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Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 
 
 

Vuoden 2017 kulku oli leimallisesti maakunta- ja sote-muutokseen liittyvää myös sairaanhoitopiiris-

sä.  Arjen työtä on potilaiden palvelemiseksi tehty normaalisti, mutta julkinen keskustelu on näky-

nyt ja kuulunut väistämättä työntekijöille ja potilaille.  Miten meidän käy muutoksessa? Sitä kysy-

mystä on epäilemättä esitetty menneen vuoden aikana lukemattomat kerrat toinen toisillemme.  

Vuoden 2017 lopulla tulivat asetukset, jotka voimaantullessaan vaikuttavat kaikkien sairaaloiden 

toimintaan jollakin tavalla. Sekä kiireellisen hoidon asetus, että keskittämisasetus asettavat uuden-

laisia reunaehtoja sairaaloiden palvelutuotannolle.  Työnjakoa mietitään erva-alueella järjestämis-

sopimusta laadittaessa.  

Länsi-Pohja pääsi valtakunnalliseen julkisuuteen, kun kuntien valtuustot päättivät perustaa yhteis-

yrityksen yksityisen toimijan kanssa. Palvelusopimus tarkoittaa toteutuessaan sitä, että pääosa so-

maattisen hoidon palveluista siirtyy yksityisen yrityksen tuotantovastuulle, tilaajana on sairaanhoi-

topiiri.  Minkälaisia muutoksia päätökset tuovat tulevaisuudessa, jää nähtäväksi.  

Suuri asia palvelutuotannon ja tulevaisuuden kannalta oli valtuuston päätös siitä, että psykiatrian 

uusien tilojen suunnittelua voidaan viedä eteenpäin. Turvalliset ja terveet tilat ovat kaikessa toi-

minnassa ensiarvoisen tärkeä tekijä. Työnantaja ei voi ummistaa silmiään ongelmallisten tilojen 

osalta. 

Sairaanhoitopiirin kokonaistulos on vuoden 2017 osalta kohtuullinen ja lievästi ylijäämäinen.  Yllä-

tyksen aiheutti tammikuussa 2018 tullut tieto potilasvahinkovastuiden 1,1 miljoonan euron lisäkir-

jauksesta.   Ilman tuota yllätystä olisi menokehitys ollut nollassa ja tulos selvästi ylijäämäinen, nyt 

menojen kasvu oli 1,1 %.  Jäsenkuntalaskutus pysyi kuitenkin kohtuullisena, kasvua oli n.0,7% kun 

huomioidaan sekä oma toiminta että hoitopalvelujen ostot.  

Avohoidon käyntimäärät ovat edelleen kasvaneet ja vuodeosastonhoidon määrä on vähentynyt.  

Kuljemme siis samaan suuntaan kuin koko maassa, aina suurempi määrä potilaita hoidetaan mo-

nenlaisin avohoidollisin toimenpitein.  Yksittäisiä potilaita on hoidettu niin, että n. 50% asukkaista 

on käyttänyt palveluja vuoden aikana.  

Merkittävä määrä pitkäaikaisia työntekijöitä siirtyi ansaitulle eläkkeelle vuoden aikana.  Uusia työn-

tekijöitä on palkattu ja perehdytetty paljon. Onneksemme olemme saaneet rekrytoitua uusia työn-

tekijöitä.  

 

Riitta Luosujärvi 

sairaanhoitopiirin johtaja



 4 

Toimintalukujen toteutuma vuonna 2017 
 
 

Suoritteet Toteutunut Toteutunut Vrt %  Talousarvio Tot % 

 
2016 2017 

 
2017 

 
Poliklinikkakäynnit, oma toiminta 140264 142595 1,7 % 137350 103,8 % 

Poliklinikkakäynnit, ostopalvelut 12956 13558 4,6 % 12110 112,0 % 

Poliklinikkakäynnit yhteensä 153220 156153 1,9 % 149460 104,5 % 

Hoitopäivät, oma toiminta 41899 40313 -3,8 % 42795 94,2 % 

Hoitopäivät, ostopalvelut 13398 12654 -5,6 % 12775 99,1 % 

Hoitopäivät yhteensä 55297 52967 -4,2 % 55570 95,3 % 

Hoitojaksot, oma toiminta 11185 10897 -2,6 % 10850 100,4 % 

Hoitojaksot, ostopalvelut 1998 2061  3,2 % 1997 103,2 % 

Hoitojaksot yhteensä 13183 12958 -1,7 % 12847 100,9 % 

Keskimääräinen hoitoaika, oma toi-
minta (netto) 3,7 3,7 0 % 

  
 

Keskimääräinen hoitoaika, ostopalve-
lut (netto) 6,7 6,1 -0,9 % 

  
 

Sairaansijat 1.1. 146 -> 1.9.2016 135 135 135 
 

  
 

Kuormitus % vuoden alusta 78 78   0 %   
 

Leikkaukset ja leikkaussalissa  
    tehdyt toimenpiteet yhteensä   6440 6013 -6,6 %    

    josta päiväkirurgia 3721 3518 -5,5 %    
Kirurgia 4060 3701 -8,8 %   

 
    josta tekonivelleikkaukset 325 390 20,0 %   

 
    josta plastiikkakirurgiset 30 23 -23,3 %   

 
Naistentaudit 580 433 -25,3 %   

 
Silmätaudit 860 1125 30,8 %   

 
    josta kaihileikkaukset 715 648 -9,4 %   

 
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 739 568 -23,1 %   

 
Hammas- ja suusairaudet 201 187 -7,0 %   

 

 
   

 
  

 
Sepelvaltimoiden angiografiat 370 299 -19,2%   

 
Sepelvaltimoiden pallonlaajennukset 119 73 -38,7 %   

 
Sairaanhoidolliset palvelut    

 
  

 Radiologian tutkimukset yhteensä 45 642 44302 -2,9 % 40 480 109,4 % 

Patologian tutkimukset lausuntoineen 8 971 9 398 4,8 % 9 070 103,6 % 
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Henkilöstö 
 

Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2017 oli 805, joista kokoaikatyötä teki 770 ja jatkuvasti osa-

aikatyötä tekeviä 35 pääosin osa-aikaeläkkeellä. Määräaikaista henkilöstöä oli vuoden lopussa 249, 

joista kokoaikatyössä 229 ja osa-aikatyössä 20 henkilöä. 

Palkkojen kokonaissumma henkilöstösivukuluineen oli 54,1 miljoonaa euroa.  

 

Koko henkilökunnasta (vakinaiset ja sijaiset) oli naisia 82,2 % ja miehiä 17,8 %.  Lääkärikunnassa 

naisten ja miesten osuus jakautui siten, että 60 % oli naisia ja 40 % miehiä. Teknisessä huollossa 

työskenteli pelkästään miehiä. 

