme jatkossa tehdä Hämeenlinnassa rytmihäiriöiden
ablaatiohoitoja. Tämä laajentaa edelleen maakunnallista palvelutarjontaamme Hämeenlinnassa ja houkuttelee tänne potilaita myös
muista sairaanhoitopiireistä.
Haluan kiittää meidän Hämeenlinnan Sydänsairaalan erinomaista ja motivoitunutta henkilökuntaa, että olette suhtautuneet
avoimin mielin tulevaisuuteen ja muutoksiin.
Kaiken tämän muutoksen keskellä olette tehneet erinomaista ja arvokasta potilastyötä,
jota potilaat tutkitusti arvostavat erittäin paljon! Olemme toimineet yhtenä pilottina tässä
suuressa muutoksessa ja toivottavasti muiden
yksiköiden on helpompi seurata meidän vanavedessä.

Kolumni
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TEKSTI JA KUVAT SENNI LUTTINEN

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. >>

Kyse ei ole
saattohoidosta.

P

alliatiivisella hoidolla tarkoitetaan oireenmukaista hoitoa, jossa tarkoituksena on lievittää sairauden mukanaan tuomia kipuja
ja oireita. Siihen siirrytään, kun pitkäaikainen sairaus ei ole enää parannettavissa.
Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen mukaan sana palliatiivinen juontuu latinankielen sanasta pallium, joka tarkoittaa viittaa. Sana kuvaa hyvin hoitoa, sillä
yhdistyksen mukaan parhaimmillaan viitta toimii turvana ja suojana. Viitta heijastaa yhdistyksen mukaan myös hoidon moniammatillista luonnetta.
Kipujen lisäksi niin etenevää pahoinvointia, väsymystä, unihäiriöitä, mielen
oireilua ja paljon muita oireita voidaan
helpottaa. Myös mieltä painavista asioista
voi keskustella yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.
Hoitoihin kuuluu potilaalle annettavaa keskusteluapua ja tarvittaessa potilas
voidaan ohjata psykiatristen palvelujen
piiriin. Työtä tehdään muutenkin laajassa
yhteistyössä muiden sairaanhoidollisten
toimijoiden kanssa.
Oireisiin keskittyvässä hoidossa tarkoituksena on parantaa potilaan elämänlaatua.

Hoitoa viisi päivää viikossa

Palliatiivinen poliklinikka aloitti toimintansa Kanta-Hämeen keskussairaalassa
syyskuun alussa. Poliklinikka on ollut syksyn ajan kaksipäiväinen, toimien maanantaisin ja torstaisin. Hoitoa antavat syöpätautien lääkäri Laura Aroviita työparinsa
sairaanhoitaja Katri Mäkisen kanssa. Poliklinikan toiminta tulee muuttumaan viisipäiväiseksi, sen siirtyessä päiväsairaalaan ja uusien rekrytointien varmistuttua.
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Palliatiivinen poliklinikka toimii konsultaatioklinikkana, eli lääkärit voivat
ohjata potilaansa poliklinikalle arvioidessaan hänen hyötyvän palliatiivisesta
hoidosta. Klinikalla tehdään myös oirehoidon konsultaatiota puhelimitse.
Aroviita työtovereineen tekee tällä hetkellä käyntejä Hämeenlinnan yksiköiden
vuodeosastoille ja muistuttaa sairaalan
henkilökuntaa uudesta toiminnasta sairaalassamme.
Tarvittaessa potilas itse voi esittää lääkärilleen toivomuksen palliatiiviseen hoitoon pääsystä. Aroviita toteaa, että oikeastaan palliatiivista hoitoa voitaisiin antaa
usein jo nykyistä aiemmassa vaiheessa.
– On todettu, että potilaiden ja läheisten elämänlaatu on sitä parempaa, mitä
aiemmin heidät ohjataan palliatiivisen
hoidon pariin.

