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”Ratkaisu, jonka avulla ihorikon riskiä voidaan vähentää potilaan siirron aikana” (#N001) 

 

 

Taustalla oleva havainto: valvontaosastolla tehdyn kartoituksen (viikko 42) aikana havaittiin, että potilaiden siirroissa 

ei juurikaan käytetty potilasnosturia vaan nostot tehtiin lähes poikkeuksetta käsin. Asiaa lähemmin tarkasteltaessa 

havaittiin, että itse nostureihin ei liittynyt käytön määrää vähentäviä seikkoja (pl. nosturin juuressa oleva 

nollauskytkin, jonka käyttö edellyttää tuolille tai tikapuille nousua) vaan kyse on pikemminkin hoitajien omista 

mieltymyksistä ja käyttötottumuksista; nostolakanan ja siirtolevyn avulla tehtävä potilaan siirtoa pidettiin sujuvimpana 

vaihtoehtona (havainnoijan oma tulkinta). 

 

Potilaan siirroista keskusteltaessa valvontaosaston hoitaja kertoi (havainnoijan muistiinpanot 18.10.2016, ei 

nauhoitetta), että potilasta kuntoutettaessa potilasnosturia käytetään enemmän mutta tuolloin riskinä on ihorikko 

(erityisesti ikääntyneisiin potilaisiin liittyen, joiden elimistöön on kerääntynyt ylimääräistä nestettä, havainnoijan oma 

tarkennus). Hoitajan mukaan sydämen vajaatoimintaa sairastava potilas voi kerätä elimistöönsä ylimääräistä nestettä 

jopa 10 % omasta painostaan (havainnoijan muistiinpanot 18.10.2016, ei nauhoitetta). 

 

Ylimääräisen nesteen kerääntyminen yhdistettynä ikääntyneen potilaan ihon rakenteen ja toiminnallisten 

ominaisuuksien heikentymiseen muodostuu ongelmaksi potilaan siirron aikana osin siitä syystä, että nostossa 

käytetyn nostoliinan pintamateriaali (usein polyesteri) on karhea (kuva 1). Liinan päällä käytetään siirron aikana usein 

kitkaa vähentävää materiaalia, kuten lakanaa mutta tämä ei poista ihorikon riskiä, sillä kangas tai sen alla oleva 

potilaan vaate voi olla rypyssä (tarkentavat kysymykset, 29.10.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 1. Nostoliina ja kankaan yksityiskohta. 

 

Ihorikkojen mekanismeja on tutkittu paljon ja kirjallisuudessa on tunnistettu yhteys potilaan siirron ja ihorikon välillä 

käytetystä välineestä (nosturi, nostolakana, siirtolevy,…) riippumatta (Laiho, 2016, s. 13). Tutkimuksissa on myös 

osoitettu, että käsin tehtävät siirrot lisäävät potilaan loukkaantumisriskiä mustelmien, ihorikkojen, hiertymien ja jopa 

murtumien muodossa (ibid.).  

 

Käsin tehtävät siirrot ovat myös riski henkilökunnalle. Terveydenhuollossa tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat suuri ongelma 

ja tapaturmien riski on 34 % korkeampi kuin keskimäärin muilla aloilla (Olkkonen, 2016, s. 5). Nostojen toistuvuus, 

nostettavan kohteen paino ja toistuvat selän kumarat asennot lisäävät tapaturmariskiä etenkin terveyskeskusten 

vuodeosastoilla, kotipalveluissa ja vanhainkodeissa (kts. alkuperäiset lähteet ja lisätiedot, Olkkonen, 2016, s. 4-5).  

 

Havainnoijan näkemys on, että riskit ja hyödyt huomioiden tarpeen ratkaisussa on syytä keskittyä nimenomaan 

ihorikkojen vähentämiseen apuvälinein tehtävissä potilaan siirroissa sillä vaikka havainnoinnin aikana 

potilasnostureita käytettiin valvontaosastolla vähän, on nosturien käyttö yleisempää esimerkiksi teho-osastolla, jossa 

havainnoijalla oli mahdollisuus keskustella nosturien käytöstä (viikko 42, havainnoijan omat muistiinpanot, ei 

nauhoitetta). Syy käyttömäärien eroon jäi havainnoinnin aikana epäselväksi. Laitteissa ainoa käytännön ero oli se, että 
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teho-osaston potilasnostureissa oli usein lisävarusteena vaaka, jota teho-osaston henkilökunta piti tärkeänä (viikko 42, 

havainnoijan omat muistiinpanot, ei nauhoitetta). Valvontaosastolla potilas punnittiin usein tuoli- tai lattiavaa’alla. 

 

Havainnoijan näkemyksen mukaan valvontaosastolla tehdään päivittäin potilasnostoja ja -siirtoja ja potilaat ovat usein 

huonokuntoisia; nostojen tarkkaa määrää ei kartoituksen aikana ollut kuitenkaan mahdollista arvioida. 

 

Lähteet 

 

Laiho (2016), ”Ergonomiavastaavan rooli Turun kaupungin vanhusten hoitoyksikössä”, Opinnäytetyö (AMK) 

 

Olkkonen (2016), ”Potilaan avustaminen luonnollisia liikemalleja tukien”, https://goo.gl/fIO5Sx (Ladattu: 20.10.2016) 
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”Ratkaisu, jonka avulla henkilökunta voi tunnistautua tiloihin ilman kosketusta” (#N002) 

 

 

Taustalla oleva havainto: hoitohenkilökunnan kanssa käydyissä vapaamuotoisissa keskusteluissa (havainnoijan 

muistiinpanot, 14.9.2016, 17.10.2016 ja 25.10.2016) tuotiin esille, että etenkin potilaan hoidon aikana tapahtuva 

kulunvalvonta on ongelma. Esimerkkinä yksittäisten tilojen osalta käytettiin tarvike- ja lääkevarastoja, joissa saatettiin 

käydä useita kertoja yksittäisen toimenpiteen aikana hakemassa tarvikkeita tai laitteita (havaintojakson aikana 

käyntejä oli tyypillisesti kolme tai vähemmän, kaikkiin varastoihin ei ollut ko. osaston sisäistä kulunvalvontaa). 

Keskusteluissa nousivat esiin myös yövuorot, jolloin hoitaja saattoi käydä erilaisilla varastoilla jopa kuusi kertaa 

yksittäisen huoneen osalta (tarkentavat kysymykset, viikko 44). 

 

Havainnoijan oma huomio on, että tilojen fyysisten avauspainikkeiden (nappi) tai ovien kahvojen käyttöä ei pidetty 

ongelmana (poikkeuksena eräät eristystilat), eikä keskusteluun liittynyt erityisellä tavalla kiire, vaan keskustelu 

keskittyi nimenomaan kulunvalvonnan sähköisten tunnisteiden (kuva 1) käyttöön tilanteessa, jossa hoitajalla oli 

käsissään tarvikkeita tai laitteita, eikä tunniste ollut helposti saatavilla.  

 

 
 

Kuva 1. Kulunvalvonnan sähköinen tunniste. 

 

Tunnisteeseen liittyvää ongelmaa kuvaa hoitajan kommentti (havainnoijan muistiinpanot, 17.10.2016). 

 

Toimenpideosaston hoitaja, kahvihuone: ”aina sitä lätkää joutuu kaivamaan jostakin kaulanauhasta tai taskusta.” 

 

Erityisesti osastojen välillä kiertävien hoitajien osalta ongelmana olivat myös avainniput, joita ko. hoitaja tarvitsi 

toimiessaan kullakin osastolla. Avainnippu ja kulunvalvonnan sähköinen tunniste muodostivat kookkaan 

kokonaisuuden (naisen kämmenen kokoisen, havainnoijan oma lisäys), jonka säilyttäminen taskussa tai kaulanauhassa 

oli epämiellyttävää.  

 

Tarpeen erityinen piirre on se, että avainten tai sähköisen tunnisteen käytön ongelmiin liittyy suoraan myös 

varastoista noudettavan tavaran määrä; hoitajan kädet ovat usein täynnä hoidossa käytettäviä tarvikkeita ja 

tunnisteiden käyttö vaatii tavaroiden laskemista esim. pöydälle (havainnoijan muistiinpanot, viikko 42). Yksi hoitajista 

(havainnoijan muistiinpanot, 17.10.2016) oli ottanut tavakseen tunnisteen kuljettamisen paitansa kaula-aukossa 

varastossa käydessään, jolloin tunnistautuminen tapahtui lukulaitetta päin nojautumalla. Tämän ansiosta hänen ei 

tarvinnut laskea mitään pois käsistään. 

 

Tarpeen erityispiirteen voidaan olettaa rajaavan ratkaisua. Esimerkiksi sormenjälkeen tai kämmenpohjan 

verisuonikarttaan pohjautuva biometrinen tunnistautuminen saattaa osoittautua ongelmaksi käytännössä – ellei 

hoitotyön aikana tapahtuvaan tavaroiden kantamiseen ja kuljettamiseen liittyviä haasteita ratkaista samalla. 
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”Ratkaisu, jonka avulla sydänpotilaalle asennettua tahdistinta ja tahdistimen kohdan ihoa voidaan suojata arjessa 

helposti” (#N003) 

 

Taustalla oleva havainto: toimenpideosaston sairaanhoitaja kertoi sähköpostitse (viikko 43), että potilaan 

sydämentahdistin asennetaan usein paikallispuudutuksessa rintakehän ihon alle vasemman puoleisen solisluun 

alapuolelle. Kohta, johon tahdistin asennetaan, on herkkä erityyppiselle ihon hankaukselle, esimerkiksi auton 

turvavyötä käytettäessä tai kitaraa soitettaessa. Tämä voi johtaa ihorikkoon ja mahdollisiin asennuksen jälkeisiin 

komplikaatioihin. Tästä syystä asennuskohta tulisi suojata tarpeeseen sopivalla pehmusteella. Ihorikon riski kasvaa 

kesäisin, jolloin asennuskohtaa suojaava vaatetus on vähäisempää. 

