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Pääkirjoitus
Kuinka palvelut turvataan, kun rahat on loppu
ja maakunta kipuilee?

K

untatalous on historiansa syvimmässä aallonpohjassa, ja vaikka tuska on yhteinen
koko Suomessa (kenties Helsinkiä ja paria muuta poikkeusta lukuun ottamatta), oireilu on paikallista. Kanta-Hämeessä pitäisi pystyä tekemään terveyspalvelut vuosikymmeniä eteenpäin turvaavia päätöksiä oloissa, joissa näkymää ei ole tarjolla
edes parin seuraavan vuoden päähän.
Päättäjiltä kaivattaisiin nyt poikkeuksellista rohkeutta, keskinäistä luottamusta ja yhteistä
visiota – mutta ajan henki ja äänestäjät kannustavat globaalilla ja paikallisellakin tasolla päinvastoin pikavoittojen hakuun, vastakkainasetteluun ja vastuun pakoiluun.
Eipä käy kateeksi päättäjiä.
Kanta-Hämeen keskussairaalan toimintaan jäsenkuntien ahdinko heijastuu ennätyskireänä
budjettina, joka vaatii punakynän voimalla säästöjä ja tuottavuuden kasvattamista pikavauhdilla, ilman huolellista ja pitkäjänteistä toiminnallista valmistelua.
Tämän tyyppisen omistajaohjauksen jälkiin törmättiin jo kuluneena syksynä, kun sairaanhoitopiirin ulkopuolisten sairaaloiden käyttö ja potilaiden valinnanvapauden trendi eivät –
kumma kyllä – taittuneetkaan pelkästään sillä, että rahat poistettiin budjetista.
Jotta tulevaisuudessa kantahämäläiset ihmiset valitsisivat mieluummin paikalliset, oman
sairaalan palvelut kuin esimerkiksi voimakkaasti markkinoivan tekonivelsairaala Coxan palvelut, tulee brändin, laadun ja asiakaspalvelun olla kohdallaan. Laatua asiakkaan on hankala
mitata, kun vertailutietoa ei ole olemassa, jolloin mielikuva ratkaisee. Tai sitten kannattaa
tuoda Coxan palvelut tänne.
Oman brändin kehittäminen ja vaaliminen on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii myös vakaata
toimintaympäristöä.
Tässä lehdessä kerrotaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tuoreesta strategiasta ja sitä
tukevasta organisaatiokulttuurimme kehittämisestä, joiden avulla pyrimme vastaamaan sekä
omistajien että asiakkaiden esittämiin haasteisiin.
Jotta pystymme tuottamaan yhä enemmän, yhä laadukkaampia palveluja, yhä kasvaville
potilasmäärille suhteessa entistä pienemmällä rahoituksella, niin tarvitsemme hyvinvoivan
henkilöstön ja kulttuurin, jossa annetaan tilaa ja vastuuta ihmiselle.
Strategiaamme kuuluu olennaisena osana, että jäsenkuntien kanssa pyritään yhä syvempään vuorovaikutukseen ja molemminpuoliseen ymmärrykseen. Ymmärryksen tulisi kummuta kaikille osapuolille maakunnan asukkaiden tarpeista. Kantahämäläiset tarvitsevat ja
ansaitsevat kattavat erikoissairaanhoidon palvelut jatkossakin, eikä niitä pidä kuihduttaa lyhytnäköisillä päätöksillä.
Päätöksiä, vakautta ja luottamuksen rakentamista, niitä varmasti kaikki terveydenhuollon
ammattilaiset toivovat joululahjaksi!

Iisakki Kiemunki

viestintäjohtaja
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Vasemmalla hygieniahoitajat Merja Fellman
ja Katja Miettinen, jotka
kiertävät kampanjan
myötä sairaalan yksiköissä ”mustan laatikon”
kanssa. Tässä vuorossa
synnytysyksikkö.

TEKSTI JA KUVAT SENNI LUTTINEN

Ammattilainen
KÄYTTÄÄ AINA
– Hygieniayksikkö kampanjoi käsihuuhteen käytön puolesta
Käsihygienian toteuttamisen laatu on ollut Kanta-Hämeen keskussairaalassa
suosituksiin nähden heikkoa. Tästä syystä sairaalassa on käynnissä
”Ammattilainen käyttää aina” -kampanja, jonka tavoitteena on saada hyvästä
käsihygieniasta lähtemätön osa jokaisen työntekijän ja yksikön toimintaa ja arkea.
Kampanja huipentuu digitaalisten käsihuuhdemittareiden julkistamiseen
sairaanhoitopiirin verkkosivuilla.
Miksi aiheen puolesta
lähdettiin kampanjoimaan,
hygieniahoitajat Katja Miettinen
ja Merja Fellman?
– Lukuisat käsihygieniakoulutukset, teemapäivät ja tapahtumat eivät ole tuotta-
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neet toivottavaa tulosta sairaanhoitopiirin
käsihygienian tasoon. Lähestyimme sairaalahygieniayksiköstä viime kesänä sairaanhoitopiirin johtoa ilmaisten huolemme käsihygienian toteutumattomuudesta.
Asiaa lähdettiin edistämään yhdessä johtajaylilääkärin, potilasturvallisuuskoordi-

naattorin ja viestintäjohtajan kanssa, jolloin syntyi ”Ammattilainen käyttää aina”
-kampanja. Juuri ennen kampanjan julkistamista paikallisessa lehdessä julkaistiin
uutinen sairaalamme käsihygienian heikosta nykytilasta, mikä takasi kampanjallemme talon sisällä runsaasti huomiota.

Tavoitteenamme on vakiinnuttaa sairaanhoitopiirin käsihygienian toteuttamiseen pysyvät yhtenäiset linjaukset.
Tärkeää on, että huolimatta siitä, missä
potilasta hoidetaan ja kuka häntä hoitaa,
potilas tulee kohdatuksi koko hoitoketjun
alusta loppuun asti puhtain, koruttomin ja
oikein desinfioiduin käsin. Tavoitteenamme on käsihygienian tasalaatuisuus.

Tulemme myös
palkitsemaan ne yksiköt,
jotka ovat eniten
parantaneet
käsihygieniaansa.
Mitä kampanja pitää sisällään?
– Olemme jakaneet sairaalan käytäville
potilaille ja henkilökunnalle suunnattuja
julisteita. Tämän lisäksi me hygieniahoitajat teemme kampanjointia kiertämällä
osastoja ja tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuden testata oman desinfektiotekniikkansa ”mustan laatikon” avulla, jonka
UV-valo näyttää käsistä kohdat jotka on
desinfioitu onnistuneesti sekä ne kohdat,
jotka ovat jääneet desinfioimatta.
Jaamme henkilökunnalle kampanjatarroin varustettuja taskukokoisia käsihuuhdepulloja ja vuoden 2020 alussa sairaanhoitopiirin julkisilla verkkosivuilla tullaan
julkaisemaan eHuuhde- ja eDesi-mittarien
tulokset. Mittareista nähdään lähes reaaUV-valo näyttää
käsistä kohdat
jotka on desinfioitu
onnistuneesti.

on jatkuvaa ja myös potilaita on informoitu
käyttöönotetusta toimintamallista julistein
sekä potilaille jaettavissa ohjeissa.
Vuonna 2018 saimme käyttöömme
työtä helpottamaan FCG Flowmedik Oy:n
kehittämät digitaaliset eHuuhde- ja eDesi-mittarit. Havainnointitulokset sekä käsihuuhdekulutukset ovat olleet tästä lähtien
koko henkilökunnan ja johdon nähtävillä
sairaalaan intranetissä ammattiryhmittäin
ja yksiköittäin.
Hygieniahoitajat jakavat henkilökunnalle
kampanjatarroin varustettuja taskukokoisia käsihuuhdepulloja.

liaikaisesti käsihuuhteen käyttömäärät ja
niillä voidaan mitata yksikkökohtaista käsihuuhteen käyttöaikaa. Tulemme myös
palkitsemaan ne yksiköt, jotka ovat eniten
parantaneet käsihygieniaansa.

Mitä keinoja meillä on
käsihygienian kehittämiseen?

– Lokakuussa 2015 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä otettiin laajasti käyttöön
Oulun yliopistollisen sairaalan ja Hoitotyön
tutkimussäätiö Hotuksen kehittämä käsihygienian seurantaan ja kehittämiseen kehitetty KhYHKÄ-toimintamalli. Kyseisestä
toimintamallista on järjestetty johdolle,
lähiesimiehille ja hygieniayhdyshenkilöille suunnattu koulutus. Henkilöstön motivointi ja kannustaminen toimintamalliin

Mikä käsihygienian saamisessa
osaksi työskentelyä on
haastavinta?