Paljon opittavaa palliatiivisesta

Laura Aroviita on suorittanut palliatiivisen hoidon erityispätevyyden viime vuoden puolella. Kyseisen hoitolinjan elementit ovat kuitenkin olleet hänen työssään
mukanaan jo pitkään, sillä syöpälääkärinä työskennellessään hän on kohdannut
pitkäaikaista sairastamista, sekä nopeasti
vakavoituvia oireita.
Alojen keskinäinen keskustelevuus on
tullut kuitenkin hänelle itsellensäkin yllätyksenä.
– Palliatiivisesta hoidosta olen oppinut
syöpätautilääkärin työhön sen, että huomioin vielä entistä enemmän potilasta kokonaisuutena. Taudinhoidon lisäksi osaan
antaa oirehoitoa aiempaa useammin, sekä
ottaa myös hänen läheisensä huomioon.
Aroviita on työskennellyt syöpätautien

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

Toisinaan omaiset
järkyttyvät
enemmän
oireenmukaiseen
hoitoon siirtymistä.

– Palliatiivisen hoidon lääkäreistä suurin osa kuitenkin on muita kuin syöpätautien lääkäreitä. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan myös oireenmukaisen
hoidon potilaista vain 40 prosenttia sairastaa syöpää.
Syöpää sairastavien merkitys palliatiivisessa hoidossa korostuu syövän luonteen vuoksi. Syöpää sairastavat voivat olla
kaiken ikäisiä, mikä puolestaan lisää tarvittavan psykososiaalisen tuen merkitystä. Syöpää sairastavat voivat myös tarvita
muita potilasryhmiä enemmän vaativaa
kivunhoitoa tai vaikkapa palliatiivista sädehoitoa.

Elämä on luopumista

Kun lääkäri ehdottaa, että taudinhoidosta
siirrytään oireiden hoitoon, voi tieto järkyttää. Moni voi kokea taudin jäädyttäneen kaiken ympärillään roudan tavoin.
Kuinka roudan runtelemasta maasta saisi
nousemaan uutta elämää?
Aroviita toteaa, että toisinaan palliatii-

visen hoitolinjauksen tekeminen voi säikäyttää ennemmin potilaan omaiset, kuin
sairauden kanssa kamppailevan itsensä.
– Olen kokenut viime vuosina, että ihmiset tietävät asioista paljon, eikä suurelle
osalle ihmisistä hoitojen loppuminen ole
niin vaikea paikka kuin voisi luulla. Palliatiiviseen hoitoon siirtymisen ei pitäisi
tulla kenellekään yllätyksenä, vaan etenevää sairautta sairastavaa valmistetaan
tulevaan.
Uutisen myötä useimmiten tulee kuitenkin luopua haaveesta elää ilman sairautta.

Hoito ei lopu, se tiivistyy

Toisinaan vaaditaan monta keskustelua,
että asian voi ymmärtää. Eikä kaikkea tarvitsekaan tai kykenekään heti sisäistää.
Asiaan voidaan palata yhdessä lääkärin
kanssa myöhemmin, tarkentaa ja kerrata.
Oireenmukaisen hoidon alkaminen ei tarkoita hoitosuhteen loppumista.
Sairastunutta ei jätetä yksin, vaan hänet otetaan jopa entistä tiiviimpään hoitosuhteeseen. 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 oireenmukaisen 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.
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Tavoitteena on etenevän
sairauden vähäoireisuus
ja turvattomuuden
tunteen poistaminen.

– Oireenmukaisessa hoidossa voi tehdä paljon pienilläkin 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 diagnoosinsa. Työtä tehdään varsin intensiivisesti, sillä vastaanottoajat ovat yleensä tunnin mittaisia. Poliklinikan ovi ei
käy koko aikaa, sillä päivän aikana poliklinikalle otetaan
maksimissaan vain neljä potilasta.
Laajemmin ajatellen Aroviita haluaa kehittää palliatiivista hoitoa koko sairaanhoitopiirimme alueella.
– Isompi visioni työssä on se, että kukaan ei jää taudinhoidon loputtua tyhjän päälle, vaikka sairautta ei
pystytäisikään parantamaan. Tämän jälkeen palliatiivinen hoito jatkuu ja korostuu. Potilaan vointia seurattaisiin ja hänellä olisi pysyvä hoitopaikka. Tavoitteena
on etenevän sairauden vähäoireisuus ja turvattomuuden tunteen poistaminen.
Aroviidan mukaan palliatiivista hoitoa saavalle tulisi olla niin sanottu lupapaikka terveyskeskuksessa, jotta tilan heiketessä hänen ei tarvitsisi mennä ensiavun
kautta hoitoon. Myös kotihoidon merkityksen tulisi
kasvaa entisestään.