 

Tämän hetkisen tiedon mukaan hoitajan suosittelevat osastolla potilaita laittamaan esimerkiksi villasukan 

pehmusteeksi turvavyön ympärille. Naispotilaita on ohjeistettu myös tekemään itse vanutyynyjä rintaliivien olkaimen 

alle. 

 

”Olen sanonut, että autoa ajaessa voisi tarvittaessa laittaa turvavyön ja olkapään väliin vaikka vanhan 

villasukan…Näitä asioita helpottamaan voisi valmistaa samanlaisia turvavyöhön pujotettavia tikkikangas/vanutyynyjä, 

joita tällä hetkellä on lasten turvaistuimissa. Asennusta helpottaisi esim. tarranauhakiinnitys. Rintaliivin olkaimeen 

voisi valmistaa pienempiä irrotettavia tyynyjä, jotka tietysti olisivat pestäviä.” (sairaanhoitajan sähköposti 20.10.2016) 

 

Erityyppisiä turvavyöhön kiinnitettyjä pehmusteita on jo jonkin verran kehitetty (mm. SoftTouch ™ Seat Belt Pad). 

Samoin naisille löytyy rintaliiviin kiinnitettäviä pestäviä suojia (mm. ConfortHer ™ Post Surgery Bra Strap Pad), joita 

potilas voi halutessaan käyttää. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Suomessa näitä olisi vähän ja hyvin hankalasti saatavilla, 

jos lainkaan. (Havaintoa varmistettu puhelimitse seuraavista: Sydänliitto, HUS tahdistinpoli, OYS sydänvuodeosasto 

8.11.2016 ). 

 

Turvavyöhön kiinnitettävän erillisen pehmusteen etuna on se, että C-kaaren mallinen tuki pitää turvavyön irti 

ihokosketuksesta turvavyön ollessa kiinnitettynä (kuva 1). 

 

 
 

Kuva 1. Turvavyöhön kiinnitettävä pehmuste (Pressure Products, 2014) 

 

Suomessa asennettiin vuonna 2010 lähes 3.800 erilaista sydämentahdistinta (Mustonen ym., 2010). Tahdistin ei 

kuitenkaan ole este autolla ajamiselle. Ammattiautoilua ei kuitenkaan sallita eikä kamppailulajeja, joissa tahdistin voi 

vaurioitua. Muutoin tahdistinpotilaat voivat palata työhön ja harrastaa kevyttä liikuntaa. (Raatikainen, 2014) 

 

Lähteet: 

 



5 

 
 

Pressure Products. 2014. Saatavilla sähköisenä http://www.pressure-products.com/wip/softtouch.html (Viitattu 

4.11.2016).  

Mustonen,  J.;  Kettunen,  R.;  Kupari,  M.; Mäkikallio,  T.;  Ylitalo,  A.  &  Raatikainen,  P.  2012. Sydäntoimenpiteet 

Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Suomen Lääkärilehti 19/2012: 1502-7. 

Raatikainen P. 2014. Sydämentahdistimen vaikutus päivittäiseen elämään Sydänsairaudet. Duodecim. Saatavilla 

sähköisenä http://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00251. (Viitattu 4.11.2016). 
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”Ratkaisu, jonka avulla leikkausliinan liimapinta pysyy potilaan ihokarvojen päällä” (#N004) 

 

Taustalla oleva havainto: toimenpideosaston sairaanhoitaja kertoi (havainnoijan muistiinpanot 9.9.2016 ja 25.11.2016, 

ei nauhoitetta) käytössä olevien leikkausalueen peittelyyn käytettyjen liinojen liimapintojen ongelmista. Liimapinta 

eivät pysy sydänpotilaan päällä kunnolla toimenpiteen aikana. Liinat voi pudottaa mm. toimenpiteen aikana 

tapahtuvat hoitohenkilökunnan liikkeet, kuten kurottaminen, sekä (liikkeistä aiheutuvat) ilmavirrat. 

 

Tällä hetkellä osastolla käytetään kertakäyttöisiä ja liimareunaisia leikkausliinoja (kuva 1, esimerkki), jotka on tehty ns. 

nonwoven-materiaaleista, kuten puuhioke tai polyesteri. Lämpö aktivoi liinoissa käytetyn liiman parantaen liinan 

kiinnipysymistä ihossa. Kiinnittymisen osalta ongelmana ovat erityisen rintavat potilaat, joilla on runsas karvoitus 

rintakehässä (havainnoijan muistiinpanot 9.9.2016 ja 25.11.2016, ei nauhoitetta). Vaikkakin leikkausliinan liima ottaa 

ko. potilaan ihoon kiinni, nostavat ihokarvat liinan irti helposti jolloin liina putoaa. 

 

 
 

Kuva 1. Kiinnittyvä leikkausliina (www.fennokauppa.fi) 

 

Tyypillisesti vain haitalliset ihokarvat poistetaan toimenpidealueelta ennen leikkausta sillä karvojen ajelu ärsyttää ihoa 

ja saattaa synnyttää infektioriskiä lisääviä haavoja. Riskinä ihokarvojen poistossa on myös poiston jälkeinen ihoreaktio 

(allerginen reaktio, ihottuma tai näppylät). Ihokarvoja ei poisteta kokonaan ihoa myöten vaan iholle jätetään sänki. 

Poistossa käytetään kertakäyttöisiä teriä tai poisto suoritetaan saksin. 

 

Markkinoilla on tällä hetkellä useita erilaisia leikkausalueen peittelyyn tarkoitettuja liinoja ja mm. erityisiä takkeja, 

joita käytetään mm. sepelvaltimon ohitusleikkauksessa. Materiaalien osalta tapahtuu jatkuvasti nopeaa kehitystä 

mutta uusimpien ratkaisujen käyttöönottoon vaikuttavat suojaavuuden ja turvallisuuden ohella mm. toimivuus, 

ympäristöasiat ja käytön kustannukset, kuten hankinta-, sterilointi-, ja jätehuoltokustannukset (Laitinen, 2014, s. 33). 

  

Lähteet: 

 

Laitinen, S. (2014), ” Kestokäyttöisen leikkausliinan edut: systemaattinen kirjallisuuskatsaus”, Opinnäytetyö, Laurea 

ammattikorkeakoulu, https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85900/ONTsirjaLaitinen111214.pdf 

(Viitattu 10.11.2016 ) 
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”Ratkaisu, jonka avulla hajasäteilyä voidaan estää samalla pitäen yllä korkeaa työn laatua ja ergonomiaa (#N005) 

 

Taustalla oleva havainto: toimenpideosaston sairaanhoitaja kertoi (havainnoijan muistiinpanot 24.10.2016, ei 

nauhoitetta), että henkilökunnan toimenpiteen aikana käytettävät säteilysuojaimet ovat epäergonomisia. Suojaimet 

ovat raskaita ja kömpelöitä käyttää. Ne haittaavat ajoittain myös suoritettavia toimenpiteitä, kuten röntgenkuvausta. 

Puettavissa suojaimissa, säteilysuojavaatteissa, raskaus on ilmeinen haaste; vaatteita voidaan joutua käyttämään jopa 

koko työvuoron ajan (havainnoijan muistiinpanot, viikko 43) Säteilysuojauksesta enemmän osaston sairaalafyysikon 

kanssa keskusteltaessa (havainnoijan muistiinpanot 25.10.2016, ei nauhoitetta) kävi ilmi, että ergonomisten 

ominaisuuksien lisäksi nykyisiin säteilysuojavaatteisiin liittyy myös muita käytännön ongelmia, kuten liivien puhdistus, 

ympäristöystävällisyys, säilytys ja laaduntarkistus). 

 

Säteilysuojaimia on olemassa useita erityyppisiä. Yleisimpiä ovat puettavat lyijysekoitesuojat (esim. lyijyvinyyli), jotka 

ulottuvat yleensä hartioiden korkeudelta polvien alle. Suoja voi olla yksi- tai kaksiosainen (kuva 1). Tämän lisäksi 

käytetään kaulan ympärille asetettavaa kilpirauhassuojaa. Markkinoilla on myös päätä ja kasvoja suojaavia ratkaisuja, 

joita kartoituksen aikana ei käytetty toimenpiteissä (havainnoijan muistiinpanot, viikko 43). Sairaalafyysikon kanssa 

käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että osastolla on testattu myös kattavampia puettavia suojia (havainnoijan 

muistiinpanot 25.10.2016, ei nauhoitetta) mutta testattuja varusteita ei pidetty ergonomisina vaan pikemminkin 

päinvastaisina verrattuna nykyisiin ratkaisuihin (havainnoijan oma tulkinta). 

 

 
 

Kuva 1. Säteilysuojavaate, esimerkki (http://www.wardray-premise.com) ja säteilysuojalevy, esimerkki 

(http://www.medicalexpo.com) 

 

Laitteiden osana käytetään myös erillisiä irrotettavia ja liikuteltavia säteilysuojalevyjä (kuva 1), joita yksikössä oli useita 

erilaisia mm. angiolaboratoriossa. Ongelmana liikutettavissa levyissä oli se, että niiden koettiin rajoittavan työtä ja 

olevan tiellä (havainnoijan muistiinpanot 24.10.2016, ei nauhoitetta). Tätä kuvaa eräs kommentti. 

 

Toimenpideosaston hoitaja (24.10.2016) toimenpidettä kuvaillen: ”Kun X [nimi poistettu] tulee tähän [näyttää 

laitetta], ensimmäiseksi hän nyppää nämä [lateraalit säteilysuoja]levyt irti […]” 

 

Kiinteä osa tätä tarvetta ovat myös säteilysuojavaatteiden säilytys, puhdistus ja kunnon tarkistus (havainnoijan oma 

tulkinta). Vaatteet säilytetään käytävillä olevilla telineillä, jotka vaativat paljon tilaa. Suojavaatteiden puhdistus 

voidaan tehdä vain pyyhkimällä eikä niiden käyttöön ole hankittu erillisiä pesulaitteita. Vaatteiden kunnon tarkistus 

tehdään silmämääräisesti käytön yhteydessä ja kerran vuodessa läpivalaisulla. 