 

Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 48,0 vuotta, kun se kunta-alalla oli vuonna 2016 keskimäärin 

47,9 vuotta. Vakinaisesta henkilökunnasta 49 % sijoittuu ikähaarukkaan 45 - 59 -vuotiaat. Sijaiset 

mukaan lukien henkilökunnan keski-ikä on 44,9 vuotta, joka on lähes vuoden vähemmän kuin 

vuonna 2016.  

 

Sairaanhoitopiirin vakinaisesta palveluksesta erosi vuoden 2017 aikana eläkkeelle siirtymisen vuoksi 

46 henkilöä ja 14 omasta pyynnöstä.  

 

Työpanosta laskettaessa vakinaisten ja sijaisten kokonaistyöajasta on vähennetty kaikki poissaolot. 

Työpanoksen keskiarvo on 98,4 % (vuonna 2016 97,7 %).   

Henkilökunnan sairauspoissaolot lisääntyivät 0,9 %.  

 

Henkilöstökertomus vuodelta 2017 annetaan erikseen. 
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Talous 
 

Käyttötalouden toteutuminen vuonna 2017 
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Toimintatuottojen toteutuma 

 
Toimintatuottojen toteutuma yhteensä oli 110,0 milj. euroa, jossa on nousua 0,1 % edellisvuoteen 

verrattuna.  Jäsenkuntalaskutuksen osuus kokonaisuutena toimintatuotoista oli 97,6 milj. euroa, ja 

osuus koko toimintatuotoista 88,8 %. Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus oli 69,8 milj. euroa, nou-

sua 0,7 % edellisvuoteen verraten. 

 

Muiden myyntituottojen osuus toimintatuotoista oli 4,2%. Tästä suurin osuus kertyi myynnistä 

muihin sairaanhoitopiireihin 1,6 Me ja vakuutusyhtiöille, 0,5 Me. 

 

Tukien ja avustusten osuus toimintatuotoista oli 2,4 %. Suurin tuloerä ensihoidon Kela -

korvauksista, 1,3 Me. 

 

Maksutuottoja kertyi 4,5 miljoonaa euroa eli 1,1 % enemmän kuin vuonna 2016. 

Maksutuottojen osuus toimintatuotoista on 4,1 %. 

 

Muita toimintatuottoja kertyi 0,6 miljoonaa euroa, joka on 0,6 % toimintatuotoista.  

 

Toimintatuottojen tulolajikohtaiset osuudet on esitetty alla. 
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Toimintakulujen toteutuma 
 

Toimintakulut olivat tilinpäätöksen mukaan 106,3 milj. euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen 

1,1 %. 

 

Toimintakulut ylittivät talousarvion 4,5 milj. eurolla. Merkittävin ylitys tuli muiden palveluiden os-

toista, jotka kasvoivat edellisvuodesta 13,6 % ja ylittivät budjetin 3,2 miljoonalla.  

 

Hoitopalvelujen ostot alenivat vuoden 2016 tilinpäätöksen verrattuna -0,4%, kokonaissumaltaan 

20,4 miljoonaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ostoissa lievää kasvua, mutta Lapin, HUS:n 

ja muiden sairaanhoitopiirien ostoissa vastaavasti alenemaa. Alla oleva taulukko kuvaa ostopalvelu-

jen muutosta: 

 

1.000 euroa   TP2015 € TP2016  TP2017€ 

PPSHP     13 381 15 038 15 783 

LSHP       1 873   2 018   1 838 

HUS       1 310   1 267   1 045 

Muut       1 832   2 122   1 689 

Yhteensä     18 396 20 445 20 356 

 

Tutkimus- ja hoitotarvikemenot laskivat -2,2% edellisvuoteen verrattuna, ostot 4,3 Me. 

 

Talousarvion ylitysoikeuksia valtuusto vahvisti 2 474 000 euroa.  

 

Toimintakulujen kululajikohtaiset osuudet ovat alla. 
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Investointien toteutuma 
 

 

Investointimenot toteutuivat kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti. Investointimenot oli-

vat 3,5 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat talousarvioon nähden 95,4 %:sti. 

 

Rakennushankkeisiin käytettiin 1.383.686 euroa. Suurimmat kohteet olivat toimenpideosaston ve-

sikaton uusinta sekä sisätautipoliklinikan saneeraus. Tietokoneohjelmistohankintoihin käytettiin 

tilikauden aikana 739.377 euroa josta Esko –potilaskertomus järjestelmä nieli suuren osan (275.444 

euroa).  

 

 

 

INVESTOINTIMENOJEN TOTEUTUMA VUONNA 2017 

   

 
  Talousarvio   Toteutuma Ylitys/alitus        % 

     TIETOKONEOHJELMAT YHTEEN-
SÄ     -888 700 -739 377 -149 323 83,2 

     RAKENNUKSET YHTEENSÄ           -1 729 800 -1 838 686 108 886 106,3 

     KIINT RAKENTEET JA LAITT YHT   -148 400 -142 493 -5 907 96,3 

     KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ     -889 000 -767 263 -121 737 86,3 

     INVESTOINNIT BRUTTO            -3 655 900 -3 487 20 168 080 95,4 

INVESTOINNIT NETTO             -3 655 900 -3 487 20 168 080 95,4 
 

  

   

   
 
 

Rahoitus 
 

Kassan riittävyys parantui edellisvuodesta, eikä maksuvalmiuden ylläpitämiseen käytettyjä kuntato-

distuksia tarvinnut ottaa käyttöön.  Korkokuluja kassalainoista ja pitkäaikaisista lainoista aiheutui 

9.000 euroa, kun edellisvuonna korkokuluja oli 14.000 euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei otettu. 

Pitkäaikaista lainaa oli vuoden lopussa 0,6 miljoonaa euroa.  
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Kuntayhtymän tase 
 
 

V A S T A A V A A 2017 2016

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I Aineettomat hyödykkeet

  1. Aineettomat oikeudet     1 302 198,48 1 823 597,48

  2. Muut pitkävaikutteiset menot 

  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 302 198,48 1 823 597,48

II Aineelliset hyödykkeet

  1. Maa- ja vesialueet       1 468 467,61 1 468 467,61

  2. Rakennukset              12 541 779,10 11 871 583,36

  3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 008 932,02 1 025 727,91

  4. Koneet ja kalusto        3 261 375,14 3 527 394,81

  6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 345 559,49 789 192,38

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 19 626 113,36 18 682 366,07

III Sijoitukset

  1. Osakkeet ja osuudet      618 580,20 618 579,20

  Sijoitukset yhteensä        618 580,20 618 579,20

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ    21 546 892,04 21 124 542,75

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

I Vaihto-omaisuus

  1. Aineet ja tarvikkeet     1 156 577,15 1 088 898,26

  Vaihto-omaisuus yhteensä    1 156 577,15 1 088 898,26

II Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

  1. Myyntisaamiset           8 345 361,45 8 219 689,25

  3. Muut saamiset            1 086 579,36 1 102 537,19

  4. Siirtosaamiset           2 575 088,88 708 490,59

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 12 007 029,69 10 030 717,03