Henkilöstöä koulutetaan kohtaamisiin

Aroviita haluaa tarkentaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hoitoketjua entisestään. Tarkoituksena olisi
myös painottaa sitä, mikä on oikea ajankohta hoitolinjaukselle sekä tehdä hoidosta suunnitelmallisempaa.
Lisäksi ohjeistuksia tulisi tarkentaa ja henkilökunnalle
antaa palliatiivisesta hoidosta hoito-ohjeet.
– Sairaanhoitopiirissämme on järjestetty yksi palliatiivisen hoidon koulutus. Jatkossa tarkoituksena on
järjestää vuosittainen palliatiivisen hoidon koulutuspäivä ja pitää yksikkökohtaisia koulutuksia. Tietoa on
annettava, jotta uutuuden outous hoitolinjan ympärillä
hälventyisi. Monelle oireenmukainen hoitolinja on vielä toistaiseksi ennestään tuntematon asia.
Jos se on Laura Aroviidasta kiinni, ei ole enää kauaa.
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Perusterveydenhuollon
yksikkö toimii
verkostoissa
Perusterveydenhuolto on koko
väestöä kannatteleva tuki, joka ylläpitää,
ennaltaehkäisee ja tukee terveyttämme.
Sairaanhoitopiirimme perusterveydenhuollon yksikkö työskentelee verkostoissa ja edistää alueellisesti tarjottavien
hoitojen keskinäistä samanvertaisuutta.

män, he uskovat ja pyrkivät kartoittamaan
yhteistyömahdollisuuksia sekä kehityksen kohteita. Pieni yksikkö toivoo tulevansa tutuiksi toisille ja siten yhteistyön
lisääntyvän entisestään.

Samanlaisia palveluita kaikille

Merivuoren ja Andersson-Tapion tehtävänä 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
perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon
olisi jouhevaa.

tää maakunnan sisällä tarjottavia palveluita. Kun palvelut ovat keskenään samanlaisia, 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 vahva, eikä sitä tarvitse tilkitä joka suunnasta.
Viime aikoina yksikköä ovat työllistäneet
muun muassa lasten skolioosiseuranta,
hoitotarvikejakeluasiat ja painehaavojen
ennalta ehkäisemisen suositusten edistäminen.

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

K

anta-Hämeen Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön suunnittelussa työskentelevät ylilääkäri Tiina Merivuori ja ylihoitaja Susanne Andersson-Tapio.
Yksikkö on valtakunnallisesti pienikokoinen, mutta kahdestaan Merivuori ja Andersson-Tapio eivät kuitenkaan loppujen lopuksi ole.
Saapuessaan terveydenhuollon piiriin, suurin osa terveyspalveluita käyttävistä asiakkaista kohtaa ensiksi useimmiten perusterveydenhuollon palvelut. Perusterveydenhuollosta ohjataan tarvittaessa
eteenpäin erikoissairaanhoidon pariin.

Tehdään yhteistyössä enemmän

Perusterveydenhuollon yksikön tehtävänä on toimia linkkinä ja alueellisena koordinaattorina perusterveydenhuollon-, erikoissairaanhoidon- ja sosiaalitoimen välillä.
Vaikka yksikön työhuoneesta voi olla pitkä matka potilaiden luo,
yhtä kaikki, Merivuori ja Andersson-Tapio työskentelevät potilaan hyväksi. Kaksikon mukaan potilaiden palveleminen on työn päämäärä ja
syy jokaisen ratkaisun tai päätöksen taustalla.
– Työskentelemme erilaisissa verkostoissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimimme linkkinä siinä, että potilaan liikkuminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon olisi jouhevaa.
Merivuori ja Andersson-Tapio kertovat kiertävänsä muissa yksiköissä tehden omaa toimintaansa tutuksi. Yhdessä olemme enem-
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PESULATOIMINTA
SIIRTYY KOKONAAN
PÄIJÄT-HÄMEESEEN