– Toistuvat perehdytykset, koulutukset,
tavoitteiden laadinta, palautteiden anto
ja pyrkimys vaikuttaa positiivisempaan
asenteeseen käsihygieniassa ovat sekä
sairaalahygieniayksikössä työskentelevien, että hygieniayhdyshenkilöiden haastavampia tehtäviä.
Paitsi käsihygienian kehittäminen,
myös toimintamallin käyttö työkaluna
vaatii pitkäjänteistä työtä ja vuorovaikutteista keskustelua koko henkilökunnan
kanssa. Suurin haaste on saada koko henkilöstö sitoutumaan käsihygienian kehittämiseen. Mistä saada hygieniayhdyshenkilöille riittävästi aikaa havainnointiin,
entä mikä asema ja arvostus yksiköissä on
annettu käsihygienialle? Käsihygienian on
koettu koskettavan vain osaa henkilökunnasta, mikä on näkynyt tuloksissa: hoitajien käsihygienian parantuessa ei lääkäreiden käsihygienian toteutumisessa ole
tapahtunut juurikaan muutosta.

Onko edistystä jo nähtävissä?

– Paljon hyvääkin on matkaan mahtunut
ja pienistäkin edistymisistä on iloittu. Toimintamallin käytön myötä yksiköissä on
oikeasti lähdetty pohtimaan käsihygieniaa
ja kyseenalaistamaan käytössä olleita toimintatapoja sekä muuttamaan niitä kohti
parempaa.
Vuorovaikutus ja yhteistyö sairaalahygieniayksikön, hygieniayhdyshenkilöiden
ja yksiköiden välillä on tiivistynyt ja kynnys molemminpuoliseen yhteydenpitoon
on madaltunut. Meillä uskotaan vahvasti,
että yhteistyöllä ja sinnikkyydellä päästään vielä hyvään ja potilasturvallisuutta
lisäävään käsihygienian toteutumiseen!
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KHSHP:stä halutaan
hierarkialtaan matala
ja työnantajana
houkutteleva
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri toteutti laajan
kulttuurikartoituksen yhteistyössä organisaatiokulttuurin muotoiluun erikoistuneen Leidenschaft Oy:n
kanssa. Tulokset eivät olleet vielä toivotulla tasolla,
mutta lähtötason tiedostamisesta on hyvä ponnistaa
ylöspäin, henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua sanoo.

K

anta-Hämeen sairaanhoitopiiri toteutti henkilöstökyselyn
sairaanhoitopiirin kulttuurista
ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kyselyyn vastasi 53 prosenttia henkilöstöstä, yhteensä 1089 henkilöä 2039 työntekijästä. Sairaanhoitopiirissä ei ole aiemmin
tehty tämän laajuista organisaatiokulttuurin kartoittamista ja kehittämistä.
Kartoituksessa käytettiin Siqni-kyselyä,
jossa jokainen vastaaja saa valita itse oman
työnsä kannalta tärkeimmät aiheet ja arvioida niiden toteutumista organisaatiossa.
Tietoa tämän hetkisestä tilanteesta kertyi
runsaasti, sillä pelkästään avointa palautetta saatiin jo 237 sivun edestä. Sähköisenä toteutetun Siqni-kyselyn lisäksi Leidenschaft haastatteli osaa henkilöstöstä
pienryhmissä ja yksilöhaastatteluilla. Yritys seurasi myös sairaanhoitopiirin johtoryhmien työskentelyä ja teki havaintoja
sairaalan tiloista ja yleisistä tavoista toimia.
Näiden lisäksi myös sairaanhoitopiirin intranet ja henkilöstöhallinto käytiin läpi.
Keskussairaalan entiseen pesularakennukseen on tehty pyörävarasto työmatkapyöräilijöiden iloksi. Samoihin tiloihin on tulossa
myös pyörähuolto, jossa korjaajana työskentelee siviilipalvelusmies, kertoo henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua.
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Päätösten tekoa lähempänä
asiakkaita

Kulttuurikartoitus toimii koko sairaanhoitopiirin organisaatiokulttuurin ja toiminnan muutoksen käynnistävänä tekijänä.
Organisaatiokulttuurin muutostyö etenee

nyt tehdyn analyysin ja toimenpide-ehdotusten jälkeen kehityssuunnitelman ja ensimmäisten muutosten toteuttamiseen.
Yksi ensimmäisistä toimenpiteistä on tavoitekulttuurin ja arvojen määrittely, minkä lisäksi myös esimiesten rooleja tullaan
tarkastelemaan myöhemmin.
Tarve organisaation kokonaisvaltaiseen
muutokseen lähti kesällä 2019 päivitetystä
strategiasta, jossa sairaanhoitopiiristä kaavailtiin avointa, välittävää, rohkeaa, ketterää ja dynaamista toimijaa. Lisäksi henkilöstön äänen toivottiin tulevan paremmin
esille. Henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua on
yksi organisaatiomuutosta ja kehitystä ajavista henkilöistä.
– Sairaalamme hierarkiasta on toivottu
nykyistä matalampaa ja meidän pitää muuttaa toimintatapaamme ja -kulttuuriamme
sellaiseksi, että päätöksiä voidaan tehdä lähempänä asiakasta. Kulttuurin muutoksella haemme siis hyötyä asiakkaalle ja myös
henkilöstölle. Työnsä mielekkääksi kokeva
henkilöstö tuottaa entistä parempaa potilaskokemusta, Alaluusua sanoo.

Kokonaistyytyväisyys on
keskiarvoltaan 65

Sairaanhoitopiiri sai kulttuurikartoituksessa kokonaistyytyväisyyden keskiarvoksi 65. Kyselyssä vertailun kohteeksi

oli määritelty vastaajien aikaisempi kokemus siitä, kun he ovat olleet tyytyväisimmillään työnantajaansa koko työuransa aikana. Tämän keskiarvo puolestaan oli 87,
pisteiden maksimimäärän ollessa 100.
Siqni-kyselyn mukaan Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirissä suurin osa työntekijöistä (42 %) kokee työssään kaikista
merkityksellisimmäksi asiaksi mielekkäät
työtehtävät. Seuraavaksi tärkeimmäksi
koettiin työpaikan vahva yhteishenki, työn
ja vapaa-ajan tasapaino, oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut sekä viidennellä
sijalla ammattitaitoiset kollegat. Kyselyyn
vastatessaan tuli valita 30 eri tekijästä viisi
oman työhyvinvointinsa ja motivaationsa
kannalta merkityksellisintä tekijää.
Tutkimuksen mukaan sairaanhoitopiiri valikoituu työpaikaksi tällä hetkellä
käytännön syistä. Työnantajaan henkilöstöä sitouttavia tekijöitä ovat esimerkiksi

kotipaikkakunta, asuntolaina, perhe sekä
työpaikan turvallisuus ja varmuus. Sitouttavina tekijöinä mainituiksi tuli elämän
realiteettien lisäksi esimerkiksi myös yksikön hyvä yhteishenki, hyvät henkilöstöedut ja kouluttautumismahdollisuudet.

Terveydenhuolto ja
erikoissairaanhoito
nähdään merkityksellisenä
ja vahvana syynä
työnteolle.

– Terveydenhuolto ja erityisesti erikoissairaanhoito itsessään nähdään merkityksellisenä ja vahvana syynä työnteolle.
Tärkeää onkin miettiä, miksi työntekijän
tulee valita juuri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Toimintamme kaipaa erottautumista ja julkilausuttua suuntaa, Alaluusua sanoo.

Henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua kertoo, että henkilöstön tyytyväisyyden ja
työntekijäkokemuksen kartoittamisesta
tehdään osa sairaanhoitopiirin jatkuvaa
toimintaa.
– Siqni-kysely voitaisiin mahdollisesti toistaa jossain vaiheessa, jotta näemme
kulttuurin kehittymisen. Tarkoituksena
on aloittaa myös kuukausittain toteutettava henkilöstökysely työn mielekkyyteen
vaikuttavista asioista.
Muutokseen on vahva tahtotila ylintä
johtoa myöten, Alaluusua vakuuttaa.
Lisää aiheesta johtajaylilääkäri Sally Järvelän kolumnissa
sivulla 20 ja shp:n johtaja Seppo
Rannan haastattelussa sivulla 10.