Saamiset yhteensä             12 007 029,69 10 030 717,03

III Rahoitusarvopaperit

IV Rahat ja pankkisaamiset

  Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 3 746 367,27 2 686 832,89

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  16 909 974,11 13 806 448,18

VASTAAVAA YHTEENSÄ            38 456 866,15 34 930 990,93
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V A S T A T T A V A A 2017 2016

A OMA PÄÄOMA

I    Peruspääoma                 14 002 940,00 14 002 940,00

III Muut omat rahastot        168 187,93 168 187,93

IV Edellisten til ikausien ylijäämä (alijäämä) -1 315 809,34 -2 008 178,24

V  Til ikauden ylijäämä (alijäämä)     671 046,85 692 368,90

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ           13 526 365,44 12 855 318,59

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

   VARAUKSET

C PAKOLLISET VARAUKSET

  2. Muut pakolliset varaukset 6 149 361,00 5 198 328,00

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 6 149 361,00 5 198 328,00

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

  2. Lahjoitusrahastojen pääomat 82 176,48 55 956,09

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 82 176,48 55 956,09

E VIERAS PÄÄOMA

I  Pitkäaikainen

  2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 266 670,00 633 336,00

  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 266 670,00 633 336,00

II Lyhytaikainen

  2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 366 666,00 366 666,00

  5. Saadut ennakot           43 050,99 47 080,54

  6. Ostovelat                7 880 723,15 5 363 701,21

  7. Muut velat               1 875 001,47 1 804 424,31

  8. Siirtovelat              8 266 851,62 8 606 180,19

  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 18 432 293,23 16 188 052,25

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ        18 698 963,23 16 821 388,25

VASTATTAVAA YHTEENSÄ          38 456 866,15 34 930 990,93  
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Tulosalueiden toiminta ja talous 
 

Hallinto 
 

Yleishallinto 

 

Hallintokeskuksen tulosyksiköt ovat luottamushenkilöhallinto, yleishallinto, suunnittelu, talous ja 

hankintatoimi, tietohallinto, arkisto, henkilöstöhallinto, hoitotyön hallinto ja työterveyshuolto.  

Yleishallinnon alla omana kustannuspaikkana on perusterveydenhuollon yksikkö ja myös pidempi-

kestoiset hankkeet. Vuonna 2017 päättyi Paljon tukea tarvitsevat –hanke. 

Uudet luottamushenkilöt aloittivat elokuun lopun valtuuston kokouksen jälkeen. Luottamushenki-

löille järjestettiin perehdytys- ja koulutustilaisuus toiminnasta, taloudesta ja lainsäädännöstä.  

Hallinnossa työllistävimmät asiat liittyivät valmistelussa oleviin lainsäädäntömuutoksiin maakunta- 

ja sote-uudistuksen osalta. Lausuntoja annettiin useita, osallistuttiin maakunnan valmisteluun ja 

yhteistyöhön erva-alueella. 

Perusterveydenhuollon yksikön työajasta merkittävä osa meni Länsi-Pohjan sote-projektiin ja siihen 

liittyvään kilpailutukseen.  

Johdon katselmukset toteutetaan tulosalueittain joka vuosi. 

 

Hoitotyön hallinto 

 

Hoitotyön potilasohjauksen työryhmä on nimetty. Ryhmässä on mukana edustajia LPKS:n eri osas-

toilta ja perusterveydenhuollosta sekä Lapin AMK:sta yliopettaja Airi Paloste ja Oulun yliopistosta 

professori Maria Kääriäinen.  Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Hankehakemusta on työs-

tetty yhteistyössä Lapin AMK kanssa, sopivaa rahoittajaa etsitään.  Potilasohjeita on päivitetty.  

  

RAFAELA hoitoisuusluokituksesta saatua tietoa on hyödynnetty henkilöstöhallinnon apuvälineenä.  

Huddle-mallin käyttöönottoa on suunniteltu resurssien oikeaan kohdentumiseen ja toimintamalli 

on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 alussa.  Radiologian yksikkö ei ole pystynyt hyödyntä-

mään kuvattavuusluokituksista saatua tietoa toiminnan resursoinnissa. Psykiatrisessa hoitotyössä 

mielenterveys-RAI:n käyttöönotto ja koulutukset jatkuvat hoitohenkilöstölle.  

 

Rakenteisen kirjaamisen työryhmässä on laadittu eri erikoisalojen potilasryhmille hoitotyön tarkis-

tuslistat/hoitosuositukset. 

 

Lääkehoidon osaamisen varmistamista ja ylläpitoa on seurattu säännöllisesti.  Lääkehoitosuunni-

telman päivityksen yhteydessä on tarkistettu ohjeistuksia. Yhteistyötä on tehty erva-lääkehoidon 

koordinaattorin kanssa lääkehoidon osaamisen kehittämisessä. 
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Työntekijöiden työssä jaksamista on edistetty kiinnittämällä huomioita työturvallisuuteen (mm. 

yksikköjen lääkehuoneet), työhyvinvointiin, osaavaan henkilöstöön ja joustaviin työaikajärjestel-

miin.   

 

Lapin maakunnan ensimmäinen hoitotyön johtajien verkosto kokoontui Rovaniemellä toukokuussa. 

Päivien aikana käsiteltiin mm. hoitotyön kirjaamista, lääkehoidon osaamisen varmistamista ja ver-

kostotyön kehittämistä jatkuvaksi yhteistyöfoorumiksi. 

  

Yhteistyötä on tehty paikallisten oppilaitosten kanssa kehittämällä opiskelijaohjausta ja mahdollis-

tamalla opiskelijoille käytännön harjoittelupaikkoja työelämän resurssien mukaisesti. Hoitohenki-

löstön täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa.  

 

Laadunhallinta  

 

Laadunhallinnassa edettiin vuonna 2017 laatusuunnitelmaa (laadun vuosikello) noudattaen. Sähköi-

sessä Laatuportissa ensimmäistä kertaa toteutettu sisäinen SHQS –auditointi kattoi koko organisaa-

tion tulosaluekohtaisina tapahtumina. Sisällöllisinä arviointikohteina olivat tulosalueiden johtami-

nen ja prosessien hallinta. Lisäksi tarkasteltiin asiakaslähtöisyyden ja kehittämistoiminnan näkymis-

tä eri tulosalueiden toiminnassa.  

Asiakastyytyväisyyskysely jatkui internet -sivuilla olevan linkin kautta koko vuoden. Sen lisäksi teh-

tiin jokavuotinen lomakekysely helmi- maaliskuun vaihteessa. Asiakastyytyväisyyden keskiarvoksi 

tuli 4,14 (asteikolla 0-5).  Vastaajia oli kaikkiaan 1121. Enemmistö palautteista annettiin lomakeky-

selyssä, vaikka sähköisen linkin kautta saadun palautteen määrä lisääntyi selvästi aiemmista vuosis-

ta.  