 

Tarve koskee Sydänkeskuksen lisäksi useita muita toimialoja, kuten Syöpäpoliklinikkaa. Tarpeen merkitystä korostaa 

myös se, että pelkästään Suomessa tehdään vuosittain noin 3,6 miljoonaa röntgentutkimusta. Säteilytyötä säädellään 

suomessa erilaisin lain ja säädöksin (mm. Säteilylaki ja Säteilyasetus 1512/91). Tämän lisäksi Säteilyturvakeskus valvoo 



8 

 
 

yleisen säteilyturvallisuuden ohella myös työntekijöille aiheutuvan altistuksen määrää. Keskeisiä välineitä 

säteilymäärän arviointiin ovat henkilökohtaiset käytössä olevat dosimetrit ja säteilymäärän raportointi 

Säteilyturvakeskuksen annosrekisteriin. 

  

 

Lähteet: 

 

Laitinen, S. (2014), ” Kestokäyttöisen leikkausliinan edut: systemaattinen kirjallisuuskatsaus”, Opinnäytetyö, Laurea 

ammattikorkeakoulu, https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85900/ONTsirjaLaitinen111214.pdf 

(Viitattu 10.11.2016 ) 
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”Ratkaisu, joka mahdollistaisi häiriöttömän sydänfilmin seurannan” (#N006) 

 

Taustalla olevat havainnot: Keskustelimme hoitajan kanssa 20.10.2016 valvontaosaston vuodeosastolla 

monitorilla lukeneesta ”elektr. irti” ilmoituksesta. Hoitaja kertoi meille ilmoituksen tarkoittavan, että potilaan ihoon 

kiinnitettyjen sensorien johdot olivat irronneet potilaasta. Tätä tapahtuu kuulemma melko usein. Irti lähtevä osa on 

tässä tapauksessa elektrodeihin neppari/clip -kiinnityksellä kiinnitettävät johdot. Kiinnitys ei aina pidä esim. potilaan 

vaihtaessa asentoaan. Myös elektrodien tarraosien liimapintaa pidetään hankalana. Liimapinta ei pidä kaikkien 

potilaiden iholla etenkään silloin, kun elektrodi on kiinnitetty hikoilevan potilaan iholle. 

Sydänosastolla potilaan rytmiä seurataan lähes jatkuvasti (pl. pesutilat ja siirtymiset). Erityistilanne, jossa 

potilaan rytmiä seurataan, on rasitustesti. Testin aikana potilas hikoilee ja on jatkuvassa liikkeessä. Liike ja hikoilu 

yhdistettynä mittalaitteiden ja elektrodien asetteluun irrottavat elektrodit herkästi, jolloin potilaan rytmin seuranta 

keskeytyy. 

 

      
Kuva 1. Sydänkäyrän mittaus rasitustestissä (Lähde: IMG_0016 Poliklinikka 11.10.2016) 

 

 

EKG mittalaite on kehitetty jo viime vuosisadan alkupuolella, mutta se on vieläkin toimiva tapa tutkia potilaan 

tilaa vaarattomasti ja luotettavasti. Mittaaminen perustuu sydämen supistumista ohjaavien heikkojen 

sähköimpulssien toiminnan mittaamiseen. EKG:ssä on 12 eri kanavaa, joista sydämen toimintaa voidaan mitata: 6 

rinnassa ja 6 raajoissa. Nykyiset laitteet osaavat lukea EKG-käyrää melko hyvin ja antavat ehdotuksia löydöksistä, 

mutta lopulliseen diagnoosiin vaaditaan aina lääkäri. (Terveyskirjasto 2008). Havaintojen aikana suurimmalla osalla 

potilaista EKG:tä mitattiin vain rinnasta (havainnoitsijan omat muistiinpanot). 

EKG mittausta on kehitelty viime vuosina paljon varsinkin itsenäisen mittauksen saralla. Omron on kehittänyt 

kannettavan, langattoman EKG-mittauslaitteen (Heart Scan), jolla potilaan vointi voidaan tarkastaa nopeasti. Yrityksen 

mukaan sydän- ja verisuonitaudit ovat Euroopan yleisin kuolinsyy ja tärkeimpänä riskitekijänä on korkea verenpaine. 

(Omron, 2016) Myös Remote Analysis -niminen yritys on luonut välineen EKG:n langattomaan mittaamiseen. Laite 

mahdollistaa EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin tallentamalla sydänsähkökäyrää 24–72 tunnin ajan tukittavan kantaman 

rekisteröintilaitteen muistiin. Rekisteröintilaite voidaan tämän jälkeen tyhjentää päätteelle ja tulokset voidaan 

analysoida. (Remote Analysis) 
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”Ratkaisu, jonka avulla kulutustavaran käyttöä voidaan reaaliaikaisesti hallita” (#N007) 

 

Taustalla oleva havainto: Sydänkeskuksen sähköinen varastokirjanpito ei ulotu kulutus- eli ns. bulkkitavaraan (neulat, 

ruiskut, haavataitokset, hanskat...). Kalliimpien, tyypillisesti kuntalaskutukseen, liittyvien tarvikkeiden ja laitteiden 

osalta seuranta on käytössä. Tämän seuraus on se, että kulutustuotteiden käyttöastetta ei voida seurata reaalisesti, 

vaan käyttö perustuu aiempaan kokemukseen ja tietämykseen perustuviin arvioihin. Vaikka tämän kaltainen arviointi 

voi olla hyvinkin tarkkaa, poikkeustilanteet kuten lomat ja erilaiset toimenpiteiden ruuhkahuiput voivat aiheuttaa 

varastoihin akuutin vajeen. 

 

Edellä kuvatun mahdollisen vajeen ennaltaehkäisemiseksi ns. bulkkitavaran tuominen mahdollisimman reaaliaikaisen 

varastokirjanpidon piiriin mahdollistaisi kulutuksen ja kustannusten tarkemman kohdentamisen, sekä tavaran 

uudelleenjakelun osastojen välillä mahdollisten poikkeustilanteiden, kuten toimitushäiriöiden, aikana tai tilanteessa, 

jossa kyse on harvoin käytetystä tavarasta (esim. steriilit kumiallergikon hanskat). Kirjanpito ehkäisisi osaltaan myös 

harvoin käytetyn ja vanhentuvan materiaalin siirtymisen ns. ”hyllyn taakse”; piiloon odottamaan varaston siivousta.  

 

Tämän taloudellisen tarpeen, joka perustuu havainnojan omiin näkemyksiin (viikot 41-44) ja aiempiin kokemuksiin, 

edellytyksenä on se, että uudenlainen varastokirjanpito ei lisää tai vaikeuta hoitajien nykyistä työtä. Kuten osatoilla 

tehdyt havainnot osoittavat, bulkkitavaran käyttö osastolla on vuoron aikana usein runsasta ja käytetyt materiaalit 

monimuotoisia (kuva 1). 

 

 

 
 

Kuva 1. Kulutustuotteita. 
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”Ratkaisu, jonka avulla potilaan verisuoneen asennettu infuusiokanyyli ja kiinnitysside voidaan pitää kosteudelta 

suojattuna potilaan peseytymisen aikana” (#N008) 

 

Havainto: Sydänvalvontaosaston vuodeostolla tehdyn kartoituksen aikana (viikko 42) havaittiin, että potilas joille oli 

hoitoa varten asennettu perifeeriseen suoneen  infuusiokanyyli sekä kanyylin kiinnitysside, jouduttiin peseytymisen 

aikana suojaamaan kosteudelta kumishanskan ja maalarinteipin avulla.  Infuusiokanyylin kiinnityssiteen tarkoitus on 

estää kanyylin irtoaminen. Kumihanska ylettyi potilaan olkapäähän saakka ja osaltaan esti potilasta käyttämästä 

kättään peseytymiseen ja näin ollen vaatii hoitajan avustusta enemmän. Tämän tyyppinen infuusiokanyylin ja 

kiinnityssiteen suojaaminen kosteudelta on hoitajan kertoman mukaan ollut jo pitkään käytössä ja tällä hetkellä 

mitään parempaa ei ole saatavilla (havainnoijan muistiinpanot, kello 9:00 20.10.2016, ei nauhoitetta). 

 

Sama tilanne toistui vuodeosastolla tehdyn kartoituksen aikana (viikko 44).jossa potilaalle oli asennettu 

infuusiokanyyli vasempaan kyynertaipeeseen.   Myös tällä kertaan hoitaja suojasi infuusiokanyylin ja kiinnityssiteen 

kumihanskan ja maalarinteipin avulla   potilaan olkapään seudulle. Potilaalla ei ole peseytymisen aikana ollut   

infuusioletkustoa kiinnitettynä kanyylissa, vaan vain noin 15 mittainen infuusiokanyyli. johon infuusioletkut 

kiinnitettiin uudestaan peseytymisen jälkeen. Potilaan vointi oli tässä tapauksessa niin hyvä, että hän pystyi 

peseytymään itse. Peseytymisen joutuu kuitenkin suorittamaan vain toista kättä käyttäen, koska kumihansikkaan 

käyttö estää toisen käden käytön (havainnoijan muistiinpanot, kello 10:30 2.11.2016).  

 

Erilaisia infuusiokanyyleja on monia (kuva 1 ) ja ne eivät vaadi koko käden peittämistä peseytymisen aikana. Osa 

kanyyleista kiinnitetään potilaan kämmen selkään, jolloin riittäisi, että vain kämmenen selkä olisi kosteudelta suojattu. 

Osa kanyyleista kiinnitetään kyynärtaipeeseen ja ne ovat hieman kämmenselkään kiinnitettäviä kanyyleja pidempiä 

mutta eivät myöskään vaadi, että koko käsi tulisi peittää peseytymisen ajaksi.  

 

 
 

Kuva 1. Esimerkkijä erilaisista infuusiokanyyleista. 

 

 

Perifeerinen infuusiokanyyli asennetaan potilaalle suonensisäistä nesteytystä varten ja infuusiokanyylin 

kiinnityskohdan ihoa tulee seurata jokaisessa työvuorossa mahdollisten infektioiden välttämiseksi. Infuusiokanyylin ja 

kiinnityssiteen suojaaminen kosteudelta on päivittäinen tarve hoitotyössä.  Kosteuden suojaamisen haaste esiintyy 

myös potilailla, joille on asennettu mm. kipsi. Tällä hetkellä markkinoilla on saatavilla erityyppisiä kosteudelta 

suojaavia tarvikkeita kipsin suojaamista varten (kts. KIR-FIX) mutta havaintojemme mukaan infuusiokanyylia varten 

olevaa suojausta ei ole kehitetty. Tämä suojaus mahdollistaisi potilaan peseytymisen itse, mikäli hän ei muuten 

tarvitse hoitajan avustusta.  