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

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

A

hveniston keltainen pesularakennus on vuodelta 1932. Pesulanhoitaja Susanna Mattila
kertoo, kuinka aikojen alussa lakanat kuivatettiin silloisen keuhkoparantolan pihamaalla, missä
myös eläimet laidunsivat.
Idyllisen, mutta nykyään myös kaukaisen ja tehottoman kuuloista.
Parantolan aikainen rakennus ei vastaa pesulatoiminnan nykyisiin tarpeisiin,
sillä pestävien tekstiilien määrä on kasvanut -30-luvulta tultaessa tasaiseen tahtiin.
Ennen pyykit lajiteltiin ykskantaan valkoisiin, värillisiin, puuvillaisiin ja pellavaisiin.
Nykyään luokiteltavaa riittää huomattavasti enemmän.
Tekstiilien hallinnointi on siirtynyt
pala palalta sisäisestä ulkoisesti toteutettavaksi.

Ei omia tekstiilejä,
ei omaa pesulaa

Kanta-Hämeen keskussairaala on Suomen
viimeinen sairaala, jolla on ollut omaa pesulatoimintaa. Tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien henkilöstön suoja-
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vaatteiden lisäksi myös
sairaalatekstiilit siirtyvät
pestäviksi Päijät-Hämeen
tekstiilihuollossa. Suoja- eli työvaatteet on pesty
Lahdessa sijaitsevassa tekstiilihuollossa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
– Pesulassamme ei ole ollut
suojavaatteiden pesuun ja jälkikäsittelyyn tarvittavia tiloja. Pyykkimäärä on niin iso ja vaatii suurempaa
suorituskykyä kuin mitä meillä on, Mattila sanoo.
Jos pesulatoiminta on muuttunut, niin
ovat työvaatteetkin. Nykyään sairaanhoitopiirissä työskennellään vuokravaatteissa, eikä talon itsensä omistamissa tai
jopa työntekijäkohtaisesti nimikoiduissa
työasuissa. Vuokravaatteita Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on käytetty viimeisen vuoden ajan.

Yhteinen historia sekä
tulevaisuus

Päijät-Hämeen tekstiilihuollon toimitusjohtaja Heikki Kultanen on innoissaan

Kevyempää
työtä kohti

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin pesulatoimintojen siirtymisestä heille.
– Meillä on pitkä yhteinen historia.
Olemme tehneet yhteistyötä jo 23 vuoden ajan ja on ollut kauan näköpiirissä,
että näin tulee käymään.
Tulevaisuudessa siintävään uuteen
Ahveniston sairaalaan ei tule omaa pesu-

laa, vaan myös jatkossa sairaanhoitopiirin pyykit pestään talon ulkopuolella.
Päijät-Hämeen tekstiilihuollosta ollaan
mukana uuden sairaalan suunnittelussa,
sillä tekstiilihuollosta osallistutaan tukipalvelujen suunnitteluun ja erilaisiin työryhmiin. Kultanen ja Mattila molemmat
työskentelevät osana suunnittelua.