Potilasturvallisuuteen liittyvien HaiPro – ilmoitusten määrä oli 367. Niiden perusteella suunniteltiin 

36 kehittämistoimenpidettä vastaavanlaisten vaaratilanteiden toistumisen ehkäisemiseksi jatkossa. 

HaiPro –järjestelmän käytön tehostaminen aloitettiin järjestämällä joulukuussa 2017 lisäosioiden 

esittelytilaisuus.  Perehtymiskohteina olivat: työturvallisuus-, toimintaympäristö-, tietoturva-, ris-

kienhallinta – ja vakavien vaaratapahtumien käsittelyosiot. Päätös lisäosioiden käyttöönotosta siir-

tyi vuodenvaihteen yli. 

 

Tietohallinto  

 

Tietojärjestelmien käytettävyys oli edelleen vuoden 2017 aikana hyvällä tasolla, eikä toimenpiteitä 

vaativia tietoturvaloukkauksia kirjattu vuoden 2017 aikana. Tietoturvaohjeistusta ja tietoturvatoi-

menpiteitä on käyty läpi, myös vuoden 2015 tilintarkastuksen yhteydessä tehdyn tietoturvaraportin 

toimenpidesuosituksen pohjalta. 

Tietohallinnon tuloyksikköjohtajana ja tietohallintojohtajana aloitti 1.3.2017 alkaen Mikko Päkkilä. 

Elokuussa palkattiin eläkkeelle siirtyneen sovelluskoordinaattorin tehtävää hoitamaan Heli Talven-

saari, jonka pääasiallisena työtehtävänä on alueellisen Pegasos järjestelmän kehitys ja ylläpidon 

koordinointi yhteistyössä kuntien pääkäyttäjien kanssa. 
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Vuoden 2017 loppupuolella käynnistettiin uusia tietojärjestelmiin ja perustietotekniikkaan kohdis-

tuneita kehityshankkeita. Näitä ovat mm. sähköpostijärjestelmän, sähköisten työskentely-

ympäristöjen ja viestintäjärjestelmän (intranet) uudistamistyö, joidenka käyttöönotto ajoittuu vuo-

den 2018 alkupuolelle.  Uuden keväällä 2018 käyttöönotettavan etähallintaratkaisun myötä pyri-

tään etäpisteiden ja kohteiden työasemaympäristöjen parempaan hallittavuuteen sekä kehittä-

mään näiden tukipalvelua. 

Kansallisessa ja maakunnallisessa tietojärjestelmäkehitystyössä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on 

jatkanut aktiivista roolia ja ollut mukana mm. UNA yhteistyössä sekä maakunnan ICT-työryhmän 

työskentelyssä. UNA-yhteistyön tavoitteena on kansallisen ja modulaarisen asiakastietojärjestelmän 

hankinta, joka tehdään yhteistyössä nykyisten sairaanhoitopiirien kanssa. 

 

Tietojärjestelmiin tehtiin seuraavia uudistuksia: 

 Länsi-Pohjan asiantuntijat osallistuivat kansalliseen UNA -yhteistyöhön.  

 Aloitettiin itseilmoittautumis -järjestelmän käyttöönotto. 

 Hallinnossa otettiin käyttöön uusi asioiden ja asiakirjojen hallintajärjestelmä Tweb. 

 Leikkaustoiminnassa käyttöönotettiin uusi BCB-medicalin toimenpiderekisteri ja Omavointi-

järjestelmä. 

 OpenVMS/VAX –järjestelmän poistettiin käytöstä. 

 Pegasoksessa otettiin käyttöön kotihoidon uusia toiminnollisuuksia. 

 Esko erikoissairaanhoidon tietojärjestelmään otettiin uusia toiminnollisuuksia, kuten Hoitu-

järjestelmän käyttö. 

 NeaRIS-toiminto kuvantamisen CA R2-asiakirjojen arkistoimiseksi KANTAan 

 Tietoliikenneverkon toimintavarmuutta lisättiin kahdentamalla ulkoiset tietoliikenneyhteydet 
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Hallinto 
 



 16 

Medisiinisen hoidon tulosalue 
 

Medisiiniseen tulosalueeseen kuuluvat sisätautien, keuhkosairauksien, neurologian, ihotautien ja 

lastentautien polikliininen toiminta ja vuodeosastohoito sekä akuuttiklinikka ja ensihoito. Medisiini-

sen tulosalueen omien poliklinikkakäyntien määrä lisääntyi 2,4 % vuoden 2016 vastaavaan jaksoon 

verrattuna vastaten 105,9 %:n toteumaa talousarvioon nähden. Vuodeosastojen hoitopäivät laski-

vat 4,7% vastaten 94,8 %:n toteumaa. Edelliseen vuoteen verrattuna polikliinisen hoidon ostopalve-

lu laski 4,4 % ja vuodeosastohoidon ostopalvelut vähenivät 19,4 %. Tulosalueen toimintatuotot 

pysyivät edellisen vuoden tasossa. Talousarvion suhteen tuotot ylittyivät 7,2 % Myös toimintakulut 

pysyivät edellisen vuoden tasossa, joskin ulkoiset kulut nousivat 0.6%. Suhteessa talousarvioon 

toimintakulut ylittyivät 4,5%. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen, edellisen vuoden tasoa.  

Kehittämishankkeista henkilökunnan yhteiskäyttöä edelleen on kehitetty. Hoitotyön resurssien 

päivittäinen arviointi (huddle-toiminta) on suunniteltu aloitettavaksi 2018. Tähystysyksikön kehit-

täminen on jo toiminnan vakiinnuttamisvaiheessa. Sydänpotilaan hoitoprosessin kehittäminen jat-

kui aktiivisesti. Kardioversiot siirtyivät polikliinisiksi, angiosalin remontti valmistui ja suunnitelma 

polikliinisesta angiografiaprosessista on loppusuoralla. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjeistus päi-

vitettiin, cta-kuvantamisen päivystysvalmius varmistettiin ja henkilökuntaa koulutettiin. Lasten ja 

nuorten yksikön toiminta alkaa olla vakiintunutta, myös KNK-toimenpiteet siirtyivät yksikköön. 

Akuuttiklinikan potilasturvallisuuden ja asiakaspalvelun hanke käynnistettiin. Ensihoidossa jatkettiin 

suuronnettomuusvalmiuden kehittämistä, välineitä hankittiin ja SURO-ohjeistuksen päivitys aloitet-

tiin. Ensihoidon laatu ja potilasturvallisuus –hanke on aloitettu ja se jatkuu. Aiheeseen liittyvä 

YAMK-työ on valmis (keskeiset mittarit laadittu). 