 

Lähteet 
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Kir-fix. Kipsin suojus. Saatavilla sähköisessä muodossa.  http://www.kirfix.fi/tuote/suihkusuojat 
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”Ratkaisu, jonka avulla potilaan vaateidaan pukea ja riisua nopeasti ilman, että potilaasta tarvitsee irrottaa 

hänessä kiinni olevia infuusioletkuja ja muita mittalaitteita” (#N009) 

 

Havainto: sydänvalvontaosastolla tehdyn kartoituksen (viikko 42) aikana havaittiin potilaan puketumisen ja 

riisutumisen olevan haasteellista, mikäli hänellä oli nesteravitsemusta ja lääkehoitoa varten asennettu infuusiokanyyli 

ja letkusto perifeeriseen suoneen (tyypillisesti käsivarteen).  Tällä hetkellä riisutumisen ja pukemisen ajaksi letkusto 

pitää irrottaa potilaasta, joka on varsin aikaa vievää. Tämän lisäksi huonokuntoisen potilaan pukeutuminen vuoteessa 

on hankalaa, mikäli kädet pitää pujottaa hihoista. Ennen kuin vanha paita voidaan ottaa potilaan pois, joutuu hoitaja 

irrottamaan potilaan kädessä olevat letkut. Vasta tämän jälkeen potilas tai tarvittaessa hoitaja pystyy pujottamaan 

kädet pois hihoista. Puhtaan paidan pukemisen jälkeen hoitaja joutuu laittamaan kaikki letkut takaisin paikalleen ja 

tarvittaessa hän joutuu uusimaa osan letkuista joka vie aikaa (havainnoijan muistiinpanot kello 10:00 18.11.2016). 

Mikäli potilaan vointi vaatii jatkuvan lääkityksen, paita saatetaan riisua potilaalta saksilla leikkaamalla. Tämän jälkeen 

hänelle puetaan niin kutsuttu avopaita ja käsi jätetään poikkeuksellisesti pukematta hihaan. Infuusioletkuston lisäksi 

potilaalla on usein myös muita mittalaitteita, jotka vaativat irrottamisen pukeutumisen ajaksi.  

 

 
 

Kuva 1. Esimerkkejä sivulta avattavista sairaalavaatteista. 

 

Infuusioletkun irrottaminen pukeutumisen ja riisuutumisen ajaksi saattaa olla myös potilasturvallisuusriski, mikäli 

potilaalle on määrätty tietty jatkuva lääkitys. Perifeeriseen kanyylin katetriin liittyy pieni infektioriski mutta katetrin 

turhaa vaihtamista ja irrottamista tulisi välttää (Ala-Kokko ym. 2000).  

 

Markkinoilla on tällä hetkellä olemassa jonkin verran erityyppisiä potilasvaatteita, joissa on hiha voidaan kiinnittää 

napeilla/neppareilla. Näitä ei ole kuitenkaan käytössä rutiinisti sairaalassa.  

 

Lähteet 

 
Ala-Kokko T., Laurila, J., Alahuhta S ja Syrjälä H. (2000). ”Verisuonikatetriperäinen infektio”, Lääketieteellinen 
Aikakauskirja Duodecim, Vol. 116(5), ss. 503–510.  
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”Ratkaisu, jonka avulla verenpaine voidaan mitata luotettavasti ja helposti rasitustestin aikana” (#N010) 

 

 

Taustalla oleva havainto: rasitustestin aikana hoitaja mittaa potilaalta verenpaineen perinteisellä, manuaalisella, 

verenpainemittarilla. Hoitajan mukaan (havainnoijan muistiinpanot, 11.10.2016, ei nauhoitetta) syy tähän on se, että 

automaattinen verenpainemittari ei toimi luotettavasti rasitustestin aikana. Manuaalisen verenpainemittarin etuna on 

tarkkuus mutta sen ongelmana on se, että hoitaja joutuu 12 minuuttia kestävän testin aikana mittaamaan 

verenpaineen vähintään 14 kertaa. Manuaalisen mittarin käyttö on hoitajalle raskasta ja aiheuttaen rasitusvammoja 

(jännetupin tulehdus pumppaavan käden käsivarteen) ja sairauslomia. Automaattisen mittarin epäluotettavuuden 

takana on käden asento rasitustestin aikana; automaattisen mittarin lukija ei pysy potilaan kädessä kiinni samalla kun 

potilas pitää kiinni kuntopyörän ohjaustangosta (havainnoijan muistiinpanot 11.10.2016, ei nauhoitetta). 

 

 

 

 

 
 

Kuva 1. Rasitustesti. 
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”Ratkaisu, jonka avulla kuntopyörän käyttö on potilaalle helpompaa rasitustestin aikana” (#N011) 

 

Taustalla oleva havainto: Sydänosaston poliklinikalla tehdyn kartoituksen (viikko 41) aikana havaittiin, että potilailla oli 

vaikeuksia käyttää rasitustestin aikana kuntopyörää. Pyörän satulaan nouseminen ja siitä poistuminen vaativat 

hoitohenkilökunnan apua. Osa ongelmaa olivat myös kuntopyörän polkimet; jalan irtoaminen polkimen kiinnityksestä 

saattoi aiheuttaa potilaan tasapainon menetyksen. Rasitustestin jälkeen potilaat olivat usein väsyneitä ja 

hengästyneitä. Tämä kasvatti tarvetta potilaan tukemiselle satulasta nousemisen yhteydessä (Havainnoijan 

muistiinpanot, 11.10.2016, ei nauhoitetta).  

 

 

 
 

Kuva 1. Rasitustesti ja kuntopyörä 
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”Ratkaisu, jonka avulla asiakkaan EKG-mittalaiteyksikkö saadaan sijoitettua ergonomisemmin” (#N012) 

 

Taustalla oleva havainto: Sydänosaston poliklinikalla tehdyn kartoituksen (viikko 41) aikana havaittiin, että asiakkaan 

suorittaessa rasitustestiä EKG:n mittausyksikkö (alla olevissa kuvissa vasemmalla ensimmäinen kuva) on todella 

epäkäytännöllinen, painava ja huonosti asiakkaaseen kiinnitettävissä oleva (kuvassa musta, kapea nauha). Johtoja 

EKG-mittayksiköstä lähtee 16 kappaletta ja johtojen päät kiinnitetään potilaaseen liimapintaisin elektrodein. Yksikön 

kiinnittäminen pyörään ei ole toimiva vaihtoehto sillä potilas liikkuu rasitustestin aikana, jolloin elektrodien irtoamisen 

riski kasvaa (havainnoijan oma lisäys). 

 

Potilaat hikoilevat rasitustestin aikana ja se aiheuttaa elektrodien irtoamisen iholta. Elektrodeja kiinnitetään potilaan 

ihoon (olkapää, rintakehä, ranteet, nilkka...) yhteensä 16 kappaletta. Kuvan esimerkissä elektrodit eivät ole kiinni. 

 

 

 
 

Kuva 1. Rasitustestissä käytetty EKG-mittalaite 
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“Tarve ratkaisulle, jonka avulla potilaan tarpeeseen pystytään vastaamaan oikea-aikaisesti ja oikeilla 

resursseilla” (#N013) 

 

Taustalla olevat havainnot: hoitajien työhuoneen äänimaisema on rauhaton; taustalla kuuluvat toistuvasti 

erilaisten laitteiden tuottamat hälytykset ja ilmoitukset (havainnoijan muistiinpanot 3.11.2016, ei nauhoitetta). 

Yksittäistä syytä hälylle ei ole mutta yksi selkeästi tunnistettava äänilähde oli potilaskutsujärjestelmä (havainnoijan 

oma tulkinta). 

Asiaa syvemmin tarkasteltaessa potilaskutsujärjestelmän osalta tunnistettiin selkeä tarve. Kuten tarkoitettu, 

potilas käyttää järjestelmää aina tarvitessaan jotakin – riippumatta siitä onko hänellä jano, tarve käydä WC:ssä tai 

kokeeko hän kipua. Potilaan tarve pitäisi pystyä tunnistamaan, priorisoimaan ja osoittamaan resurssille, joka on sillä 

hetkellä vapaa ja sopivin vastaamaan tarpeeseen – ilman että tarve jää täyttämättä. Kyse on vastuunjaosta ja 

resursoinnista. 

Vuodeosaston laitehoitajan (havainnoijan muistiinpanot 3.11.2016, ei nauhoitetta) mukaan markkinoilla on 

olemassa potilasryhmän hoitajaan yhdistävä tuote, joka saattaisi ratkaista ongelman osittain. Hoitajan mukaan tuote 

ei kuitenkaan tarjoa ratkaisua hoitajien väliseen kommunikointiin potilaan tarpeen täyttämiseen liittyen, eikä 

tuotteessa ole keinoja hälytystason määrittelyyn. Hoitaja piti myös laitteita painavina ja suurikokoisina 

Melulla on selviä haittavaikutuksia ihmisen terveyteen. Jatkuva meteli on ihmisen terveydelle haitallista jo 55 

desibelin rajan ylitettyä (Kaaro, 2014), mikä vastaa tavallista keskustelua (Kuulosuoja, 2016). Melu aiheuttaa ihmisen 

kehossa stressitilan, mikä aiheuttaa stressihormonien lisääntymistä ja verenpaineen nousua (Kaaro, 2014). 

Pitkäaikainen melu voi altistaa jopa sydäninfarktille (Tiede). Meluun ei kannata tottua, sillä haitat eivät katoa, vaikka 

melu ei aktiivisesti häiritsisikään. Keho siirtyy melusta hälytystilaan, mikä rasittaa ihmistä ja vähentää työkykyä (ibid.). 