Työmatkaliikkumisen eteen tehty työ KANTAA HEDELMÄÄ

S

uomen kasvukäytävä -verkosto
myönsi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille Työmatkaliikkumisen Edelläkulkija-kunniamaininnan syyskuussa 2019. Perusteluina
mainittiin sairaanhoitopiirin henkilöstönsä hyväksi tekemät työmatkaliikenteen
etuudet ja liikkumismahdollisuudet. Näitä
ovat muun muassa joukkoliikenteen käytön tukeminen, yhteiskäyttöpyörät sekä
sähköpyöräkokeilut asemanseudun ja Ahveniston välisen matkan kulkemiseen. Sairaanhoitopiirin tarjoama vuosittainen tuki
joukkoliikenteen käyttöön työmatkaliikenteessä on 300 euron arvoinen.
– Meillä on muutamia aktiivisia pyörien vuokraajia ja juuri tehdyn kyselyn
perusteella on katsottu, että yhteiskäyttöpyörätoimintaa kannattaa jatkaa. Sairaalan lisäksi myös linja-auto- ja rautatieasemalla on ollut omat pyöräasemansa,
mutta nämä poistuvat talven ajaksi käytöstä. Muutos johtuu VR:n ja Hämeenlinnan kaupungin lupaehdoista. Koska pyörä
on palautettava takaisin keskussairaalalle,
vuokrausaikaa on nostettu nyt vuorokaudesta kahteen viikkoon, henkilöstöjohtaja
Petri Alaluusua sanoo.
Työmatkaliikkumisen Edelläkulkija on Motiva Oy:n Fiksusti töihin -hank-

keen lanseeraama tunnustuskampanja,
joka myönnetään työnantajalle, joka on
huomioinut esimerkillisesti työmatkaja työasiamatkaliikkumisen hyvinvointia ja kestävää kehitystä tukevat keinot.
Tunnustusta jaetaan eri puolilla Suomea
syyskuussa vietettävällä Liikkujan viikolla
(16.–22.9.2019).
Hyötyliikkumiseen työmatkan muodossa on satsattu. Työntekijöille on jaettu
muun muassa heijastinvaljaita, pukuhuoneita on varusteltu hiustenkuivaimin ja
suihkussa kävijöille tarjotaan pyyhehuolto. Sairaanhoitopiiri on järjestänyt työntekijöilleen pyöräesittelyitä sekä pyörien

huoltopäivän. Pyörien huoltotoimintaa
tullaan jatkamaan, sillä tällä hetkellä pyörähuoltotoimintaa valmistellaan toimivaksi
vanhassa pesularakennuksessa. Toiminnan
kaavaillaan alkavan kevään myötä. Samoihin tiloihin on rakennettu myös pyörävarasto, joka on jo käytettävissä.
Sairaanhoitopiiri jatkaa työmatkaliikkumisen kehittämistä. Viimeisimpänä
toimenpiteenä käyttöön on otettu Kimppa-kimppakyytisovellus, jolla työntekijät
voivat sopia yhteisiä työmatkoja muun
henkilökunnan kanssa. Työmatkansa jakaville on osoitettu omat parkkipaikat.
Sovellusta on kehitetty Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin henkilöstön työmatkaliikkumisen tarpeet huomioiden, mutta sitä voi käyttää myös muiden kuin työmatkojen järjestämiseen.
Työmatkaliikkumisen kehittäminen ja
tukitoiminnat ovat osa sairaanhoitopiirin kesällä 2018 Valpastin Oy:n kanssa
aloittamaa Tervettä menoa -toimintamallia, jonka myötä sairaanhoitopiirille toteutettiin kestävän työmatkaliikkumisen
toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelma pitää sisällään nykytilan ja
muutospotentiaalin kartoittamisen sekä
tahdotun lopputuloksen mahdollistavien
toimenpiteiden määrittämisen.
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ECT-poliklinikalla
voi käydä kotoa käsin
Mielenterveyspotilaille sähköhoitoa antava
ECT-poliklinikka sai omat tilansa Kanta-Hämeen
keskussairaalasta viime kesänä. Hoidon kysyntä
on kasvanut vuosien kuluessa ja uudet tilat ovat
mahdollistaneet hoidontarpeeseen vastaamisen.
Monelle hoitomuoto on kuitenkin edelleen
tuntematon.

T

ässä osassa rakennusta muun
sairaalan hektisyys tuntuu
kaukaiselta, sillä sähköhoitoa
eli elektrokonvulsiivista hoitoa (ECT) tarjoavan poliklinikan odotustila sijoittuu pitkän käytävän päähän. Poliklinikalla työskentelevä psykiatrinen
sairaanhoitaja Fia Fager-Pintilä aukaisee
poliklinikan oven ja pyytää käymään peremmälle. Mielenterveyspotilaita on hoidettu sähköllä jo pitkän aikaa keskussairaalassa, mutta vasta kesäkuussa toiminta
sai omat tilansa. Uuden oman poliklinikan
myötä hoitoon saapuvan potilaan yksityisyyden suojaa on parannettu ja hoitokokemuksesta on tehty miellyttävämpi.
ECT-laite on ollut aiemmin sijoitettuna sairaalaan heräämöön, jonne potilas
saapui hoitoon akuuttipsykiatrian osastolta henkilökunnan saattamana ja palasi
osastolle hoidon jälkeen sairaalasängyssä
maaten. ECT-laitteen sijaitseminen heräämössä ei tukenut hoidon tarvitsemaa yksityisyyttä, sillä samassa tilassa oli muitakin
potilaita. Lisäksi potilaat saattoivat kokea
sängyssä sairaalan läpi kulkemisen epämiellyttäväksi.
Nyt uusien tilojen myötä potilas voi
saapua itsenäisesti suoraan ECT-hoitoon
ja herätä samassa tilassa ilman aiemman
kaltaista siirtymää. Hoidon luonne on
muutenkin muuttunut viime vuosina, sillä nykyisin pääosa käy sähköhoidossa ko-
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toaan, kun aiemmin hoitoa
annettiin vain osastohoidossa oleville. Uusiin tiloihin siirryttiin osittain hoidon
kasvaneen kysynnän vuoksi.

Päijät-Häme esikuvana
poliklinikalle
Sähköhoito on vanha menetelmä, jonka
käyttö jättäytyi vähemmälle 60-luvulla lääkehoidon kehittymisen myötä. Siitä on todettu olevan tehokas apu esimerkiksi vaikeaan masennukseen ja katatonisuuteen.
Hoitoa koskevan tutkimustiedon, kokemuksen ja näytön lisäännyttyä hoitomuoto
on kokenut lähestulkoon uuden tulemisen.
– Nykyään lääkärit osaavat ohjata potilaita aiempaa enemmän sähköhoitoon. Ennen potilaalle oli kokeiltava kaikki mahdolliset lääkkeet läpi ja vasta sen jälkeen voitiin
siirtyä ECT-hoitoon, Fager-Pintilä sanoo.
Kanta-Hämeen keskussairaalan ECTpoliklinikalla pyritään 1000 erilliseen hoitokertaan vuodessa. Fager-Pintilän mukaan hoidon kysyntä jatkaa kasvamistaan
ja vaikka lähetteitä tulee koko ajan entistä
enemmän, jonoa on kuitenkin onnistuttu
jo purkamaan. Poliklinikkaa kehittäessä
tutustuttiin Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ECT-poliklinikan toimintamalliin ja
psykiatrian ylilääkäri Kati Kallion mukaan tästä saatiin toimintaan paljon vai-

kutteita. Päijät-Hämeen keskussairaala on
julkaissut sivuillaan esittelyvideon, joka
kertoo poliklinikalla käynnistä potilaan
näkökulmasta.