 

Sisätautien poliklinikan käynnit, skopiatoiminta ja dialyysiosasto mukaan lukien lisääntyivät 2,3 % 

edelliseen vuoteen verrattuna. Skopiatoiminta lisääntyi 6,0 %:lla ja muu polikliininen toiminta 1,9 

%:lla. Dialyysiosaston käyntien lasku liki pysähtyi, nyt -1,9 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Poik-

kileikkauspäivänä 31.12.2017 sisätautien poliklinikalla hoidon tarpeen arviointia odotti 114 potilas-

ta, joista 2 oli odottanut yli 90 vrk. Lähetteen käsittelyajan mediaani oli 1 vrk. Lääkäriresurssi oli 

vuoden 2016 kaltainen, erikoislääkärityövoiman vajetta paikkasi erikoistuvien lääkärien hyvä saata-

vuus ja gastroenterologian ostopalvelu. Hoitaja- ja sihteerityövoiman saannissa ei ollut ongelmia.  

 

Keuhkosairauksien poliklinikan käyntien määrä lisääntyi 8,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Poik-

kileikkauspäivänä 31.12.2017 keuhkosairauksien poliklinikalla hoidon tarpeen arviointia odotti 92 

potilasta, joista neljä oli odottanut yli 90 vrk. Lähetteen käsittelyajan mediaani oli 0 vrk. Hoitota-

kuun toteuttaminen oli edelleen haastavaa uniapnean osalta. Äkillinen lääkäripula kehittyi alkuvuo-

desta, ostopalvelulääkäreiden avulla yritetty tilannetta hoitaa. Hoitajakäynnit lisääntyivät erityisesti 

unihoitajalla. Keuhkofunktiotoiminnan erityisosaajien suhteen tilanne oli tyydyttävä. Unihoitajan 

tehtävään poliklinikan sisäinen perehdytys on hyvässä vaiheessa. 

 

Neurologian poliklinikan käyntien määrä lisääntyi 30,5 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 

verrattuna. Poikkileikkauspäivänä 31.12.2017 neurologian poliklinikalla hoidon tarpeen arviointia 

odotti 16 potilasta, yli 90 vrk odottaneita ei ollut lainkaan. Lähetteen käsittelyajan mediaani oli 1 

vrk. Lääkäritilanne oli tyydyttävä, ostopalvelulääkäreiden tarve oli kuitenkin merkittävä. Muun hen-

kilökunnan saatavuudessa poliklinikalle ei ollut ongelmia. 
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Ihotautien poliklinikan käyntien määrä lisääntyi 8,0 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrat-

tuna. Poikkileikkauspäivänä 31.12.2017 ihotautien poliklinikalla hoidon tarpeen arviointia odotti 79 

potilasta, joista yksi oli odottanut yli 90 vrk. Lähetteen käsittelyajan mediaani oli 1 vrk. Uuden yli-

lääkärin myötä toiminta vakiintui vuoden aikana. Käyntimäärien lisääntymisen taustalla oli myös 

sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan vakiintuminen sekä syksyn aikainen erikoistuvan lääkärin 

työpanos. 

 

Sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien ja ihotautien vuodeosastohoito tapahtui osastoilla 

SyKe 2A (11 sisätautien ja 7 keuhkosairauksien sairaansijaa) ja osastolla 5, jossa on A-puoli (15 sisä-

tautien ja ihotautien sairaansijaa) ja B-puoli (9 sisätautien ja 8 neurologian sairaansijaa). Vuode-

osastojen SyKe ja osasto 5 hoitopäivien määrä kaikki neljä erikoisalaa huomioiden laskivat 6,8% 

edelliseen vuoteen verrattuna. Kuormitusluku oli 79,3 % eli laskenut noin 6 prosenttiyksikköä. Kar-

diologian invasiiviseen toimintaan vaikutti angiografialaitteiston remontti loppuvuodesta. Siitä joh-

tuen toimenpiteiden kokonaismäärä laski, vaikka muuten toiminta oli edellisen vuoden tasoa. Tah-

distintoimenpiteet myös olivat edellisen vuoden tasolla. Keskimääräinen hoitoaika osastoilla oli 3.0 

vrk eli edellisvuoden tasossa. Siirtoviivepotilaita ei ollut merkittävässä määrin. Potilaiden hoitoi-

suusaste oli edelleen korkea ja potilaiden vaihtuvuus oli suurta, mikä lisäsi henkilökunnan työn 

kuormittavuutta. Henkilökunnan saatavuudessa osastoille ei ollut ongelmia äkillisiä tarpeita lukuun 

ottamatta.  

 

Kotihoitoyksikön toiminta jatkui ennallaan. 

 

Lastentautienyksikössä polikliiniset käynnit lisääntyivät 5,8 %:lla edellisen vuoden vastaavaan jak-

soon verrattuna. Vuodeosaston 1B (8 ss) hoitopäivät puolestaan lisääntyivät 1,3 %:lla vuodeosas-

ton kuormituksen ollessa 82,2 %. Poikkileikkauspäivänä 31.12.2017 lastentautien poliklinikalla hoi-

don tarpeen arviointia odotti 34 potilasta, joista yksikään ei ollut odottanut yli 90 vrk. Lastenneuro-

logialla ajanvarauskäyntiä odotti 6 potilasta, joista yksikään ei ollut odottanut yli 90 vrk. Lähetteen 

käsittelyajan mediaani oli 0 vrk. Lääkäritilanne hiukan parantui, kaksi erikoislääkäriä ja 1-2 erikois-

tuvaa lääkäriä sekä lastenneurologi. Ostolääkäreitä tarvittiin lähinnä päivystyksen turvaamiseksi, 

ostopalveluissa kuitenkin 78.7 % lasku edelliseen vuoteen verrattuna.  Hoitohenkilöstöllä paljon 

sairaslomia syksyyn asti, uusia hoitajia tullut ”remmiin”, kesä varsinkin oli todella haastava osaami-

sen riittävyyden kannalta.  

 

Akuuttiklinikan käyntimäärä väheni 4,2 %:lla edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  

Tarkkailun käyttöaste oli tavoitteiden mukainen (97%). Päivätyössä toimi ylilääkärin lisäksi osas-

tonylilääkäri ja osan vuodesta myös akuuttilääketieteen erikoistuva lääkäri. Päivystysaikaisesta 

työstä vastasivat akuuttiklinikan lääkärien lisäksi muiden erikoisalojen erikoistuvat lääkärit ja ulko-

puoliset päivystäjät.  Hoitohenkilöstön saatavuus oli hyvä, mutta sairaslomat lisääntyivät edelliseen 

vuoteen verrattuna.   