 

 

Lähteet 

Tascom (2016), Yrityksen verkkosivut, www.tascom.co.uk (Ladattu: 20.10.2016) 

Kaaro, J (2014), ”Melu uhkaa terveyttä”, http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/terveys/melu_uhkaa_terveytta (Ladattu: 

20.10.2016)) 

Ruukki, J (2010), ”Melu vie hengen ja hermot”, 

http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/melu_vie_hengen_ja_hermot (Ladattu: 20.10.2016) 

Kuulosuoja (2016), ”Äänet desibeleinä”, http://www.kuulosuoja.fi/kuulosuoja/vapaaajan_melu/ 
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”Tarve älykkäälle virranhallinnalle” (#N014) 

 

 

 

Taustalla olevat havainnot: Sydänpoliklinikan hoitaja kertoi osastolla käytetyistä sähkölaitteista (havainnoijan 

muistiinpanot 10.10.2016, ei nauhoitetta). Hoitaja kertoi, että laitteet jätetään usein päälle käytännön syistä. Yhdeksi 

syyksi tälle hän kertoi sen, että eräiden laitteiden osalta käynnistyminen kestää kauan. Vastaavia havaintoja tehtiin 

muillakin Sydänkeskuksen osastoilla, joissa laitteita oli päällä ympäri vuorokauden (havainnoijan omat muistiinpanot, 

ei nauhoitetta). 

 

Laitteiden älykkään virranhallinnan tarvetta alleviivaa myös paloturvallisuus. Hoitajan mukaan (DVT_D003, 20:00) 

esimerkiksi UKG-laitteen jääminen vahingossa aiheuttaa laitteen kuumenemisen ja mahdollisen paloturvallisuusriskin. 

 

Älykkään virranhallinnan ominaisuuksiksi tulee laitteen oikea-aikaisen sammuttamisen ja käynnistämisen lisäksi myös 

laitteen oikea-aikaisen valmiustilan ja latauksen hallinta. Mikäli jokin laite on valmiustilassa ja tiedetään, että sitä ei 

tulla käyttämään (esim. viikonloppuna) voidaan laite mahdollisesti sammuttaa. Vastaavasti latauksessa oleva laite 

voidaan joissakin tapauksissa sammuttaa akun tultua täyteen (vrt. Asmo, 2016). 

 

 

Lähteet 

Asmo (2016) Yrityksen www-sivut, https://www.asmosolutions.com/fi/?v=f0aa03aaca95 () 
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”Ratkaisu, jonka avulla potilaiden lääkehoidon logistiikkaa voidaan helpottaa” (#N015) 

 

Taustalla oleva havainto: vuodeosastolla tehdyn kartoituksen aikana (viikko 44) havaittiin, että hoitajat kävelevät 

vuoronsa aikana paljon. Yksi syy tähän on se, että lääkevarasto sijaitsee etäällä potilashuoneista. Huoneissa on usein 

myös sijoitettuna useita potilaita, joka vaikuttaa hoitajan liikkumiseen.  

 

Osaston hoitajan kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että hoitajat hakevat yhden potilaan lääkkeet kerralla, ettei 

potilaan lääketurvallisuus vaarannut (toisin sanoen, etteivät eri potilaiden lääkkeet mene sekaisin). Yöaikaan hoitaja 

saattaa joutua käymään lääkevarastolla päivävuoroa enemmän, sillä hoitajia saattaa olla vähemmän töissä, tai 

hoitajaresurssi on usein yöaikana pienempi (havainnoijan muistiinpanot, viikko 44, ei nauhoitetta). 

 

Hoitaja esitti tarpeekseen liikkuvan, ketterän ja kevyen apuvälineen, jossa olisi mahdollisuus kuljettaa useita erilaisia 

lääkeaineita (nesteinfuusiot, suun kautta otettavat lääkkeet, injektiolääkkeet, jne.) sekä useamman potilaan lääkkeitä 

samanaikaisesti ja turvallisesti. Turvallisuudella tarkoitetaan lääkkeiden kuljettamista potilaan luo lukitussa laatikossa 

(apuvälineen suojaus) ja potilaan lääketurvallisuuden varmistamista (lääkkeiden sekaantumisen estäminen). 

Tarpeeseen liittyy myös kliiniselle työlle tyypillisiä hygieniavaatimuksia, sillä ovien avaamisen yhteydessä tarvikkeita ei 

saa laskea esimerkiksi tuoleille (havainnoijan muistiinpanot, 3.11.2016, ei nauhoitetta). 

 

Hoitaja käytti tarpeesta kertoessaan esimerkkinä elvytyskärryä (kuva 2), jonka ominaisuuksia vasten hän peilasi 

mahdollista ratkaisua. Erottavina tekijöinä hän käytti elvytyskärryn raskautta ja kömpelyyttä; elvytyskärryn ergonomia 

ei hänen mielestään ollut riittävällä tasolla (havainnoijan oma tulkinta). Mikäli ratkaisu toteutetaan eräänlaisena 

kiertokärrynä, on siinä yhteydessä varmistuttava siitä, ettei ratkaisu ole ulkonäöltään liian lähellä elvytyskärryä 

(havainnoijan oma huomio). 

 

 
 

Kuvat 2. Liikuteltava elvytyskärry. 
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”Ratkaisu, joka tukee potilaan käden asentoa ergonomisemmin sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen 

aikana” (#N016) 

 

Taustalla oleva havainto: Toimenpideosaston hoitaja kertoi (osastotunti 17.10.), että potilaan on haasteellista pitää 

käsi luontevana ja paikoillaan sepelvaltimovarjoainekuvauksen aikana.  Toimenpiteen alussa katetri ”uitetaan” 

ranteen valtimon (pääsääntöisesti oikean rannevaltimon) kautta aortan tyveen. Käsi lepää rannepuoli ylöspäin tuetulla 

alustalla koko toimenpiteen ajan (noin 2 tuntia). Käsivarren tulee olla mahdollisimman lähellä potilaan vartaloa, jotta 

henkilökunta (lääkäri) pääsee mahdollisimman lähelle toimenpidealuetta. 

 

Tällä hetkellä osastolla on käytössä käsitukena akryylilevy (pleksi), joka asetetaan osin potilaan selän sekä patjan alle 

(kuva 1.). Akryylilevyn päälle asetetaan pehmuste, jolla käsi lepää.  Ongelmana on se, että pehmuste ei ole muotoiltu, 

eikä siten tue käden asentoa. Akryylilevy pysyy paikallaan vain potilaan oman painon varassa, eikä sitä ole kiinnitetty 

tasoon mitenkään. Markkinoilla on olemassa rannevaltimon punktoimiseen tarkoitettuja tukia, mutta nämä ovat 

tarkoitettu hetkelliseen punktoimisen ajaksi tarkoitettuja, ei koko toimenpiteen ajan tukevia (kuva 1). 

 

 
Kuva 1. Käsituki (vasemmalla) ja rannevaltimon punktoimiseen tarkoitettu tuki (oikealla). 

 

Havainnoin aikana selvisi, että hoitohenkilökunta on kehittänyt tukea itse (Havainnoijan sähköpostimuistio 

(20.10.2016). Alla hoitajan kuvaus tuesta:  

 

”Tuki olisi yläpäästä leipälaudan mallinen, joten se olisi helppo työntää tutkimuspöydän patjan alle pot ilaan siirryttyä 

toimenpidepöydälle. Leipälaudan ranteen alle tuleva osa olisi muotoiltu; ensinnäkin se olisi korkeampi, jotta käsivarsi 

nousisi ylöspäin ja koska toimenpidettä helpottaa, jos potilas pystyy hyvin kääntämään ranteensa kattoa kohti, voisi 

ranteen kohtaan muotoilla kuin napakan siderullan, joka automaattisesti tarjoaa rannetta ulospäin. kämmenen 

kohtaan voisi laittaa tarrakiinnitteiset hihnat, joilla kämmenen voisi kevyesti kiinnittää tukeen. 

 

Tuen pitäisi olla napakkaa esim. kumipäällistä tempuria©, jotta se olisi helposti työnnettävissä patjan alle ja toisaalta 

helposti pyyhittävä, tarvittaessa pestäväkin (ei mielellään saumoja , ettei mahdollinen veri valu pitkin saumoja) 

.Toisaalta tuen päällä voisi toimenpiteessä käyttää potilaskohtaista ohutta pussiakin suojana. Tuen pitäisi olla myös 

sen verran pehmeä, että se on potilaasta mukavan tuntuinen.” 

 

Invasiivisia kardiologisia toimenpiteitä on VSSHP:n alueella tehty vuonna 2015 lähes 5000 (Vuosikertomus 2015). 

Varjoainekuvaus tehdään aina, kun on mahdollista rannevaltimon kautta, joten muotoillulle käsituelle on selkeä tarve.  

 

Lähteet  

Vuosikertomus (2015 ), http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-

viestinta/julkaisut/Documents/sydankeskus-phvk-2015.pdf     
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”Ratkaisu, jonka avulla osaston tilannetta voidaan seurata reaaliaikaisesti” (#N017) 

 

 

Taustalla oleva havainto: potilaiden ja henkilökunnan tilannetta seurattiin osastoilla magneettisilla huoneentauluilla 

(havainnoijan muistiinpanot, koko havaintojakso). Osastosta riippuen, tauluilla käytettiin erilaisia magneetteja (kuten 

esimerkiksi sydämen muotoinen magneetti), jolla osoitettiin vastuuhoitaja. Magneetteja käytettiin myös potilaiden 

tilanteen kuvaamiseen. Esimerkiksi vinoon asetettu magneetti potilaan nimen kohdalla saattoi merkitä sitä, että 

potilas on lähdössä samana päivänä kotiin (havainnoijan muistiinpanot, 2.11.2016, ei nauhoitetta). Merkintätavat ja -

käytänteet vaihtelivat jonkin verran eri osastoilla. Yhtenä syynä tähän oli osastojen erilaisen toiminnan luonne sekä 

erilaiset operatiiviset johtamiskäytänteet (havainnoijan oma lisäys). 