Sähköhoito vaikuttaa nopeasti

Nytkään sähköhoidolla ei korvata muita
hoitomuotoja, vaan sen kanssa annetaan
aina joko lääkehoitoa tai terapiaa. ECT-hoitoa voidaan antaa masentuneiden lisäksi
psykoottisille ja itsetuhoisille henkilöille.
Sen vaikutukset ovat nähtävissä nopeasti
ja vaikutus on sitä paremmin huomattavissa mitä vakavampi tilanne on. Pikainen apu
on etu lääkehoitoon verrattuna, sillä lääkkeiden toimiminen on todennettavissa vasta pidemmällä aikavälillä.
– Mielenterveysasioista puhuttaessa
pienikin aikaväli hoidon vaikuttavuudessa voi olla merkittävä, Fager-Pintilä sanoo.
Hoitoa annetaan yleensä 8–12 kerran
sarjoina, minkä jälkeen potilaalle voidaan

antaa ylläpitohoitoa esimerkiksi kerran viikossa tai kuussa. Psykiatri arvioi yhdessä
potilaan kanssa, millaiselle ylläpitohoidolle
on tarvetta. Tilaresurssien puolesta potilaita voi olla yhtä aikaa viisi hoidossa kävijää.
Poliklinikalla työskentelee kokoaikaisesti kolme asiantuntijahoitajaa ja heidän lisäkseen poliklinikka työllistää kaksi
sijaisena toimivaa psykiatrista sairaanhoitajaa, joista Fager-Pintilä on toinen.
Hoitohenkilökunnan lisäksi poliklinikalla työskentelee psykiatri ja anestesialääkäristä ja -hoitajasta koostuva anestesiatiimi, jonka joustavuutta ja yhteistyötä
psykiatrian ylilääkäri Kati Kallio kehuu.
Hoitoa annettaessa yksi ECT-hoitajista
antaa sähkön, kun taas anestesialääkäri ja
-hoitaja seuraavat tarkasti elintoimintojen
mittareita: sydänkäyrää, happisaturaatiota ja verenpainetta. Potilasta on seurattava
vielä kahden tunnin ajan hoidon loputtua,
vaikka itse hoidossa meneekin noin viisi
minuuttia ja heräämisessä 15 minuuttia.
Hoidon jälkeen potilas voi syödä välipalaa,
sillä hän on joutunut olemaan ravinnotta
hoitoon tullessaan.

Tietoisuus sähköhoidosta
on toisinaan puutteellista
jopa sairaalan henkilökunnan keskuudessa.

Turvallisella hoidolla voi olla
myös haittavaikutuksia
Viime keväänä sairaanhoitopiirissä järjestettiin ECT-hoitokoulutuksia, joiden
myötä hoidosta on tullut luonteeltaan sairaanhoitajavetoista. Tästä muutoksesta
johtuen hoitoa voidaan antaa viikossa viidesti aiemman kolmen kerran sijaan.
Tietoisuus sähköhoidosta on toisinaan
puutteellista jopa sairaalan henkilökunnan
keskuudessa, sillä ennakkoluulot voivat
pohjautua vaikkapa elokuvissa nähtyihin
kauhukohtauksiin ja vanhahtaviin käytäntöihin. ECT-hoidon yksi haaste on siihen
liittyvät ennakkoluulot, sillä sähkön saaminen hoitomuotona voi kuulostaa rajulta.
Tehokkuudestaan ja turvallisuudestaan huolimatta elektrokonvulsiivinen
hoito ei ole täysin riskitöntä, sillä se voi
aiheuttaa lyhytkestoista lähimuistin menetystä hoitojakson aikana. Koska poti-

las nukutetaan hoidon ajaksi, voi hänellä
olla myös huonovointisuutta tai voimattomuutta hoidon jälkeen. Hoidon välittömät sivuvaikutukset ovat Fager-Pintilän
mukaan maalaisjärjellä ajateltavissa.
– Hoito on rankka ja siitä voi tulla potilaalle lihaskipuja, aivan kuin kovan treenin
jälkeen. Tähän voidaan kuitenkin valmistautua ja antaa hoitoon saapuvalle lisäannos lihasrelaksanttia ja kipulääkkeitä.

Hoito käy melkein kaikille

ECT-hoito on potilaalle maksutonta, mutta
tavallisten käytäntöjen mukaan peruuttamattomista käynneistä veloitetaan sakkomaksu. Koska potilas nukutetaan hoidon
ajaksi, esteitä hoidolle on tuore aivotapahtuma, kuten aivohalvaus ja -vuoto, eikä
hoitoa voida myöskään antaa hiljattain sydäninfarktin saaneelle henkilölle. Hoito
vaatii aina potilaan suostumuksen. Sähköhoidon onnistumista seurataan muun
muassa Beckin masennustestin ja muiden
erilaisten testien avulla.
– Tarkkailemme aina myös potilaan
toimintaa, olemusta ja ilmeitä. Niitä seuraamalla voidaan päätellä, onko hoidosta ollut toivotun kaltaista hyötyä. Hoidon
onnistuessa potilaan toimintakyky kohentuu, Fager-Pintilä sanoo.
Uusilla tiloilla on pyritty tekemään hoitokokemuksesta mahdollisimman miellyttävä ja tervehdyttävä ja tarkoituksenmukaiset tilat tukevat poliklinikan toimintaa.
Sähkö annetaan erillisessä huoneessa, jolloin potilaat eivät kuule toistensa hoitoa ja
yksityisyys säilyy. Poliklinikalla on myös
oma oleskelunurkkauksensa, jossa potilas
voi viettää aikaa ennen kotiin lähtöä. Lisäksi hoitajien pysyessä koko hoidon ajan
samana voidaan potilaan oloa tarkkailla
aiempaa paremmin.
Esimerkiksi valaistusratkaisuilla voidaan tehdä potilaan olosta mukavampi.
Uudenkarhealla poliklinikalla jokaisen
sängyn päälle on sijoitettu oma säädettävä
valaisimensa, jota voi himmentää heräämisen ajaksi ja vuoroin kirkastaa esimerkiksi kanyylia laitettaessa.
– Haluamme tukea potilasta kaikin tavoin. Sähköhoito on nyt paljon inhimillisempää, kun siinä voi käydä kotoa ja elämä hoidon ympärillä pysyy tavallisena,
Fager-Pintilä sanoo.
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Seppo unelmoi organisaatiosta,

JOSSA IHMINEN TULEE ENSIN
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin strategia perustuu
neljälle peruspilarille, joiden varaan rakentuu ihmisen kokoinen
ja inhimillinen keskussairaala.

V

uoden 2019 alussa sairaanhoitopiirin johtajan tehtävässä aloittanutta Seppo Rantaa
ei usein näe lepäämässä laakereillaan, mutta hän suostuu kuvattavaksi
työhuoneensa sohvalle selälleen ja silmät
kiinni. Rannan kalenteri on ammuttu kuukausia eteenpäin aamusta myöhäiseen iltaan asti kokouksia ja tapaamisia, ja johtajan oven takana on useimmiten jono
ihmisiä kysymään linjausta tai lupaa erilaisiin asioihin.
– Sairaalamaailma on perinteisesti hyvin hierarkkinen organisaatio, jossa henkilöstöryhmien välillä on ollut selkeitä
rajalinjoja. Nykymaailma vaatisi meiltä
kuitenkin ketteryyttä, luovuutta, rohkeutta, tiimiajattelua ja prosessien uudistamista, jotta pystyisimme vastaamaan kasvavan
palvelutarpeen ja supistuvan rahoituksen
vaikeaan yhtälöön, Seppo sanoo.

Potilas on kaikkein tärkein,
mutta kun olemme
auttamisbisneksessä,
niin on vaikea auttaa toisia,
jos itse ei voi hyvin.

Uusi johtaja käynnisti keväällä strategiatyön johtoajatuksenaan, että sen tulee
tähdätä organisaatioon, jossa turhaa byrokratiaa vähennetään, vastuuta jaetaan
laajemmin ja jossa henkilöstö nostetaan
keskeiseen rooliin.
– Potilas on kaikkein tärkein, mutta kun
olemme auttamisbisneksessä, niin on vai-
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Inhimillisyys, ihmisenkokoisuus ja
ihmisen kohtaaminen ovat teemoja,
jotka tulevat esiin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
uudessa strategiassa. ”Meillä on vielä paljon tekemistä,
jotta ne asiat välittyvät myös omalle henkilöstöllemme. Se paljastui
organisaatiokulttuurimme kartoituksessa, mitä tiettävästi
ensimmäisenä suomalaisena sairaanhoitopiirinä olemme lähteneet
tekemään”, johtaja Seppo Ranta kertoo.

kea auttaa toisia, jos itse ei voi hyvin. Parempi asiakaskokemus seuraa, jos pystymme tekemään asioita yhdessä. Miten
voimme luoda sairaalan, jossa myös henkilöstöllä on hyvä olla, jonne halutaan töihin ja jossa on lupa tehdä ratkaisuja siellä,
missä asia parhaiten tunnetaan ja osataan?
Sellaisessa tilanteessa myös johtaja
voisi edes pieneksi hetkeksi rentoutua.

Parempi asiakaskokemus
seuraa, jos pystymme
tekemään asioita yhdessä.