 

Ensihoidon viidentenä toimintavuotena toimintaa edelleen kehitettiin tehostamalla kriittisten poti-

laiden hoitopolkuja yhteistyössä akuuttiklinikan kanssa. Toiminnallisesti oleellisin muutos oli loppu-

vuodesta 2017 toteutettu henkilöstön työaikamuutos ja sen myötä vajaan yhden ensihoitoyksikön 

poistuminen valmiudesta. Yksikkövajauksen myötä kiireetöntä hoitolaitossiirtopalvelua jouduttiin 

ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Ensihoitotehtäviä vuonna 2017 oli yhteensä 13 698, joista 
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oli 12 723 hätäkeskuksen välittämiä ensihoitotehtäviä, 914 kiireettömiä hoitolaitossiirtoja ja 61 

turvapuhelinhälytystä. Yksikkötehtävämäärä oli 15 764. Kiireettömissä hoitolaitossiirroissa ja turva-

puhelinhälytysten tarkistustehtävissä oli selvää laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2017 

kolmen yksikön tehtäväsidonnaisuus oli 31–33 %, kolmen yksikön 25–27 % ja kahden yksikön 18–19 

%.  Vuoden 2017 riskialueluokkien (RL) tavoittamisprosentit parantuivat A/B 8 min lähes kaikissa 

RL/kiireellisyys/tavoiteaikaluokissa. Saavutettavuusprosentti RL yhdessä oli 86 % (kasvua 3 % edelli-

seen vuoteen verrattuna), RL kaksi 65 % (kasvua 5 %), RL kolme 37 % (kasvua 2 %) ja RL neljä 16 % 

(laskua 4 %). Muissa RL/ kiireellisyys luokissa/aikamääreissä saavutettiin palvelutasopäätöksen ta-

voiteprosentit.  

 

Sakari Saviaro 

keuhkosairauksien ylilääkäri 

medisiinisen tulosalueen johtaja 
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Medisiinisen hoidon tulosalue 
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Operatiivisen hoidon tulosalue 

 

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti operatiivinen tulosalue on tuottanut erikoisalojensa potilaille tar-

vittavat erikoissairaanhoidon palvelut yhteistyössä alueen kuntien perusterveydenhuollon ja mui-

den ERVA -alueen sairaanhoitopiirien kanssa noudattaen yhteisesti sovittua erikoisalakohtaista 

OYS-erva-alueen työnjakoa sekä valtakunnallisia käypähoitosuosituksia ja muita säädöksiä. Kiireelli-

sen hoidon asetuksen mukaisesti kirurgialla ja naistentaudeilla on lääkäreiden sairaalapäivystys, 

samoin kuin anestesialla, ja leikkaussalihenkilöstö tekee kolmivuorotyötä. Erikoissairaanhoidon 

palveluja on tuotettu myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisille potilasryhmille (PPSHP:n endoproteesi- 

ja selkäpotilaat). 

 

Systemaattisena kehittämiskohteena on leikkaustoiminnan kehittämisprojekti, jonka osa-alueista 

pre-poliklinikka-, vuodeosastotoiminta ja kivunhoito ovat edelleen erityiskohteina. Leikkaus- ja 

anestesiayksikön toimintaa ohjataan vuoden 2016 kesällä käyttöön otetun leikkaustoiminnan oh-

jausjärjestelmän avulla. Leikkaus- ja anestesiaosaston (kaikkien erikoisalojen) saliaikojen suunnitte-

lu on keskitetty kirurgiseen leikkaushoidonsuunnitteluun. 

 

Tulosalueen toiminta muokkautui edelleen avohoitopainotteisemmaksi: poliklinikkakäyntien määrä 

lisääntyi 4,4% eli 1383 potilaskäynnillä, mikä kasvu jakaantui tasaisesti eri erikoisaloille. Vuodeosas-

tohoitojaksojen määrä laski, samoin hoitopäivien lukumäärä. Tehtyjen elektiivisten toimenpiteiden 

kokonaismäärä laski. Hoitojen keskittämisen myötä ostopalveluiden määrä lisääntyi edelleen eten-

kin avohoitokäyntien osalta (vaikka euromääräisesti väheni hiukan).  

 

Yhteistyö ja työnjako / vaikuttavuus 

 

Palvelut on pyritty tuottamaan kilpailukykyisinä ja kannattavina ja niiden hinnoittelua on verrattu 

muiden palveluntuottajien hintoihin. Huomioita kiinnitetään oikeaan kirjaamiseen palveluketjun eri 

vaiheissa eri yksiköissä ja eri tapahtumien osalta. Tähän liittyen suoritetaan sisäistä valvontaa ja 

henkilöstön jatkuvaa kouluttamista yhdessä tietohallinnon kanssa. Avohoitokäyntien diagnoosien 

kirjaaminen parantui edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden: kirjaamattomien osuuden 

pudottua 3,5%:sta 1,4%: iin. 

 

Asiakas 

 

Hoitotakuu toteutui eri erikoisaloilla sekä avo- että leikkaushoidon osalta: yksittäisiä endoproteesi- 

ja KNK –leikkauspotilaita sekä KNK -poliklinikkapotilaita lukuun ottamatta. Lähetteiden käsittelyssä 

ongelmallisimpia ovat ns. paperiset lähetteet. Lähetteiden käsittelyssä hoitotakuun 21 vrk:n aikara-

ja ylittyi kirurgisissa lähetteissä (8,0%). Syynä poikkeamiin oli lääkäriresurssivaje. Kiireettömiin toi-

menpiteisiin potilaat pääsevät yleensä 3-4 kuukauden sisällä, poikkeuksena endoproteesi-, käsi-

kirurgiset ja jalkateräleikkauspotilaat. Monikanavaista potilasohjausmallia kehitettiin ja jatkettiin 

leikkaus-hoidonsuunnittelutoiminnan kehittämistä.  
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Prosessit 

 

Hoitoprosesseja muokataan mittareiden tulosten ja analyysien avulla sekä soveltamalla LEAN- ideo-

logiaa. Vuoden 2015 toukokuussa pidetyssä Operatiivisen tulosalueen kehittämispäivässä yhdessä 

valittujen osa-alueiden (varastot ja logistiikka, odottelun minimointi, lääkehoito) kehittämistyö saa-

tettiin päätökseen ja yhteisessä kehittämisiltapäivässä valittiin koko tulosalueen lean –

kehittämiskohteeksi: ”miten meidät tavoittaa” -projekti. Vuodeosastotoimintaa kehitettiin edelleen 

fast track -ideologian mukaisesti korostamalla avohoitopainotteisuutta. Tähän pyrittiin ensisijaisesti 

pre-poliklinikkatoimintaa tehostamalla. Leikkaukseen samana päivänä saapuvien osuus lisääntyi 

(ollen 84%).  Päiväkirurgisten leikkauspotilaiden osuus oli yli 50 % ja hoitojaksojen keskimääräinen 

pituus 2,6.  