Tammikuuhun saakka
Kanta-Hämeen Keskussairaalan pesulassa pyörii vielä päivittäin noin
36 koneellista pyykkiä.
Pesulan äänimaailma
on mahtava: siellä jylläävät useat koneet ja laitteet. Jättimäiset mankelit
ja taittokone hallitsevat tilaa, jossa työskentelee tällä
hetkellä 4,5 työntekijää. Parhaimmillaan työntekijöitä oli
jopa 15.
Pesulatoiminnan siirtyessä Päijät-Hämeeseen tulee henkilöstön työnkuva keventymään.
Työskenteleminen vanhanaikaisessa
pesulassa on fyysisesti raskasta.
Pesula loppuu, mutta tekstiilihuollossa on vielä tehtävää, sillä sairaalan sisällä tulee organisoida Lahdesta saapuvia
tekstiilikuormia: ottaa vastaan, tilata ja
hyllyttää. Liinavaatevaraston toiminta jatkuu tavalliseen malliin kevääseen
saakka, mutta tulevan hyllytyspalvelun suunnitteleminen alkaa heti vuoden
alusta.
– Pääsemme totuttelemaan hyllytyspalveluun jo ennen uuteen sairaalaan siirtymistä, Mattila sanoo.
Hyllytyspalvelun myötä tekstiilitilaukset menevät suoraan Lahteen, jossa tekstiilit 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 rakennettu 45 vuotta sitten nimenomaan sairaalapesulaksi. Vuosien varrella siellä on
kuitenkin pesty muidenkin alojen pyykkejä. Yritys palaa takaisin juurilleen, sillä jatkossa se keskittyy jälleen ainoastaan
omistajiensa sosiaali- ja terveysalan tekstiileihin.
– Tämän myötä voimme optimoida tuotekantaa ja erikoistua aiempaa paremmin
asiakkaittemme tarpeisiin.
Lahdessa on käyty läpi suuria uudistuksia myös tilojen puolesta. Kultanen kertoo
tilojen laajennuksen valmistuneen syyskuussa.
– Kreivin aikaan. Lisääntyneiden asiakkuuksien myötä myös tiloissa käsiteltävien
tekstiilien määrä kasvaa. Tarkoituksenamme on investoida tulevaisuudessa myös uusiin laitteisiin.
Yrityksessä keskitytään tuottamaan
tekstiilihuollon palveluita Päijät- ja Kanta-Hämeen maakuntiin. Päijät-Hämeen
tekstiilihuollon omistavat muun muassa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Riihimäen seudun terveyskeskuksen
kuntayhtymä, Hämeenlinnan kaupunki
ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
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UUSI POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ
nopeuttaa työntekoa
Sairaanhoitopiirimme siirtyy käyttämään uutta potilastietojärjestelmää.
Pitkään käytössä ollut Effica päivitetään uuteen Lifecare-järjestelmään,
jonka luvataan tarjoavan saumattomat ja kansalaiskeskeiset palvelut.

K

anta-Hämeen sairaanhoitopiirissä siirrytään Lifecare-aikaan maaliskuussa. Valmistautuminen muutokseen
on aloitettu henkilöstölle järjestettävien
koulutusten myötä. Uuden järjestelmän
käyttöönottaminen saattaa herättää epäluuloa, sillä monet ovat lukeneet esimerkiksi Päijät-Hämeessä Lifecareen siirtymisen yhteydessä seuranneista ongelmista.
Kanta-Hämeessä vastaavat karikot aio-

Hoitopolut ovat
suorempia ja
näkyvämpiä.
taan tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paanasen mukaan väistää.
– Valmistaudumme siirtymiseen jo nyt
ja koulutamme henkilöstöä monta kuu-

kautta ennen H-hetkeä. Keskitymme koulutuksissa työprosessien opetteluun ja
hallintaan. Siirtymä Efficasta Lifecareen
vaatii uuden opettelemista ja omaksumista. Uusien asioiden oppiminen tuntuu
aluksi hankalalta, mutta tuottaa tuloksia.
Paanasen mukaan Lahdessa tapahtunut sekaannus voidaan välttää työprosessien tehokkaalla määrittelemisellä.
Hänen mukaansa järjestelmien sujuvassa
vaihdossa vaaditaan sitä, että järjestelmän

Lifecare on lähempänä
vapaa-ajan ohjelmia

Nykypäivänä käytetään jatkuvasti vapaa-ajalla toinen toistaan toimivampia
käyttöjärjestelmiä. Käytämme sulavia ja
yksinkertaisia ohjelmia, jotka puhuvat eri
kieltä Effican kaltaisten vanhentuneiden,
lomakepohjaisten järjestelmien kanssa.
Paanasen mukaan Lifecare on toimintatavaltaan lähempänä nykyaikaisia käyttöjärjestelmiä. Hän toteaa, että vapaa-ajan
käyttöjärjestelmien lisääntymisen myötä
Effican kaltainen järjestelmä alkaa vaikuttaa työtekijöiden silmissä toimimattomalta. Jos järjestelmä eroaa logiikaltaan yleisesti käytössä olevista järjestelmistä, sitä
on aiempaa hankalampi käyttää.
– Selväähän se on, että kun helpot järjestelmät ympäröivät meitä, kasvavat vaatimukset potilastietojärjestelmällekin. Lifecaren myötä olemme lähempänä työn
ulkopuolella käyttämiemme järjestelmien maailmaa.