 

Hoitajan mukaan (havainnoijan muistiinpanot, 2.11.2016, ei nauhoitetta), magneettiset taulut ovat keskeinen osa 

päivittäistä työn ohjaamista. Tauluissa on kuitenkin ongelmana se, että niihin voi tulla vahingossa virheitä. Seinän 

tärähdys voi saada magneetin vinoon tai huono magneetti voi pudota taulusta. Tällöin toimintaan syntyy helposti 

epäselvyyksiä ja häiriöitä – etenkin vastuiden osalta. Asiasta enemmän keskusteltaessa eräs hoitaja (havainnoijan 

muistiinpanot, 3.11.2016, ei nauhoitetta) ehdotti reaaliaikaista, sähköistä huoneentaulua, josta kävisi ilmi mikä 

osaston tilanne on; osoitetut työtehtävät, potilaan tai huoneen tilanteen muutokset, yms. Tätä pidettiin tärkeänä 

osana osaston sisäistä kommunikaatiota ja reaaliaikaista tilanteen ymmärtämistä (havainnoijan oma tulkinta 

keskusteluista). 

 

Keskustelu ns. ”tilannetaulusta”, synnytti henkilökunnassa runsaasti ideoita. Esimerkiksi yksi hoitaja ideoi taulun 

ominaisuudeksi huoneen varustuksen ja tarvikkeiden sijainnin osoittamista sillä osastolla pitkään työskennellyt 

henkilökään ei aina muistanut missä huoneessa on suihku tai nosturi, tai tiennyt missä jokin tietty laite kullakin 

hetkellä oli (havainnoijan muistiinpanot, 3.11.2016, ei nauhoitetta). 

 

Markkinoilla on olemassa erilaisia potilasvirtojen analysointiin ja ymmärtämiseen tarkoitettuja ratkaisua. Keskusteltu 

ratkaisu on kuitenkin luonteeltaan erilainen ja sen ytimessä ovat pikemminkin kliinisen työn tukeminen ja sen 

operatiivinen johtaminen (havainnoijan oma tulkinta keskusteluista). 
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”Ratkaisu, jonka avulla angiografiassa ja muissa verisuoniteitse tehtävissä toimenpiteissä voidaan havaita 

verisuonet myös syvyyssuunnassa” (#N018) 

 

Taustalla oleva havainto: Toimenpideosastolla tehdyn kartoituksen (viikko 43) aikana havaittiin, että sepelvaltimoiden 

varjoainetutkimuksessa käytetään apuna kuvantamisvälineitä, joiden avulla saadaan verisuonista kaksiulotteisia kuvia. 

Tämä kaksiulotteisuus kuitenkin (kardiologi, angiosali 1, 25.10.2016) hankaloittaa vaijerin navigoimista kun 

näennäisesti oikeaan suuntaan johdettu vaijeri voi mennä syvyyssuunnassa täysin väärään suuntaan eikä sitä ole 

havaittavissa kuvista. Kardiologin suora lainaus: 

 

”Kun kolmiulotteisista rakenteista otetaan kaksiulotteinen kuva, niin silloin kun suonet menevät päällekkäin niin 

katsomme täältäpäin ja tässä on suoni, niin vaikka vaijeri sukeltaa täällä jossain alla, se näyttää siltä kuin se olisi 

nätisti suonen sisällä” (haviannoijan muistiinpanot 25.10.2016 ja nauhoite 06, 06:20-07:50).  

 

Vaijerin pään osuminen verisuonten seinämiin voi kuitenkin aiheuttaa vakavia ongelmia. ”Hyvin sairaissa ja pinnaltaan 

hauraissa sepelvaltimoissa katetrin kärki voi saada aikaan paikallisia vaurioita. Sisäpinnaltaan rosoisesta 

ateroskleroottisesta aortasta voi irrota kalkkisiruja, kolesterolimassaa tai paikallista hyytymää, josta voi olla 

seurauksena aivoverenkierron  häiriö, jopa aivoinfarkti.” (HUS, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Pallolaajennus (havainnollistava kuva, Terveyskirjasto) 

 

Angiografia mahdollistaa verisuonipuuston laajan ja tarkan kuvantamisen ja sen yhteydessä on mahdollista suorittaa 

samanaikaisesti endovaskulaariset toimenpiteet. Angiografia on kuitenkin invasiivinen tutkimus, johon liittyy 

komplikaatioiden riski. (Duodecim, 1997.) Pallolaajennuksia suoritettiin Suomessa jo vuonna 2012 yli 10 000kpl 

(Duodecim, 2014). 

 

Lähteet 

Duodecim 1997, 

http://duodecimlehti.fi/web/guest/arkisto?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&viewType=viewArticle&tunnus=d

uo70454&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_p_auth, (Ladattu: 8.11.2016) 

Duodecim 2014, http://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syk00182, (Ladattu: 8.11.2016) 

HUS 2016, ”Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus”, 

http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/sydansairaudet/kardiologia/yleisimpia-

toimenpiteita/Sivut/Sepelvaltimoiden-varjoainetutkimus.aspx , (Ladattu: 14.11.2016) 



24 

 
 

  



25 

 
 

”Ratkaisu, suonensisäiseen nesteytykseen tarkoitetun infuusioletkun kierre ei ole yhteensopiva 

epiduraalitilaan tarkoitetun infuusioletkun kanssa” (#N019) 

 

Taustalla oleva havainto: vuodeosastolla tehdyn kartoituksen (viikko 44) aikana havaittiin, että suonen 

sisäiseen nesteytykseen tarkoitetun infuusioletkun (ns. tippaletku) pään kierteet sopivat myös 

epiduraalisuodattimen jenkoihin (kuva 2). Tällainen yhdistämismahdollisuus on kuitenkin (sairaanhoitajan 

mukaan) hengenvaarallista. Sairaanhoitajan suora lainaus nauhalta: ”Tämä valkoinen letku nimenomaan ei 

saisi sopia missään nimessä tähän [epiduraalisuodattimeen]”. Valkoinen letku on tippaletku ja tarkoitettu 

ainoastaan suoneen laitettavaksi. (Omat havainnot 1.11.16, nauhoite 03 kohta 15:25–21:30 samalta 

päivältä). 

 

 

 
     Kuva 2 Yhdistelmä, jota ei saisi liittää yhteen. 

  

 
  

Kuva 1 Epiduraalisuodatin (vihreä nuoli)  
valkoinen letku (punainen nuoli). 
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Kuva 1. Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa käytettävä 
letkusysteemi. 

”Ratkaisu, jonka avulla potilaalle voidaan antaa varjoaine valtimonsisäisesti ilman vaaraa ilmakuplien 

joutumisesta valtimoon” (#N020) 

 

Taustalla oleva havainto: toimenpideosastolla tehdyn kartoituksen (viikko 43) aikana havaittiin, että 

sepelvaltimon varjoainekuvauksessa varjoaine tiputetaan infuusioletkun kautta ranteen valtimoon. 

Infuusioletkuihin ja yleisesti letkujen liitoskohtiin jää hoitajan mukaan helposti ilmakuplia ja sitä poistetaan 

toimenpiteen alussa päästämällä nestettä virtaamaan letkun läpi ja naputtelemalla liitoskohtia, jotta 

ilmakuplat irtoavat. Kiireellisissä tilanteissa tämä on kuitenkin hoitajan mukaan ongelma, sillä kuplat on 

saatava aina pois (ilmakuplat valtimoissa, etenkin sepelvaltimoissa saattavat johtaa hengenvaarallisiin 

komplikaatioihin), mutta niiden poistaminen vie aikaa. Pieniä kuplia ei myöskään välttämättä huomaa. 

(Havainnoitsijan muistiinpanot 25.10.16 ja nauhoite 04 kohta 00:00-03:00 samalta päivältä.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sairaanhoitaja kertoi, että ilmakuplien poisto letkuista on työvaihe, joka suoritetaan joka ennen 

toimenpidettä, joissa annetaan potilaalle varjoaine valtimonsisäisesti. Hoitaja kertoi myös, että 

varjoaineiden antamistavoissa on eroja. Sydänkeskuksen toimenpideosastolla varjoaine annetaan 

kuvanmukaisten letkujen kautta suoraan infuusiopullosta, kun taas jossain muualla suositaan 

ruiskumenetelmää. Ruiskumenetelmässä varjoainetta otetaan ruiskuun pullosta ja ruiskutetaan valtimoon 

ruiskun kautta. Myös ruiskumenetelmässä on vaara, että ilmakuplia pääsee verenkiertoon ja ruiskua on 

naputeltava kuten letkuja ennen toimenpidettä. 

 

Markkinoilla on ratkaisuja (mm. Braun), joilla letkuissa olevat ilmakuplat voidaan tunnistaa. Kartoituksen 

aikana ei selvinnyt miksi ko. ratkaisuja ei ole otettu käyttöön. 
  

Kuva 2 Lähikuva letkujen 
liitoskohdasta (violetti osa), johon 
kuplat jäävät helposti. 
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”Ratkaisu, jonka avulla sairaalan henkilökunta kykenisi kommunikoimaan välittömästi vieraskielisten 

potilaiden kanssa” (#N021) 

 

Taustalla oleva havainto: vuodeosastolla tehdyn kartoituksen (viikko 44) aikana ylihoitaja kertoi, että 

harvinaista vierasta kieltä puhuvien potilaiden kanssa kommunikointi on haastavaa. Ylihoitaja kertoi 

sairaalaan tulevan nykyään paljon vieraskielistä väestöä. Vieraskielisille potilaille tilataan tulkki, mutta tulkin 

saaminen samana päivänä on haasteellista. Potilaan hoidon pitkittyessä, tulkki on mahdollista tilata kerran 

viikossa. He viipyvät lyhyen ajan ja tulkin käyttö on kallista. Myös toinen hoitaja vahvisti kommunikaatio-

ongelman. (Havainnoijan muistiinpanot 2.11.2016 ja nauhoite 03 kohta 16:10–20:00). 

 

Ylihoitajan mukaan potilaan turvattomuuden tunne ja väärinymmärretyksi tuleminen kasvavat mikäli 

potilas ei voi kommunikoida omalla äidinkielellään. Hoitotoimenpiteitä on usein vaikea suorittaa, jos potilas 

ei ymmärrä, mistä on kyse. Tulkin puuttuessa hoitajien kerrottiin turvautuneen elekieleen tai Google 

Translate -palveluun, joka kuitenkin koettiin hitaaksi ja kömpelöksi kommunikointitilanteissa. (Havainnoijan 

muistiinpanot 2.11.16 ja nauhoite 03 kohta 16:10–20:00). 