Asiakkaat, henkilöstö,
kumppanit ja talous
Strategiatyön aikana kirkastui neljä peruspilaria, joiden varaan rakentamalla
horisontissa siintäisi myös tulevaisuuden
Ahveniston sairaalan eli Assin visio ”Maailman inhimillisimmästä sairaalasta”.
– Nuo peruspilarit ovat asiakkaamme,
henkilöstömme, yhteistyökumppanimme
sekä talous ja tuottavuus. Jokaiselle peruspilarille on syksyn aikana määritelty
tarkemmat tavoitteet, mittarit ja etapit,
joiden avulla tarkastelemme etenemistämme, Ranta kertoo.
Aiempaa merkittävämmässä osassa on
myös strategian viestintä ja organisaatiokulttuurin järjestelmällinen kehittäminen.
– Tavataan sanoa, että kulttuuri syö
strategioita aamupalaksi. Jos henkilöstö ei
sisäistä ja ota omakseen niitä asioita, joita
johto yrittää ajaa eteenpäin, niin mitään ei
tapahdu. Meilläkään ei aiemmat strategiat
ole riittävällä tavalla tavoittaneet suorittavaa tasoa.
Syksyn aikana on henkilöstökyselyllä, laajoilla haastatteluilla ja ulkopuolisten havainnoitsijoiden avulla kartoitettu
sairaanhoitopiirin kulttuurin lähtötaso ja
yhdessä strategian jalkautustyön kanssa
lähdetään työstämään työpajoissa myös
tavoitekulttuuria ja siihen liittyviä arvoja.
– Henkilöstöä halutaan osallistaa tähän
työhön mahdollisimman laajasti ja pyrimme viestimään myös strategiasta uudella
tavalla. Jokaiselle työntekijälle tullaan jakamaan ”strategia-pokkari” ja hyödynnämme myös lisätyn todellisuuden tekno-

logiaa, kun kerromme strategiaan liittyviä
tarinoita, joissa pyritään asiat ja tavoitteet
kertomaan ilman vieraannuttavaa konsulttikieltä.
Strategian viestintään liittyvät materiaalit ilmestyvät sairaalan tiloihin joulukuun aikana ja lisätyn todellisuuden
elementit saa esiin lataamalla älypuhelimeen Hämeenlinna AR -applikaation sovelluskaupastaan. Tarinoita on strategian
keskeisiin viesteihin liittyen laadittu viisi
erilaista, joista yhden pääset näkemään

avatessasi edellä mainitun applikaation ja
osoittamalla viereisen ilmoituksen Herra
Sattunen -hahmoa, jolloin hahmo herää
”henkiin”.
Sairaanhoitopiirin viralliseen
strategiaan pääset tutustumaan
verkkosivuillamme osoitteessa
www.khshp.fi/hallinto/strategia/

Mietityttääkö
terveydenhuollon
tulevaisuus?
Keskittyykö hoito suuriin
kaupunkeihin? Saadaanko
tänne edes ammattitaitoista
henkilökuntaa?
Katso aiheesta virtuaalinen video
lataamalla Hämeenlinna AR -sovellus.
Tee näin:
Lataa Hämeenlinna AR -sovellus
omasta sovelluskaupastasi. Muista
sallia kameran käyttö, sillä muuten et
saa virtuaalisia elementtejä näkyviin.
Herra Sattunen ilmestyy esiin, kun
osoitat skannerilla tässä ilmoituksessa olevaa Herra Sattusen kuvaa.
Tarkempi ohjeistus QR-koodista.

Lataa sovellus
niin näet minut
virtuaalisesti
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UNIAPNEAN VIDEOVASTAANOTTO
KEHITTEILLÄ
– suurin osa potilaista voitaisiin hoitaa etänä
Sairaanhoitopiirissämme on käynnissä uniapnean etävastaanoton kehittämisprojekti.
Uniapnea valikoitui ensimmäiseksi kehitettäväksi etävastaanotoksi sen merkittävyyden
ja soveltuvuuden ansiosta. Jatkossa etävastaanottamista aiotaan laajentaa
mahdollisuuksien mukaan muidenkin sairauksien hoitoon.

P

rojektiylilääkäri Paula Turusen vetämä työryhmä on työskennellyt uniapnean etävastaanoton
kehittämisen parissa tämän vuoden syyskuusta
lähtien. Etävastaanoton on tarkoitus toimia Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sähköisen Oma Raitti -palvelun yhteydessä. Etävastaanotto otetaan ensimmäisenä
käyttöön uniapneapotilaiden kontrollikäynneissä. Videoyhteydellä voidaan tarkistaa muun muassa happimaskin ja
-pumpun toiminta ja käyttäminen.
Etävastaanotolla potilas ja lääkäri tai hoitaja kohtaavat videoyhteyden avulla. Oma Raittiin kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella Suomi.fi -palvelun kautta, mikä takaa palvelun
turvallisuuden. Aluksi vastaanotolle pääsee tietokoneelta ja
jatkossa kehitetään myös mobiililaitemahdollisuus.
– Olemme lähteneet kehittämään palvelua potilaita ajatellen. Näin säästetään heidän aikaansa, kun sairaalan henkilökuntaan voi olla yhteydessä esimerkiksi kotoa käsin, sanoo
asiantuntijalääkäri Turunen.
Tällä hetkellä työstetään palvelun vaatimusmäärittelyä.
Palvelua tullaan kehittämään askel askeleelta potilaan ja
työntekijän näkökulmasta helppokäyttöiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Etävastaanoton kehittämistä tullaan pilotoimaan uniapneapotilaiden kanssa ja tavoitteena on saada
vastaanotto käyttöön vuoden 2020 aikana. Uniapneavastaanottoa kehitetään myös lomakkeiden osalta ja jatkossa
ajatuksena on toteuttaa hoitopolku digitaalisena.

Etävastaanoton on oltava turvallisuudeltaan
perinteisen veroinen

Etävastaanottoa kehittää noin kymmenen hengen työryhmä,
johon kuuluu Turusen ja sairaanhoitopiirin keuhkopoliklinikan henkilökunnan lisäksi sairaanhoitopiirin tietoturva-
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Uniapnea on yleisesti työikäisten
sairaus ja vastaanottoajan
sovittaminen työelämään
voi olla haastavaa.

Uniapneavastaanoton
lisäksi psykiatrialla on
tällä hetkellä pitkät jonot
ja etävastaanoton
avulla saatamme saada
läpi-murron niiden
purkamiseen.

vastaava Sanna Vartia, Health Innovation Academyn konsultti Eeva Kiuru sekä
asiakasedustaja Harri Rosendahl. Nordic
Welfare Centre on antanut hankkeelle 12
000 euron suuruisen stipendin.
Palvelua kehittäessä vahva tunnistautuminen on tärkeässä roolissa, sillä ilman
sitä videovastaanotto on laiton. Tietosuojalaki määrää, että potilaan henkilöllisyys
on pystyttävä varmistamaan.
Palvelua kehitetään tietosuoja ja -turvallisuus etusijalla, mutta myös potilaalla
on osansa turvallisuuden onnistumisessa. Etänä toteutettuun vastaanottoon tulee suhtautua samalla tavalla kuin perinteiseen vastaanottoon. Sairaanhoitopiirin

johtajaylilääkäri Sally Järvelä huomauttaa, että potilaan ei tule ottaa videoyhteyttä esimerkiksi julkisilla paikoilla. Palvelua
käyttävän tulee muistaa, että videoyhteydestä huolimatta vastaanotolla käsitellään
henkilökohtaisia tietoja, joita ei välttämättä halua saattaa ulkopuolisten tietoon.
Palveluun tullaan liittämään tarkat ohjeistukset sen turvallisesta käyttämisestä.