 

Perifeeristen angiografiapotilaiden radiologinen kuvantaminen ja sen jälkeinen seuranta siirrettiin 

vuodeosasto 4B:ltä LEIKO -yksikköön. Päiväkirurgisen potilaan hoitoprosessia soveltaen siirrettiin 

syke-osastolta elektiivisten rytminsiirtopotilaiden hoito LEIKO –yksikköön ja Leikkaus- ja anestesia-

osaston heräämöön yhteistyössä sisätautien poliklinikan kanssa. 

 

 

Alueellisesti yhdenmukaista haavanhoitoa edistetään haavanhoitotyöryhmän toiminnan myötä ja 

tehostamalla haavapoliklinikan toimintaa. Rintasyöpä- ja ge-kanavan potilaiden hoito suunnitellaan 

yhteispalavereissa. Moniammatillisen jalkatyöryhmän yhteinen vastaanottotoiminta käynnistyi. 

Osteoporoosipotilaiden hoitoprosessin uudistettiin ja järjestettiin alueellista koulutusta.  

 

Leikkaus- ja anestesiaosastolla saatiin remontin myötä 8. sali monipuoliseen käyttöön, minkä myötä 

leikkausprosessia voidaan tehostaa vaihtosali -ideologialla. Leikkaus- ja anestesiayksikön hoitajare-

surssin muuhun resurssiin suhteutettu yhteissuunnittelu (osastonhoitajan. leikkaushoidonsuunnit-

telun ja ylilääkärien kesken) käynnistyi keväällä yhteistyössä leikkaushoidonsuunnittelun kanssa. 

 

Kesäajan toiminta suunniteltiin tarkasti koko tulosaluetasolla ja kesäaikainen toiminta sujui hyvin. 

Leikkaushoidonsuunnittelun kesäisen aliresursoinnin ja keväisen hoitajaresurssipulan vuoksi alku-

vuoden leikkausmäärät olivat edellisvuotta vähäisemmät. Syksyn vilkkaan toiminnan ansiosta leik-

kausmäärät jäivät vain 2,5 % alle edellisen eli vuoden 2016 toimenpidemäärästä.   

 

Henkilöstö / resurssit  

 

Tehostetulla koko tulosalueen toiminnan pitkäaikaissuunnittelulla ja toiminnan yhteensovittamisel-

la pyritään henkilöstöresurssien oikea-aikaiseen kohdentamiseen mm. suunnittelemalla yksiköiden 

sulkuajat yhdessä, kohdentamalla henkilöstön lomat ja yhteiset koulutukset sekä koordinoimalla 

kaikkien leikkaus- ja anestesiaosastolla tapahtuvien toimenpiteiden suunnittelua kirurgian yksikön 

leikkaushoidon suunnittelussa. Helmikuun alusta lähtien leikkaussalihenkilöstön resurssit on mitoi-

tettu päiväkohtaisesti suhteuttaen ne toimenpiteiden tyyppeihin ja määriin sekä lääkäriresurssei-

hin.  
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Poissaolopäivien kokonaismäärä väheni. Alkuvuonna edelliseen vuoteen nähden korkeammat hen-

kilöstön äkilliset, samoille päiville ajoittuneet poissaolot vaikuttivat leikkaussalien päiväaikaiseen 

käyttöasteeseen. Elektiivisiä leikkauksia jouduttiin siirtämään tai jatkamaan ilta-aikana.  

 

Operatiiviseen tulosalueeseen kuuluvat kirurgia, synnytys- ja naistentaudit, silmätaudit, korva- 

nenä ja kurkkutaudit, syöpätaudit, hammas- ja suusairaudet sekä leikkaus- ja anestesiayksikkö, väli-

nehuolto, leiko- ja teho-osasto. Ajanvarauspoliklinikoilla hoidetaan sekä elektiivisiä että päivystys-

potilaita ja vuodeosastoilla on perinteisen vuodeosastotoiminnan lisäksi polikliinista toimintaa.  

 

Kirurgisessa tulosyksikössä on 2 vuodeosastoa – ortopedis-traumatologinen osasto 3B ja pehmytki-

rurginen osasto 4B - sekä ajanvarauspoliklinikka (kaikki kirurgiset erikoisalat) ja LEIKO –osasto, jossa 

toteutetaan (kaikkien leikkaus- ja anestesiaosastolla toteutuvien) leikkaushoidonsuunnittelu sekä 

leikkausaamuna sairaalaan tulevien potilaiden valmistelu, päiväkirurgisten potilaiden kotiutus ja 

kirurgisten potilaiden pre-poliklinikka. Kirurgiset päivystyspotilaat hoidetaan akuuttiklinikalla ja 

erilaiset polikliiniset tähystykset tähystysyksikössä. Lastenkirurginen poliklinikka- ja vuodeosasto-

toiminta on lastenyksikössä osasto 1B:llä. 

  

Kehittämisen painopiste on poliklinikka- ja vuodeosastojen fast track –toiminnassa. LEIKO –yksikön 

kautta ohjataan kaikki lyhki- (paitsi endoproteesipotilaat) ja päiväkirurgiset potilaat sekä pre-

poliklinikkatoiminta. Kirurgian poliklinikan tilojen remontin myötä käynnistettiin hoitoprosessia 

tukeva lääkäri-hoitaja -team-työskentely ja jatkossa pre-poliklinikkatoiminnan painopistettä var-

haistetaan poliklinikalle leikkauspäätöksen tekohetkeen. Potilaskäyntien kirjaamista muokattiin 

mm. siten että LYHKI potilaiden käynnit kirjataan ko. yksikköön. Lapsi KNK leikkauspotilaat siirtyivät 

lastenyksikköön. 

 

Saapuneiden lähetteiden ja poliklinikkakäyntien määrä lisääntyi. Leikkauspäivän aamuna saapuvien 

leiko –potilaiden osuus lisääntyi (yli 80%). Tämän ja päiväkirurgisten potilaiden osuuden lisääntymi-

sen myötä hoitojaksojen kesto ja määrä väheni näkyen hoitopäivien määrän laskuna. Myös toteu-

tuneiden leikkausten lukumäärän lasku vaikutti osaltaan hoitojaksojen määrään. Päivystyksellisesti 

vuodeosastolle saapuneiden potilaiden osuus laski hiukan, ollen edelleen liki 50%.  

 

Ortopedisten leikkaus-palvelujen myyntiä PPSHP:n alueen potilaille jatkettiin sopimuksen mukaises-

ti.  

 

Synnytys- ja naistentautien tulosyksikköön kuuluvat vuodeosasto (2C), synnytyssalit sekä polikli-

nikka (äitiys- ja gynekologinen poliklinikka). Synnytystoiminta jatkuu poikkeusluvalla vuoden 2018 

loppuun. Avohoitopainotteisuuden lisäämistä ja yhteistoimintaa perusterveydenhuollon kanssa 

jatkettiin. Poliklinikkakäyntien määrä lisääntyi hiukan, vuodeosastohoitojaksot ja hoitopäivät vähe-

nivät. Synnytysten määrä oli 518 eli liki ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Polikliiniset vuo-

deosastokäynnit on aiemmin kirjattu huonosti, mitä asiaa on pyritty korjaamaan loppu vuodesta.  