 

Vieraan kielen kääntäminen omalle kielelle, ja päinvastoin, onnistuu esimerkiksi konekäännösohjelmien 

avulla. Konekääntämisessä on kuitenkin käännöstoimiston mukaan omat ongelmansa: ”Syitä siihen, että 

suomen kielelle ei toistaiseksi ole pystytty kehittämään konekäännösohjelmia, joista olisi 

ammattikääntäjälle todellista hyötyä, löytyy niin suomen kielen poikkeuksellisesta syntaktisesta 

rakenteesta kuin pienen kielialueen tekstimassan vähäisyydestä ja kehitysresurssien pienuudesta. Tarjolla 

olevat konekäännösohjelmat antavat kuitenkin jonkinlaisen käsityksen vieraskielisen tekstin sisällöstä. 

Ammattikääntäjät eivät tosin voi käyttää tällaista raakakäännöstä edes kääntämisen pohjana, sillä huonon 

raakakäännöksen ja lähdekielen vertailuun ja raakakäännöksen korjaamiseen menee enemmän aikaa kuin 

kääntämiseen suoraan lähdekielestä.” (Käännöstoimisto, 2016)  

 

Käännösten virheellisyys voi aiheuttaa lisää väärinymmärryksiä ja ongelmia. Kun esimerkiksi halutaan 

kääntää virke ”saat puudutuksen, mutta et anestesiaa”, antaa Google Translate vastaukseksi (suomi-arabia) 

”tatalaqqa alttakhdyr, walikan lays alttakhdir”, mikä puolestaan kääntyy Bing Translatorissa (arabia-suomi) 

”Saavat anestesia mutta ei anestesia”. 

 

 

Lähteet 

 

Käännöstoimisto 2016, ”Konekääntäminen”, http://www.kaannostoimisto.fi/tyokaluja/konekaantaminen/,  

(Ladattu: 8.11.2016) 

 

Bing Translator, http://www.bing.com/translator/  

 

Google Translate, https://translate.google.fi/  
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”Ratkaisu, jonka avulla lääkkeiden kulutuksen seuranta saadaan virheettömäsi” (#N022) 

 

Taustalla oleva havainto: Sydänkeskuksen farmaseutti kertoi (havainnoijan muistiinpanot 26.10.2016, ei 

nauhoitetta), että N-lääkkeiden (huumausaineiksi luokiteltavat) kulutuskorttien (kuva 1) poikkeamia on 

työläs selvittää. Farmaseutin mukaan, yksittäisen poikkeaman selvittäminen voi kestää jopa tunteja. 

Poikkeaman selvittäminen on erittäin työlästä sellaisessa tilanteessa, jossa yksittäisen lääkepakkauksen 

lääkkeitä on jaettu usealle eri potilaalle. Tällöin määrät ja mittatappiot usein joutuu tarkistamaan potilas- ja 

hoitajakohtaisesti. 

 

 
 

Kuva 1. Huumausaineiden kulutuskortti (malli), © Helena Puistola, 2005 

 

Farmaseutin kanssa keskusteltaessa kävi selville (havainnoijan muistiinpanot 26.10.2016, ei nauhoitetta), 

että määrä- ja mittatappiovirheet ovat käytännössä aina syntyneet unohduksen seurauksena. Hoitotyölle 

tunnusomainen kiire voi aiheuttaa sen, että kirjaukseen syntyy virhe tai tarvittavia kirjauksia ei aina 

muisteta tehdä. Tarve olisikin kirjausten automatisoinnille, tai muille keinoille, joilla kirjausten teko ja 

oikeellisuus voidaan varmistaa. 

 

Huumausaineiksi luokiteltavien lääkeaineiden käyttöä säädellään myös lailla. Näistä tunnetuin on 

Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta (548/2008), jonka 9 § määrittelee sairaaloiden ja 

terveyskeskusten kirjanpidon pääperiaatteet. 
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”Ratkaisu, jonka avulla röntgenlaitteen ohjauspolkimet olisi mahdollista puhdistaa eritteistä” (#N023) 

 

Taustalla oleva havainto: toimenpideosastolla tehdyn kartoituksen (viikko 43) aikana havaittiin, että 

kuvantamiseen tarkoitetun laitteen polkimet oli suojattu muovipussilla (kuva 1). Hygieenisyyden säilymisen 

vuoksi pussit olisi kuitenkin vaihdettava riittävän usein (ts. jokaisen toimenpiteen välissä) ja tämä lisää 

sairaalan jätteen määrää. Lisäksi mikäli suojaava pussi hajoaa ja eritteitä pääsee polkimien väliin, 

sairaalalla ei ole työkaluja tai puhdistusaineita, joilla polkimien välit saataisiin riittävän tarkasti 

puhdistettua (Havainnoijan oma tulkinta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Suojatut polkimet (esimerkki). 
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Ratkaisu, jonka avulla potilaan on helpompi voimistaa keuhkoja ja hengitystä leikkauksen jälkeen (#N024) 

 

Taustalla oleva havainto: valvontaosastolla tehdyn kartoituksen (viikko 42) aikana havaittiin, että nukutuksen jälkeen 

potilaat joutuvat tekemään harjoituksia, jonka tarkoituksena on vahvistaa potilaan hengitystä ja keuhkoja ja näin 

nopeuttaa potilaan kotiuttamista. Tällä hetkellä potilaat tekevät hengitysharjoituksia käyttäen puhallusrengasta, jota 

potilas täyttää harjoituksen aikana. Hengitysharjoituksia tehdään joka tunti, jotta keuhkot vahvistuvat (havainnoijan 

muistiinpanot, ei nauhoitetta).  

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ohjeistaa potilaita seuraavalla tavalla hengitysharjoituksissa (VSSHP, 2016):  

 

”Nukutus ja sen jälkeinen tehoton, pinnallinen hengitys aiheuttaa liman kerääntymistä keuhkoihin. Hengitystä tulee 

tehostaa ja asentoa vaihtaa vähintään kahden tunnin välein, jotta vältytään jälkiseurauksilta; ilmaton tila keuhkoissa, 

keuhkon osittainen kasaan painuminen, keuhkokuume. Näin toimien helpotat myös liman irtoamista. Tärkeää on 

hengittää syvään pallean avulla. Hengitä nenän kautta rauhallisesti sisään niin, että keuhkot täyttyvät – puhalla suun 

kautta rennosti ulos.” 

 

Käytössä olevan puhallusrengaan käyttö on hankalaa. Puhallusrenkaaseen puhaltaessa potilaan on pidettävä sen 

venttiiliä paikoillaan kielellä tai se ei pysy suussa. Potilaat ovat yleensä leikkauksen toimenpiteen jälkeen hyvin 

heikkoja ja pelkästään istuminen voi tuottaa vaikeuksia. Tästä syystä hengitysharjoituksia tulisi voida tehdä helposti 

myös makuuasennossa. Tällä hetkellä makuuasennossa tehtävissä hengitysharjoituksissa käytetään pulloa (ns. 

Puhalluspullo), jossa on sisällä vettä. Maatessa pullossa oleva vesi voi kaatua potilaan syliin, jos hän ei kykene 

pitämään pulloa pysty asennossa.  

 

 
Kuva1. VSSHP:n ohjekuva hengitysharjoitukseen (TYKS, 2016). 

 

 

Lähteet 

 

VSSHP 2016, ”Opas Sydänleikkaukseen tulevalle”, http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-

viestinta/julkaisut/Documents/Opas%20syd%C3%A4nleikkaukseen%20tulevalle.pdf (Ladattu: 14.11.2016) 
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”Ratkaisu, jonka avulla potilas ei koe toimenpiteen odotusta ahdistavana/hermostuttavana” (#N025) 

 

 

Taustalla oleva havainto: poliklinikalla tehdyn kartoituksen (viikko 41) aikana olimme mukana potilaan 

sydämenrytminsiirto -toimenpiteessä. Rytminsiirto on toimenpide, jossa potilaan poikkeava rytmi (esim. 

eteisvärinä) ”käännetään” sinus rytmiksi defibrillaattorin avulla. Potilas nukutetaan toimenpiteen ajaksi. 

Toimenpide sisältää runsaasti esivalmisteluja, joiden vuoksi potilaiden aika kävi odotellessa pitkäksi ja he 

vaikuttivat myös hermostuneilta (havainnoijan omat muistiinpanot, 13.10.2016, ei nauhoitetta). 

 

Toimenpiteen jälkeen potilaita haastatellessa toinen potilaista kertoi kokeneensa odottamisen 

hermostuttavana tilanteena sillä huoneessa, jossa toimenpide suoritettiin, ei ollut minkäänlaisia virikkeitä, 

joilla ajatukset saisi siirrettyä muualle. Myös sairaanhoitaja kertoi toimenpiteen odottelun olevan usein 

potilaille hermostuttava tilanne. Tämä korostui havainnointijakson aikana tilanteessa, jossa hoidettiin kahta 

potilasta yhtä aikaa, ja hoitohenkilökunnan oli valmisteltava sekä suoritettava rytminsiirto heille rinnakkain 

(havainnoijan omat muistiinpanot, 13.10.2016, ei 

nauhoitetta). 
 

 

Kuva 1. Rytminsiirron toimenpidehuone. 

 

Ojalaisen ja Mäen hoitotyön opinnäytetyössä suoritettiin haastattelututkimus syöpäpotilaille heidän hoidon 

viihtyisyydestä. Tulosten mukaan perinteiset virikkeet kuten lehdet ja televisio koettiin viihdyttäviksi ja 

odotusaikaa mukavoittavaksi. Musiikki ja erilaiset videopelit koettiin myös hoidon aikana mieluisina ja ne 

johtivat parhaimmillaan ajankulun huomaamattomuuteen. (Ojalainen & Mäki, 2015.) 