Seuraavana etävastaanotolla
mielenterveyspotilaat

Uniapnealla tarkoitetaan unenaikaisia
hengityskatkoksia, jotka johtuvat hengitysteiden ahtautumisesta nukkuessa.
Uniapnea on merkittävä ongelma, sillä
siihen liittyy aina kuolemanriski, kertoo
johtajaylilääkäri Sally Järvelä. Tietoisuus
uniapneasta on lisääntynyt viime vuosien
aikana, mikä on kasvattanut jonoa myös
Kanta-Hämeessä. Etäyhteydestä saadaan
osittain apua jonojen purkamiseen. Uniapnea on yleisesti työikäisten sairaus ja vastaanottoajan sovittaminen työelämään voi
olla haastavaa.
– Uniapneapotilaan tapauksessa sairaalassa toteutettava tutkimus voi kestää

lyhyimmillään viisi minuuttia ja potilaasta voi olla turhauttavaa ottaa tätä varten
mahdollisesti töistä vapaata.
Kaikkeen vastaanottotoimintaan tätä
ei voi soveltaa, sillä muun muassa luomet
tulee tunnustella edelleen ihotautipoliklinikalla henkilökunnan toimesta. Kuitenkin esimerkiksi psykiatrian hoitokäyntejä
voidaan etäyhteydellä toteuttaa useammin ja tiiviimmin, minkä myötä potilaan
hoitosuhde voi parantua.
– Ei ole mitään syytä olla kehittämättä
tämänkaltaista palvelua. Meillä on tähän
vahva tarve ja halu. Uniapneavastaanoton
lisäksi psykiatrialla on tällä hetkellä pitkät
jonot ja etävastaanoton avulla saatamme
saada läpimurron niiden purkamiseen,
Järvelä sanoo.
Etävastaanotosta ei kaavailla täysin
sairaalassa tapahtuvan vastaanoton korvaajaa, vaan sen tukitoimintoa. Esimerkiksi psykoosipotilaiden tapaaminen fyysisesti on korvaamatonta, minkä lisäksi
yleisestikin hoitosuhteen luominen potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä on tärkeää ja tämä tapahtuukin parhaiten kasvokkain. Palvelun käyttöönotto perustuu
potilaan itsensä halukkuudelle.

Työryhmän työskentely on värikästä: viestilappuja, hedelmiä ja karkkia kuluu. Kuvassa vasemmalta oikealle sairaanhoitaja Tarja Mansikka,
konsultti Eeva Kiuru, sairaanhoitaja Jenni Mäkelä, asiakasedustaja Harri Rosendahl, projektiylilääkäri Paula Turunen sekä sairaanhoitajat
Riitta Rahikainen, Pirkko Helenius ja Satu Oravala. Työryhmään kuuluvat myös osastonhoitaja Auli Elo, sairaanhoitaja Juha Vanhanen,
tietoturvavastaava Sanna Vartia sekä lääkärit Markku Pekonen ja Katri Salin.
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Tähtisairaalan
palvelut rakentuvat
tarvelähtöisesti
ja asiakas edellä

Projektipäällikkö Suvi Liimatainen (vas.), operatiivisen tulosalueen ylilääkäri Kati Kortelainen ja tulosalueylihoitaja Mirja Ottman-Salminen ovat
työstäneet syksyn aikana Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen yhteistä palvelutuotannon mahdollista sisältöä ahkerasti. Seuraavaksi kolmikko suunnittelee,
kuinka
henkilöstö
saadaan vielä vahvemmin mukaan valmisteluun ja informaatio leviämään.
14 Sinua
Kuunnellen
2/19

Tähtisairaala-yhteistyötä rakennetaan Kanta-Hämeen,
Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien
välillä kahdella linjalla: kehitysyhtiön sekä Kanta-Hämeen
ja Pirkanmaan yhteisen palvelutuotannon kautta.
Jälkimmäisestä on julkisuudessa puhuttu vähemmän,
mutta asiakkaille hyödyt siitä näkyvät nopeammin.

P

rojektipäällikkö, neurologian
dosentti Suvi Liimatainen on
ollut tuttu näky Kanta-Hämeen
keskussairaalan käytävillä kuluneen syksyn ajan. Liimatainen työstää
esiselvitystä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien välille suunniteltavasta palvelutuotannon yhteistyöstä.
– Tämä on ollut todella mielekästä ja
mielestäni todella tärkeää työtä. Olemme
menossa palvelut ja toiminnallisuudet
edellä, eikä asioita suunnitella organisaatiolähtöisesti, sen aika on vasta myöhemmin. Ihmisten kanssa tekeminen on johtoajatuksemme, Liimatainen luonnehtii.
Esiselvityksen kohteena oli alun perin
tuki- ja liikuntaelinsairauksien kokonaisuus, johon liittyy ortopedia, traumatologia, käsikirurgia, fysiatria ja ortopedinen
kuntoutus. Kokonaisuutta lähdettiin selvittämään osana tekonivelsairaala Coxan toiminnan laajentumista Kanta-Hämeeseen.

Emme tee tätä itsellemme,
vaan potilaille.
Haluamme tarjota
palveluja nopeammin
ja tasalaatuisemmin.

– Toimeksianto laajeni kuitenkin kovalla vauhdilla ja mukaan on tullut myös urologian, silmätautien ja suukirurgian kokonaisuudet. Itse asiassa koko ajan nousee
uusia aloja, joilla on halukkuutta selvittää
yhteistyötä, Liimatainen hymyilee.
Jokaiselle osa-alueelle on muodostunut oma näkökulmansa: Liimataisen mukaan urologian yhteistyön suunnittelussa
on keskitytty lääkäriresurssin turvaamiseen sekä koulutuksen ja opetuksen ohjaamiseen, silmätaudeissa taas voitaisiin
esimerkiksi arvioida uusia hoitomuotoja
yhteistyössä ja niin edelleen.
– Kun istumme alas ja lähdemme
keskustelemaan asioista, niin syntyy

ahaa-elämyksiä. Se avaa ajattelua, kun
meillä on molempien maakuntien sairaalaverkko käytössämme.
– Tarkastelukulma voi muuttua, mutta
Tähtisairaalan johtoajatus on sama koko
ajan: Emme tee tätä itsellemme, vaan potilaille. Haluamme tarjota palveluja nopeammin ja tasalaatuisemmin, Liimatainen kiteyttää.

”Motivoitunutta,
ratkaisulähtöistä väkeä”

Suvi Liimatainen kiittelee vastaanottoa,
jonka hän on saanut henkilökunnalta Kanta-Hämeessä.
– Se on ollut todella mukava. Toki osan
ihmisistä tunnen jo ennalta, kun olen ollut Hämeenlinnassa erikoistumassa aikanaan, mutta paljon on tullut uusiakin
tuttavuuksia. Täällä on motivoitunutta ja
ratkaisulähtöistä väkeä.
Hankaluuksia eniten on teettänyt kirurgien saaminen leikkaussaleista kokouksiin. Varsinkin Tampereen päässä
tules-alan ihmisiä työllistää myös uuden
sairaalarakennuksen valmistuminen Taysin kampukselle.
– Mutta olemme hyödyntäneet aikaa
sitten esimerkiksi fysiatrian valmisteluun
ja Kanta-Hämeen ja Hatanpään sairaalan
yhteistyöhön, joilla on samankaltaiset potilasryhmät ja samankaltaisia polkuja edetä.
Esiselvitysvaihe päättyy vuodenvaihteessa ja sitä ennen yhteisen palvelutuotannon osalta linjauksia tehdään joulukuun seminaarissa. Liimatainen uskoo,
että konkretiaa nähdään jo ensi vuoden
puolella.
– Kevään aikana päästään valikoimaan
toimintatapoja ja testaamaan. Sopimuspohjainen uudenlainen yhteistyö on mahdollista jo vuonna 2020. Tavoite on edetä
tarvelähtöisesti, ei pakotettuna mihinkään
muotiin, Liimatainen päättää.

KEHITYSYHTIÖ
ALOITTAA TOIMINTANSA
KEVÄÄN AIKANA
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ole tässä vaiheessa mukana
yhteisen palvelutuotannon suunnittelussa, vaan keskittyy Tays-erityisvastuualueen yhteistä kehittämistyötä tekemään perustettuun
Tays Kehitysyhtiö Oy:n toimintaan.
– Päätökset yhtiön toiminnan aloittamisesta tehdään joulukuun valtuustoissa. Jos ne ovat myönteisiä,
yhtiön varsinainen toiminta alkaa
kevään 2020 aikana, kertoo valmisteluvaiheessa yhtiön toimitusjohtajana toiminut Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin projektijohtaja
Petrus Kukkonen.
Yhtiön ensimmäisiksi tehtäviksi on
suunniteltu erva-alueen yhteisten hankintojen, koulutuksen ja
asiakaslähtöisten palvelumallien
kehittäminen.
– Vastaavaa yhteistä kehittämistoimintaa ja tahtotilaa ei ole muualla
Suomessa sairaanhoitopiirien
välillä ja koko erva-alueen sisällä,
Kukkonen toteaa.
Hän muistuttaa, että kehittämistyössä pikavoittoja ei ole saatavilla
ja yhtiön toiminta kasvaa vaiheittain.
– Luottamus yhtiön toimintaan ja
yhteiseen kehittämiseen rakentuu
käytännön kautta.
Kukkonen itse ei jatka toimitusjohtajana, vaan yhtiölle on tarkoitus
valita vakituinen toimitusjohtaja
joulukuun päätösten jälkeen.
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Pienet uutiset!