Hyvästit täytä kaikki kentät
erikseen -periaatteelle

Lifecaressa sisäänkirjautumisen jälkeen
avautuu työpöytä, josta on helposti
nähtävissä kyseisen potilaan tiedot.
Tässä kuvaesimerkissä on nähtävillä
lääkärin näkymä järjestelmässä.
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toimintatavat tunnetaan mahdollisimman
hyvin jo etukäteen.
– Kun hoitoprosessit on määritelty,
tiedämme itse mitä haluamme järjestelmältä ja mitä siltä voimme haluta. Jos ammattilaiset 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 järjestelmissä liikkuu.

Paanasen mukaan Effican ja Lifecaren
suurin ero on juuri siinä, että jälkimmäinen ei perustu enää lomakepohjaisuuteen. Tällä tarkoitetaan käytännössä, että
Efficassa työntekijän on pitänyt muistaa
täyttää jokainen tarvittava ruutu tai kenttä käsitellessään potilaan tietoja. Työtapa
on hidas, vaivalloinen ja antaa tilaa inhimillisille virheille.
Lifecaressa voi Paanasen mukaan myös
muokata omaa käyttöliittymäänsä työtä
helpottaakseen. Näin työntekijä voi järjestää näkymää sellaiseksi, että se tukee
parhaiten hänen työtään. Tämän avulla
voidaan myös paremmin hyödyntää auto-

Tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen uskoo, että merkittäviltä ongelmilta Lifecare-potilastietojärjestelmän käyttöönotossa pystytään välttymään oppimalla muiden sairaanhoitopiirien
kokemuksista sekä huolellisella suunnittelulla ja koulutuksella.

Tarvittavat tiedot saadaan yhdellä
vilkaisulla, kun ruudulla näkyy aiempaa
vähemmän, mutta oleellisempaa
informaatiota.
maattista tietojen täyttöä jo kerran järjestelmään tallennettujen tietojen osalta.
– Uudessa potilastietojärjestelmässä
myös hoitopolut ovat suorempia ja näkyvämpiä.

Yhden vilkaisun taktiikka

Lifecaressa lomakepohjainen näkymä on
vaihdettu prosessien mukaiseen näkymään. Tällä tarkoitetaan sitä, että työtila
muuttuu työtehtävän ja työntekijän roolin mukaan. Esimerkiksi sairaanhoitajan
ja lääkärin näkymä ohjelmassa on jo lähtökohtaisesti erilainen, eikä heidän tarvitse itse kertoa ohjelmalle joka kerta, kuka
ohjelmaa käyttää.
Tiedot Lifecaressa kerätään myös asiakaspohjaisesti, eli järjestelmän näkymä
vaihtuu potilaan myötä aivan kuten työntekijänkin. Paananen kertoo, että tarkoituksena on, ettei Lifecaressa tiedon

koostamiseen mene aikaa, sillä potilaan
keskeiset tiedot ja hoidon seuraava vaihe
ovat jo näkyvissä.
– Tarvittavat tiedot saadaan yhdellä vilkaisulla, kun ruudulla näkyy aiempaa vähemmän, mutta oleellisempaa informaatiota.
Tulevissa Lifecare-versioissa on tarkoitus myös liittää osaksi potilaan itsensä käyttämistä sähköisistä järjestelmistä
tuleva tieto. Tällainen järjestelmä on esimerkiksi Kanta-Hämeessä valmisteltava
Oma Raitti, joka on asiakkaan sähköisen
asioinnin palvelu.
– Oma Raitti on meillä testausvaiheessa, ja esittelemme sen asiakkaiden käyttöön vuoden 2019 alkupuolella. Alkuun
Oma Raitin kautta on mahdollista nähdä
omat hoitonsa aikajanalla sekä täyttää esimerkiksi hoidon esitietolomakkeita, mutta vaihe vaiheelta palvelut tulevat laajentumaan, Paananen lupaa.
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Pääsuunnittelija Matti Anttila kertoo, että Ahveniston
sairaalan havainnekuvissa ei ole nähtävissä esteettömiä ratkaisuja vielä tässä vaiheessa, sillä ne vaatisivat
kuvilta tarkkuutta. Tämän hetkiset kuvat ovat vielä
luonnosvaiheessa.