 

Lähteet 

 

Kati Ojalainen & Saara Mäki (2015), http://docplayer.fi/11322431-Syopapotilaiden-toiveet-

hoitoymparistosta-paivasairaalassa.html, (Ladattu 14.11.2016) 
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”Tarve oikea-aikaisesti käytettävissä oleville ja tilaan integroituville sairaalakalusteille ja laitteille” (#N026) 

 

 

Taustalla olevat havainnot: potilaan ympärillä olevat kalusteet ja laitteet haittasivat aika ajoin potilaan hoitoa. 

Osastosta ja potilaalle suoritetusta toimenpiteestä riippuen potilaan ympärillä oli tyypillisesti useita laitteita, kuten 

UKG-laite, infuusiopumppu ja monitori, sekä erilaisia kalusteita, kuten potilaspöytä ja tuoli. Hoitaja esitti (nauhoite, 

18.10.2016, 26:00) tarpeenaan huonekalujen paremman siirtelyn. 

 

Kun asiasta keskusteltiin lähemmin hoitajan kanssa, muodostui todelliseksi tarpeeksi lisätila (havainnoijan oma 

tulkinta). Yhdeksi keinoksi tälle hoitaja ideoi tilaan uppoutuvia (integroitavia) huonekaluja; kun potilas tarvitsee 

laskutilaa tavaroilleen, on sopiva kaluste hänen käytettävissään. Jos taas hoitohenkilökunta kokee ko. kalusteen 

haittaavan hoitoa, saadaan se helposti pois tieltä (eikä vain esim. selän taakse). Hoitaja peräänkuulutti kalusteiden 

osalta myös oikea-aikaisuutta. Potilaan lisäksi sopivien kalusteiden tulee olla myös hoitohenkilökunnan käytettävissä, 

niitä tarvittaessa. Esimerkkinä tästä mainittiin potilaspöytä, jota voidaan käyttää laskutilana lääkkeille ja tarvikkeille 

(havainnoijan omat muistiinpanot, 18.10.2016, ei nauhoitetta). 

 

Turun AMK on luonut neuvontakeskuksen esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuista. Kyseessä on käytännössä 

vierailukeskus, jossa voi tutustua esteettömään sisutukseen, hyvinvointiteknologiaan, apuvälineisiin ja muihin 

tuotteisiin. Vaikka kyse ei ole suoranaisesti terveydenhuollon ympäristöä suunnittelevasta organisaatiosta, voi heidän 

osaamisensa olla arvokasta esteettömämpää sairaalaympäristöä suunniteltaessa. (Kunnonkoti, 2016) 

 

 

Lähteet 

Kunnonkoti (2016), http://kunnonkoti.turkuamk.fi/ 
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Ratkaisu, jonka avulla potilaan kotiutus saadaan toimimaan ns. ”yhden luukun periaatteella” (#N027) 

 

Taustalla oleva havainto: vuodeosastolla tehdyn kartoituksen (viikko 44) aikana havaittiin, että potilaita kotiuttaessa 

sairaanhoitajilla on mahdollisuus Turun kaupungin tarjoamaan kotiuttamispalvelua, mikä auttaa potilaita pärjäämään 

sairaalasta pääsyn jälkeen. Hoitajan mukaan palvelu on toimiva; on helppo luovuttaa potilas kotiutustiimille, koska 

silloin tietää, että potilaasta pidetään huolta ja hänelle järjestetään apua. Hoitaja huomauttaa, että jos kotiutettava 

potilas on kotoisin kauempaa kuin Turun lähialueelta ei hänelle aina ole tarjolla kotiutuspalvelua, koska palvelusta ei 

ole muodostunut valtakunnallista käytäntöä (havainnoijan muistiinpanot, 24.11.2016 ei nauhoitetta). Hoitajan tarve 

oli ns. ”yhden luukun periaatteen” toteuttaminen potilasta kotiutettaessa. 

 

Turun alueella toimivan kotiutustiimi auttaa potilasta selviytymään kotona, kotiutumisen jälkeen elleivät hänen 

voimavaransa tai kykynsä riitä omatoimiseen asumiseen. Tiimin jäsenet ovat erikoistuneet kotona annettavaan 

kuntoutukseen ja tehostettuun asumiseen. Jäsenet arvioivat kotiutuvan potilaan tilanteen, huomioiden erilaiset 

hyvinvointiin vaikuttavat seikat, kuten läheisten osallistumisen hoitoon ja asumisolosuhteet. Tiimi toimii myös linkkinä 

tarvittaviin lisäpalveluihin, kuten kotipalveluun ja apuvälinelainaukseen. (Turku, 2016) 

 

Jotkin yksityiset palveluntarjoajat, kuten Mainio Vire, tarjoavat moniammatillisia kotiutuspalveluja suoraan kuluttajille 

omarahoitteisina palveluina. 

 

Lähteet 

 

Turku (2016), https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/kotiin-annettavat-

palvelut/kotihoito/kotikuntoutus-2, (Ladattu, 14.11.2016) 
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Ratkaisu, jonka avulla kierrätystä voidaan tehostaa sairaalassa (#N028) 

 

Taustalla oleva havainto: kartoituksen aikana kävi ilmi, että toimenpiteissä syntyy merkittävä määrä puhdasta jätettä, 

jota ei hyödynnetä (kuva 1). Kertakäyttöiset tarvikkeet pakataan pehmeisiin ja koviin muoveihin, ja edelleen 

kartonkeihin useissa kerroksissa. Vaikkakin pahvijäte toimitetaan kiertoon asianmukaisesti, syntyy toimenpiteissä 

muuta selkeästi lajiteltavaa materiaalia, jota ei kierrätetä, van materiaali toimitetaan voimassa olevien käytänteiden 

mukaan mm. polttokelpoisen jätteen mukana hävitettäväksi. 

 

 

 
 

Kuva 1. Toimenpiteissä syntyvää jätettä, esimerkkejä. 

 

Luonnollisesti osa jätteistä on eritteistä ja muulla tavalla ongelmallista eikä niitä voida kierrättää helposti. Tarve 

voisikin koskea yksittäistä toimenpidettä, kuten tahdistimen asennusta, jossa osa jätteistä on täysin puhdasta. 

Vastaavan kaltaisia yksittäisiä kohteita löytyy todennäköisesti muiltakin osastoilta, sillä tämä tarve on luonteeltaan 

yleismaailmallinen; sairaalakierrätyksessä voidaankin nähdä kokonainen uuden kiertotalouden osa-alue, joka ulottuu 

jätteistä instrumenttien tai niiden osien uudelleensterilointiin. Turun yliopistollinen keskussairaala on erinomainen 

kandidaatti uuden liiketoiminnan kehittämiselle sillä Varsinais-Suomessa on paljon intressejä toimivan kiertotalouden 

luomiseen. Sekä Turun kaupunki, Ammattikorkeakoulu, että Sitra panostaa vahvasti hankkeisiin kiertotalouden 

edistämiseksi Turun seudulla. Yksi Turun kaupungin tavoitteista onkin hiilineutraalin kaupungin luominen vuoteen 

2040 mennessä (Turku, 2016) 

 

Lähteet 

 

Turku (2016), ”Hiilineutraali Turku”, https://www.turku.fi/uutinen/2015-02-19_turku-nousee-kiertotalouden-

ykkoskaupungiksi-tavoitteena-hiilineutraali-kaupunki, (Ladattu: 14.11.2016) 
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”Ratkaisu, joka mahdollistaa potilaan liikkumisen osaston ulkopuolella turvallisesti” (#N029) 
 
 

 

Taustalla oleva havainto: Valvontaosastolla (viikko 42) tapahtuneen kartoituksen aikana havaittiin, että potilas oli 

saanut hoitajalta luvan poistua osastolta.  Tieto potilaan poistumisesta osastolta, eikä paikka, mihin potilas meni, ollut 

muiden hoitajien tiedossa.  

 

Tällä hetkellä potilaan poistuessa osastolta, ei henkilökunnalla ole mitään järjestelmää, miten potilas voidaan 

tarvittaessa kutsua takaisin. Myös tilanteissa, joissa potilas voisi itse kutsua hoitajan paikalle ollessaan osaston 

ulkopuolella, ei järjestelmää ole kehitetty.   

 

Markkinoilla on olemassa erityyppisiä paikannusjärjestelmiä (Verstutech, 2016; Celltrust, 2016) mutta täysin tarvetta 

vastaavaa sisätiloissa paikantavaa potilaskutsua ei markkinoilla välttämättä ole. Sisätiloissa toimiva paikantava 

potilaskutsujärjestelmä parantaisi potilaan turvallisuuden tunnetta erityisesti kuntoutumisvaiheessa, jossa potilas voi 

liikkua myös osaston ulkopuolella (esim. kahviossa käydessään).  

 

Lähteet  

Versustech (2016), http://www.versustech.com/rtls-benefits/patient-flow/ , (Ladattu 14.11.2016) 

Celltrust (2016), http://www.celltrust.com/solutions/healthcare/ , (Ladattu 14.11.2016) 
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”Ratkaisu, joka mahdollistaa sanelulaitteiston hallinnan ergonomisesti myös seisten työskenneltäessä” 
(#N030) 

 

Taustalla oleva havainto: havaintojakson (viikko 41) aikana kävi ilmi, että osastosihteerit käyttävät saneluohjelmiston 

hallintaan jalkaohjainta (kuva 1). 

 
Kuva 1. Jalkaohjain, esimerkki (www.olympus.fi). 

Ohjain mahdollistaa saneluohjelman ns. hands-free ohjauksen jättäen kädet vapaaksi puhtaaksikirjoittamista ja muita 

tehtäviä varten. Ongelmaksi on noussut ergonomisten sähköpöytien käyttö; mikäli poljinta käytetään seisoma-

asennossa, on seurauksena selän kipeytyminen sillä kirjoittaja seisoo helposti ns. ”jalka polkimella” (havainnoijan 

omat muistiinpanot, ei nauhoitetta). 

 

Asiasta keskusteltaessa tarpeeksi muodostuikin polkimen korvaaminen muulla, vähintään yhtä ergonomisella 

ratkaisulla, jota voi käyttää myös seisten työskenneltäessä. 

 