Opiskele
alaraajaturvotuksen
estohoitoa
nettisivuillamme
Kanta-Hämeen keskussairaalan iho- ja allergiapoliklinikka on
koonnut kattavan koulutusmateriaalin alaraajaturvotuksen estohoidosta. Koulutusmateriaali on laadittu niin ammattilaisten
kuin asiakkaiden käyttöön. Materiaali koostuu potilasohjeesta,
vähäelastisen tukisiteen ohjeesta sekä lääkinnällisten tukisukkien pukemisen kuvallisesta ja videomuotoisesta ohjeesta.
Estohoidon avulla on tarkoitus ehkäistä säärihaavojen ja ihoongelmien syntymistä.
Kootun koulutusmateriaalin tavoitteena on yhtenäistää hoitokäytäntöjä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Hoidon
yhtenäistämisen eteen on tehty töitä iho- ja allergiapoliklinikalla kauan muun muassa alueellisten koulutusten muodossa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tulee jakamaan lisää tietoa
aiheesta omalla kampanjallaan vuoden 2020 aikana. Aiheesta
on julkaistu myös näyttövinkki Hoitotyön tutkimussäätiö Hotuksen sivuilla.
Löydät koulutusmateriaalin osoitteesta
www.khshp.fi/koulutus-ja-kehittaminen

LEENA JUURISELLE

tunnustus Suomen
endokrinologiyhdistykseltä

K

anta-Hämeen keskussairaalassa työskentelevä sisätautien vuodeosaston osastonylilääkäri Leena Juurinen on palkittu Käytännön endokrinologin tunnustuspalkinnolla. Tunnustuksen antoi Suomen
endokrinologiyhdistys ry. Palkinto myönnetään arvostetuille, ammattitaitoisille ja ahkerille käytännön endokrinologian lääkäreille. Endokrinologia on sisätautien erikoisala, joka tutkii hormoneja
tuottavien elinten sairauksia. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi
diabetes ja kilpirauhasen liikatoiminta.
– Tunnustus oli ihan yllätys, eikä sen saaminen olisi ollut mahdollista ilman hienoa työyhteisöämme. Sisätautiyksikössä on hyvä
henki ja ilman osaavia työkavereita työstä ei tulisi mitään, Juurinen sanoo.
Työkavereiden ja sisätautiyksikön lisäksi Juurinen kiittää KantaHämeen sairaanhoitopiiriä työnantajana siitä, että se on mahdollistanut ammattitaidon ylläpitämisen koulutusten avulla.
Endokrinologiassa Juurisen mukaan mielenkiintoisinta on
alan kokonaisvaltaisuus.
– Työssäni tulee ottaa huomioon kokonaisuuksia ja pieniä oireita, mikä vaatii ammattitaitoa ja kokemusta. Endokrinologin on
nähtävä labratuloksen taakse.
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PÄIVI MALMIVAARASTA
uusi työsuojeluvaltuutettu

P

äivi Malmivaara on valittu työsuojeluvaltuutetuksi toimikaudelle 1.11.2019–31.12.2021.
Malmivaara on toiminut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä lääkinnällisessä kuntoutuksessa kuntoutusohjaajana ja siirtynyt nyt työskentelemään
kokoaikaisena työsuojeluvaltuutettuna.
Malmivaara on toiminut aiemmin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKO ry:n luottamusmiehenä ja jatkaa nyt
uudessa roolissaan yhteistyötoimikunnassa. Edellinen työsuojeluvaltuutettu
Heli Kannisto toimi tehtävässä kuuden
vuoden ajan.
– Kanniston esimerkki innosti minua
hakemaan työsuojeluvaltuutetuksi, sillä hän oli minusta hyvä työssään. Odotan
uudelta tehtävältäni sitä, että pääsen osal-

listumaan sairaalan toimintaan monipuolisesti niin työhyvinvointiin,
työolosuhteisiin kuin
työssä jaksamiseen liittyvissä asioissa. Toimintaterapeutin koulutukseni kautta ymmärrän ihmisen psyykkisenä,
fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena.
Työsuojeluvaltuutettu valitaan työsuojeluvaaleissa, joissa sairaanhoitopiirin työntekijät ovat äänioikeutettuja. Työnantajaa edustava ylin johto
ei ole oikeutettu äänestämään vaaleissa.
Työsuojeluvaalit toteutettiin sähköisesti 16.–29.10.2019. Äänestysaikana ääniä
annettiin yhteensä 370 kappaletta, jois-

ta Malmivaara sai puolet. Vaalien äänestysprosentti oli noin 20. Ehdolla vaaleissa
olivat myös sairaanhoitajat Tiia Helén ja
Terttu Lundqvist.

Synnytysyksikkö kertoo arjestaan nyt myös

INSTAGRAMISSA

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin synnytysyksikkö löytyy nykyään myös
sosiaalisen median yhteisöpalvelu Instagramista. Yksikkö on vaikuttanut
tätä ennen Facebook-palvelussa. Yksikkö toivoo, että tilejä seuraamalla
tulevat ja nykyiset asiakkaamme saavat lisää tietoa synnytysyksikön toiminnasta ja mahdollisuuksista.
– Huomasimme, että muidenkin sairaaloiden synnytysyksiköillä on
omat tilinsä ja ajattelimme, että miksi mekin emme tekisi omaa. Haluamme saada synnytystoiminnallemme lisää näkyvyyttä ja tulla lähemmäksi potilaita. Kanavana Instagram on Facebookia vapaamuotoisempi
ja jaamme siellä ihan arkipäiväisiäkin tunnelmia työstämme, kätilö ja
seksuaalineuvoja Elina Hilvola sanoo.
Synnytysyksikön löydät somesta näillä käyttäjätunnuksilla:
Synnytä Hämeenlinnassa
synnyta_hameenlinnassa
Tilien julkaisuissa käytetään aihetunnisteita
#synnytähämeenlinnassa #khkssynnytykset #khshp
Kannustamme myös asiakkaitamme käyttämään kyseisiä avainsanoja!
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TEKSTI IISAKKI KIEMUNKI

KATSO OHJEVIDEO
palvelun käyttöönotosta:
www.khshp.fi/oma-raitti/

www.omaraitti.fi

Oma Raitti
sai lentävän
lähdön
Kanta-Hämeen keskussairaalan uusi
sähköinen asiointialusta Oma Raitti
avattiin asiakkaiden käyttöön lokakuun
puolivälissä. Kysyntää selvästi riittää,
sillä tuhannen käyttäjän raja saavutettiin
selvästi nopeammin kuin oli virallinen tavoite.

O

ma Raitin välityksellä on palvelun käynnistämisvaiheessa mahdollisuus nähdä omat vastaanottoaikansa ja sijainnit Kanta-Hämeen keskussairaalan eri yksiköissä,
pois lukien vastaanottoihin liittyvät kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset. Lisäksi on mahdollista täyttää hoitoon liittyviä esitietolomakkeita, joita on tarkoitus lisätä palveluun sitä mukaa, kun niitä saadaan muokattua digitaalisesti hyödynnettävään
muotoon.
– Olennaista Oma Raitin kehityksessä ei ole kuitenkaan teknologia, vaan toiminnan muutos kohti digitaalisen maailman toimintamalleja. Se on iso kulttuurinen muutos julkisessa erikoissairaanhoidossa, toteaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja
Ari-Pekka Paananen.
Palvelun tekninen ratkaisu perustuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin OmaTays -palveluun, ja Oma Raitin kehittäminen kulkee yhtä
matkaa yliopistosairaalan avaamaa polkua.
– Virtuaalisen sairaalan rakentaminen sekä asiakkaiden että ammattilaisten käyttöä palvelemaan ei ole yksinkertaista tai taloudellisesti järkevää tehdä jokaisessa sairaanhoitopiirissä erikseen. Tähtisairaala-yhteistyön nimissä meidän kannattaa Kanta-Hämeessä
tukeutua Tays-erityisvastuualueella kehitettyyn tekniseen ratkaisuun ja periaatteisiin, Paananen painottaa.
Se tarkoittaa myös sitä, että kun aikanaan laboratorio- ja kuvantamistutkimukset saadaan OmaTays -palveluun, ne on mahdollista
saada näkymään myös Oma Raitissa.