TEKSTI JA KUVA SENNI LUTTINEN

ESTEETTÖMYYS
Esteettömyys on yksi tulevaisuuden keskussairaalan, eli Ahveniston sairaalan
suunnittelua ohjaavista ajatuksista. Sairaalaa suunnitellaan heikoimman asiakkaan
mukaan, kertoo hankkeen pääsuunnittelija Matti Anttila.

Y

mpäristöministeriön laatima
uusi asetus rakennusten esteettömyydestä tuli voimaan
vuoden 2018 alussa. Rakennusteollisuuden etujärjestön mukaan
asetuksessa tarkennettiin aiemmin tulkinnanvaraisia mittoja nykyistä selkeämmiksi. Asetuksessa on määritelty muun
muassa rakennukseen johtava kulkuväylän leveys, sekä se, että portaiden vieressä
on oltava pyörätuolilla kulkemisen mahdollistava luiska.
Ihmisläheisyys toimii ohjaanvana ajatuksena nykyisen Kanta-Hämeen keskussairaalan rakennuksen korvaajaksi

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

riön mukaan esteettömyys on yksi ihmisoikeuksistamme. Tilojen esteettömyyden
avulla jokainen voi toimia mahdollisimman itsenäisesti.
Ahveniston sairaalasta kaavaillaan
maailman inhimillisintä sairaalaa. Esteettömyys kulkee ohjenuorana läpi suunnittelun eri vaiheiden, kertoo allianssin pääsuunnittelija Matti Anttila.
– Olemme tehneet sellaisen suunnan
muutoksen verrattuna rakennusten aiempaan suunnitteluun, että Assi suunnitellaan lähtökohtaisesti asiakkaan eduilla.
Ajattelemme aina ensin heikointa asiakasta ja tämän jälkeen henkilöitä, joilla ei ole
yhtä paljoa rajoitteita.

Vammaisneuvosto osallistuu
suunnitteluun

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

Esteettömyyttä voidaan parantaa yksinkertaisilla teoilla. Esimerkiksi portaiden turvallisuutta ja esteettömyyttä voidaan edistää
porrasaskelten reunaan laitettavilla kontrastiraidoilla, kertoo esteettömyyskartoittaja ja
kuntoutusohjaaja Minna Holopainen.
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Kuva: Team Integrated

on meille kaikille

neuvosto on mukana suunnittelutyössä ja
allianssi tapaa vammaisneuvoston edustajien kanssa muutaman kuukauden välein.
Ahveniston sairaala –allianssin projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen:
– Pidimme ensimmäisen tapaamisen
vammaisneuvoston kanssa marraskuussa.
Saimme tuolloin kuulla neuvoston edustajien näkemyksiä ja mielipiteitä. Tilaisuudessa oli avointa keskustelua hyvässä ilmapiirissä.
Tapaamisessa vammaisneuvoston jäsenet saivat tilaisuuden tutustua sairaalan
kokonaiskonseptiin ja siihen, kuinka yksiköt 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 neurologisesti sairaiden aikuisten kuntoutusohjaaja
Minna Holopainen toteaa esteettömyydestä.
Jos henkilöllä on pysyvästi tai tilapäisesti madaltunut toimintakyky, ei hänellä ole
rajoitteettoman henkilön kanssa samanlaisia mahdollisuuksia toimia tilassa, jossa
ei ole otettu huomioon esteettömiä ratkaisuja. Erilaiset mitat koskien muun muassa
oven leveyttä, vaatekoukkujen ja valonkat-

Esteettömyyden
vaatimukset eivät
syö rakennuksen
visuaalisuutta.
kaisimien paikkaa kaventavat ihmisten välisten toimintakykyjen välistä kuilua. Myös
tiloissa käytettävillä väreillä ja niiden välisillä kontrasteilla on merkitystä esteettömyyttä luodessa. Esteettömyyttä edistävät
ratkaisut ovat meitä kaikkia varten ja helpottavat kaikkien elämää.

Sairaalaan on päästävä helposti

Esteettömyyttä lähdetään rakentamaan
jo sairaalan ulkopuolelta. Havainnekuvissa näkyvien suurten portaiden vierelle tulee Anttilan mukaan niin liikunta- ja aistirajoitteisten saapumisen mahdollistava
luiska, sekä nostin.
Anttila kertoo, että suunnittelua ohjaa
ajatus siitä, että esteetön reitti olisi ensimmäisenä 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 Holopainen on selvittänyt nykyisen Keskussai-

raalan tilojen esteettömyyttä. Hän antaa
ruusuja bussipysäkkien läheisyydestä, jotka 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 esteettömyydestä ei voida sysätä esimerkiksi arkkitehdeille. Hänen mukaansa niin
tilojen suunnittelijoilla, tekijöillä, tilaajilla 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 yksityiskohtaa, ettei sillä olisi merkitystä.
Ahveniston sairaalan pääsuunnittelija
Matti Anttilan mukaan esteettömyyden
vaatimukset eivät syö rakennuksen visuaalisuutta. Hän mukaansa erilaiset esteettömyyttä tuottavat laitteet voivat ennemminkin olla rikkaus, jos ne ovat kauniisti
suunniteltuja. Anttilan mukaan esteettömyyden vaatimukset eivät rajoita suunnittelua, vaan pikemminkin tuovat siihen
oman lisänsä.

19 Sinua Kuunnellen 2/18

000000
128213

Iloa ja innostusta
toivottaen!

M

enestyksellinen vuosi 2018 on päättymässä.
Saimme poikkeusluvan uuden keskussairaalan rakentamiseen.
Sairaalan kehitysvaihe on jo täydessä käynnissä. Uusi keskussairaala on koko maakunnalle valtava mahdollisuus parempaan erikoissairaanhoitoon tulevaisuudessa. Kaikkia toiveita ei ole varaa toteuttaa. Uuteen
sairaalaan ei kannata siirtää vanhaa sellaisenaan. Kannattaa rohkeasti hakea
uutta.
Luottamus
Vuoden aikana olemme nousseet edelläkäviyhteistyöhön
jöiksi Suomessa sairaaloiden yhteistyön rakensyntyy
tekemällä
teiden kehittämisessä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa perustetaan yhteinen alustayhtiö paljon yhteistyötä
joulukuussa. Pirkanmaa-yhteistyö takaa Kankaikilla tasoilla.
ta-Hämeeseen lisää osaamista, resursseja ja potilaita. Onnistuakseen yhteistyö vaatii meiltä tahtoa ja osaamista. Ilman suunnattua ja aktiivista yhteistyötä toimintamahdollisuutemme taas rajoittuvat
merkittävästi tulevaisuudessa. Luottamus yhteistyöhön syntyy tekemällä paljon 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, osaamisenne, vastuuntuntonne, huolellisuutenne, luovuutenne, innostuksenne, kykynne 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 päätöksentekokykyä silloinkin, kun osa kuntaomistajista on epäillyt etenemisen tarpeellisuutta. Sote- ja maakuntauudistuksen keskeneräisyys onkin saanut aikaan epävarmuutta ja ymmärrettävää epäröintiä.
Olen ollut nelisenkymmentä vuotta sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä töissä. Mitä pidemmälle työurani on edennyt, sitä enemmän olen tullut tietoiseksi tunteiden merkityksestä työssä. Kaikki te jaatte varmasti kokemuksen
työnne merkityksellisyydestä. Jos jaatte lisäksi innostuksen ja tunnette empatiaa 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 haikein mielin toivotan sairaanhoitopiirille ja kaikille sen työntekijöille sekä omistajakunnille ja niiden asukkaille parhainta menestystä!

Hannu Juvonen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja v. 2016–2019