Tietoturva ja -suoja ensiarvoisen tärkeää

Oma Raittiin kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella Suomi.fi -palvelun kautta, mikä mahdollistaa myös siirtymisen suoraan Omakanta-palveluun ilman uutta tunnistautumista katsomaan esimerkiksi
hoitopalautteitaan eli epikriisejä.
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Kun toimitaan julkisen terveydenhuollon parissa, potilassuojan alaista tietoa ei
saa käsitellä suojaamattomassa sähköisessä yhteydessä, joten tietosuoja- ja tietoturva-asioiden varmistamiseen on Paanasen
mukaan paneuduttu perusteellisesti.
– Joskus asiakkaidemme on hankalaa
ymmärtää, miksi keskussairaalan hoitajat
ja lääkärit eivät voi käydä hoitoon liittyvää
keskustelua esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Oma Raitin ehdottomasti suurimpia voimavaroja on tietoturvallinen yhteys
potilastietojärjestelmäämme LifeCareen.
Tämä toiminnallinen yhteys on ensimmäinen askel kohti virtuaalista sairaalaa
ja luo mahdollisuuksia digitaaliseen hoitopolkuun kansalaisten ja terveydenhuollon
ammattilaistemme välillä.
Tulevaisuudessa on siis mahdollista käydä erikoissairaanhoitoon liittyvää
keskustelua ammattilaisten kanssa muutenkin kuin puhelimen tai paperikirjeiden välityksellä. Jatkossa on mahdollista
myös varata ja peruuttaa vastaanottoaikoja Oma Raitin kautta. Keväällä 2020 on
suunnitelmissa myös pilotoida etävastaanottoja uniapnea-potilaille videoyhteydellä Oma Raitin kautta.
Kysyntää digitaalisille palveluille selvästi riittää. Asiakkaat ovat tottuneet
hoitamaan jo useimpia asioitaan verkon
kautta, ja julkinen terveydenhoito tulee
asiassa viimeisten joukossa.
– Kysynnästä kertoo se, että emme uskoneet saavamme kuin tuhat käyttäjää
kirjautumaan palveluun vuoden 2019
loppuun mennessä, vaikka palvelua myös
markkinoitiin digitaalisesti. Tuhannen
käyttäjän raja rikkoutui kuitenkin jo marraskuussa ja on kasvanut edelleen kovaa
vauhtia. Myös postilakko saattoi vauhdittaa palvelua saamaan lentävän lähdön,
Paananen kertoo.
– Hän painottaa, että sähköisen palveluiden tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asiakkaille, mahdollistaen asioinnin
sähköisesti asiakkaille sopivalla hetkellä. Palveluiden käyttäminen on vapaaehtoista ja sähköisen asioinnin rinnalla on
edelleen mahdollista myös asioida puhelimitse ja paperisia esitietolomakkeita
hyödyntäen. Kehittämiskohteista ja Oma
Raitin palveluista toivotaan asiakkailta
palautetta, jota voi jättää palvelusta löytyvällä lomakkeella.

Tervetuloa vierailulle
ASSIN VIRTUAALIMALLIIN
Ahveniston sairaalan nettisivuilla on julkaistu aiemmin
tänä vuonna Assin päivitetystä konseptista laadittu
kaksiulotteinen virtuaalimalli, jonka avulla sairaalan
tulevien tilojen tarkastelu on mahdollista jo nyt.

Nettisivuilla näkyvässä virtuaalimallissa ei ole vielä koko sairaalarakennusta,
mutta olemme koonneet kuitenkin kattavan kokonaisuuden tutustuttavaksi.
Mallissa on nähtävissä sairaalan kaksi erillistä sisäänkäyntiä, aula,
heräämöpaikka ja leikkaussali. Lisäksi Assia voi tarkastella sen yläpuolelta.
Myös uudistetut mallikuvat Assin tiloista ovat nettisivuilla nähtävillä.
PALAUTETTA MALLISTA VOIT LÄHETTÄÄ SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN:
info@ahvenistonsairaala.fi
VIRTUAALIMALLI OSOITTEESSA:
https://ahvenistonsairaala.fi/uutiset/tutustu-assin-uuteen-konseptiinvirtuaalimallissamme-ja-kerro-mielipiteesi-suunnittelijoille/
JA OSOITTEESSA
www.renderlights.com/assi
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Pomot pois piiloista ja muita reseptejä

PAREMPAAN HUOMISEEN

Organisaatiokulttuurikartoituksemme
eli kysely siitä, miten kulissien takana
meillä oikeasti menee, oli menestys.
Ei sen vuoksi, että meillä menisi kaikki nappiin ja tyytyväisten määrä olisi
huikea, vaan sen vuoksi, että yli tuhat
henkilöstöstämme vastasi ja varsin rehellisesti.
Kävi ilmi, että yhteisesti meille kaikille tärkeimpien asioiden joukossa työssä
ovat merkitykselliset työtehtävät, hyvä
tiimihenki ja kokemus oikeudenmukaisuudesta. Sanallisessa osiossa pomoja kehotettiin jalkautumaan ja kuuntelemaan
alaisiaan aiempaa paremmin. Pomojen
työ näyttäytyi kyselyn mukaan paikoin
enemmän haitallisena kuin hyödyttävänä, vaikka samalla esimiehilläkin oli riittämättömyyden kokemuksia työkuorman
alla. Selvisi myös, että töihin raahautujia
on enemmän kuin niitä, jotka kokevat olevansa liekeissä. Hyvät neuvot ja uudenlaisen kulttuurin reseptit ovat tarpeen.
Syyskuussa aloitin avoimet ovet parittomina maanantai-aamuina kanttiinin
nurkkapöydässä. Johtajaylihoitaja Kirsi
on usein liittynyt mukaan. Moni on tullut
rohkeasti ja avoimesti puhumaan vaikeistakin asioista. Olen ollut otettu luottamuksesta ja väkemme halusta korjata asioita.
Se on juuri sitä tiimihenkeä, jonka vuoksi
ylipäänsä jaksamme vaativaa työtä.
Melkein jokainen on tuonut esiin asioita,
jotka koskettavat koko työyhteisöä. Jokaisella on ollut myös ehdotus, miten asiaa
voisi lähteä ratkomaan. Avoimien ovien li-

silla menee ja kaikki kannamme vastuuta
siitä, miten potilas kokee hoitonsa meillä.
Tätä välittämistä ja uskoa näen näissä yhteydenotoissa. Näen halun luoda työpaikka, jossa voimme olla liekeissä: tehdä juuri
tätä Kantiksen työtä valintana ja olla ylpeitä siitä. Se, että epäkohtia on, ei ole paha,
niin kauan kuin päätämme puuttua siihen
– ja toimimme myös sen mukaisesti.

Sally Järvelä
KHSHP:n johtajaylilääkäri

Menestyvän organisaation
salaisuus on, että välitetään.

säksi on kerrottu huolista ja iloista myös
puheluin, viestein ja WhatsAppissa. Kiitän
joka ikisestä viestistä, joka antaa minulle
mahdollisuuden ymmärtää.
Menestyvän organisaation salaisuus on,
että välitetään. Välitämme potilaasta,
mutta myös siitä miten tiimillä ja kaverilla menee, pomot välittävät miten alai-

Lapsi mukaan töihin -päivänä kysyin johtoryhmässä lapsilta, minkälaisia ihmisiä
maailman parhaassa sairaalassa työskentelee? Vastaukseksi sain: mukavia, ystävällisiä, myötätuntoisia, iloisia, ei kymmentä meikkikerrosta, ja sellaisia jotka
osaavat puuduttaa ja kertoa mitä tapahtuu. Ammatteja sain esiin vasta erikseen
kysymällä, ja silloinkin juuri kuten meillä
on – lukusia eri ammattilaisia, jotka onnistuvat vain yhdessä tekemällä.
Kartoituksen jälkeen olemme johtona sitoutuneet sytyttämään liekkiä korjaamalla epäkohtia ja vahvistamaan sitä, mikä
työstä tekee meille tärkeää. Sen onnistumiseksi jalkaudumme kuuntelemaan
entistä enemmän henkilöstön tuntoja ja
reseptejä parempaan työyhteisöön. Itse
aloitan työharjoittelupäivät eri ammattiryhmien kanssa. Tulen muun muassa
viettämään päivän ensihoitomme kenttäjohtajan kanssa ja kuljen hoitajan työparina yhden työvuoron.
Olen valmis tulemaan esiin piilosta, ja pyydän tulemaan puolitiehen vastaan. Liekin
syttymiseksi tarvitsemme mukaan kaikki.

Kolumni