 

Silmätautien tulosyksikköön kuuluu toimenpideyksikkö ja poliklinikka. Perinteistä vuodeosastotoi-

mintaa ei ole, vaan leikkauspotilaat hoidetaan päiväkirurgisina. Tarvittaessa vuodeosastohoito to-

teutetaan osastolla 1B (lapsipotilaat) tai 3B. Toimintatapoja ja työnjakoa kehitetään edelleen yksi-
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kön sisällä ja yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa ja yksikön toimintaa pyritään tukemaan 

tiloja muokkaamalla.  

 

Näkökenttätutkimusten sähköinen taltiointijärjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa. Toimenpi-

teiden määrä lisääntyi. Silmän ikärappeumapotilaiden nopean ja oikea-aikaisen hoitoon pääsyn 

varmistamiseksi koulutettiin osa hoitajista injektioiden pistämiseen tehtävänsiirtona ja toimintaa 

muokattiin kesän aikana: yhteensä lasiaisinjektioita annettiin vuonna 1438 eli 34% edellisvuotta 

enemmän. Poliklinikkakäyntien määrä laski, koska diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset siirtyivät 

takaisin avoterveydenhuollon vastuulle. 

 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien tulosyksikköön kuuluu poliklinikka ja vuodeosastopaikat (2 ss ai-

kuispotilaita varten osastolla 3B ja lapsipotilaiden hoito 1B:llä). Poliklinikan yhteydessä toimii kuu-

loasema, jossa tehdään kuulontutkimukset ja tuotetaan kuulovammaisten kuntoutuspalvelut. Sie-

dätyshoidot (aikuisten ja lasten) on keskitetty korvapoliklinikalle. Leikkaushoidonsuunnittelu sekä 

leikkauspotilaiden vastaanotto, päiväkirurgisten aikuispotilaiden kotiutus, että pre-poliklinikka toi-

minta toteutetaan LEIKO -osastolla. Toimenpiteistä osa tehdään leikkaus – ja anestesiaosastolla ja 

osa KNK –poliklinikalla.  

Toimintojen kehittäminen avohoitopainotteisiksi jatkui edelleen. Huonontuneen erikoislääkäritilan-

teen vuoksi omien avohoitokäyntien määrä väheni, ja puolestaan ostopalvelujen lisääntyi, sekä 

toimenpiteiden määrä laski. Kuulolaitteiden korvakappaleiden valmistus jatkui osittain omana toi-

mintana. 

 

Syöpätautien poliklinikalla hoidetaan syöpäpotilaiden lisäksi infuusiohoitoja saavia eri erikoisalojen 

potilaita. Onkologisten potilaiden tarvitsema vuodeosastohoito tapahtuu erikoisalakohtaisissa yksi-

köissä. Moniammatillista yhteistyötä toteutetaan viikoittaisin yhteispalaverein. 

Poliklinikkatoiminta on ollut vilkasta: poliklinikkakäynnit lisääntyivät edelleen (12% - kohdentuen 

sekä onkologisiin että infuusiopoliklinikan potilaisiin). Toiminnan vilkastumista oli sekä onkologisten 

että muiden infuusiopotilaiden osalta. Ylilääkärin ohella yksikössä on työskennellyt yksi erikoistuva 

lääkäri. 

 

Suu- ja hammassairauksien poliklinikka tuottaa hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoidon 

palveluja omana toimintana sekä yhteistyössä Lapin keskussairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaa-

lan kanssa. Hammas- ja suusairauksien poliklinikka toimii sekä sairaalan omana konsultoivana ja 

hoitavana yksikkönä että lähetepoliklinikkana. Koulutusyhteistyö erikoishammaslääkärikoulutuksen 

osalta parodontologiassa jatkuu samoin kuin suuhygienistien ja hammashoitajien käytännönharjoit-

telu.  

Toisen suuhygienistin vakanssi muutettiin hammashoitajan vakanssiksi. Parantuneen lääkäri- ja 

hoitohenkilökuntatilanteen myötä potilaskäynnit ovat lisääntyneet merkittävästi.  

  

Leikkaus- ja anestesiayksikköön kuuluu leikkaustoiminnan (7+ 1 leikkaussalia ja 2 heräämöä) lisäksi 

kipupoliklinikka (lähete – ja konsultaatiopoliklinikka). Leikkaus- ja anestesiaosastolla tehdään kirur-

gisten, naistentautien ja KNK potilaiden leikkaukset ja sinne keskitetyt, kaikkien erikoisalojen 

yleisanestesiaa vaativat toimenpiteet. Anestesialääkärit huolehtivat sairaalan sisäisen elvytyksen 

kouluttamisesta. Painopistealueena on henkilöstön osaamisen varmistaminen, uusien tietojärjes-
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telmien hyödyntäminen ja käyttöönotto sekä instrumenttien jäljittämisjärjestelmän kehittäminen, 

että osastologistiikkasysteemin soveltaminen. 

 

Leikkaus- ja anestesiaosaston sali 8 remontin valmistumisen myötä leikkaussaliprosessiin saatiin 

tehostusta myös vaihtosali -ideologialla.  

Maaliskuussa aloitettiin yhteistyössä sisätautiklinikan ja LEIKO –yksikön kanssa elektiivisten rytmin-

siirtopotilaiden hoito leikkaus- ja anestesiayksikön heräämössä. Ko. potilaita hoidettiin vuoden lop-

puun mennessä 36 potilasta (maalis-joulukuussa). 

 

Teho-osastolla hoidetaan eri erikoisalojen teho ja – valvonta sekä CCU - hoitoa vaativia potilaita 

(5ss + 3ss). Osaston hoitohenkilökunta toteuttaa yhdessä kardiologien (ja radiologisen yksikön) 

kanssa kardiologiset toimenpiteet (angiografiat ja tahdistimien laitot) sekä hoitaa yhdessä aneste-

sialääkäreiden kanssa talon sisäiset potilaselvytykset. Tehohoitaja konsultaatio toimintaa tarjotaan 

kaikille vuodeosastoille. Kesän aikana päivitettiin NEWS –kriittisesti sairaiden potilaiden tunnistami-

sen hoito-ohjeistusta ja käytäntöjä. Elinsiirtotoiminnan koordinoinnista vastaa yksi nimetty teho-

osaston hoitaja. 

Teho- ja CCU -hoitojaksojen määrä lisääntyi 4,7%, etenkin postoperatiivisten potilaiden jatkoseu-

rantojen osalta. Angiografia-toimintaa ja tahdistimien asennuksia toteutui edellisvuotta vähemmän 

(11%), loppuvuodesta toteutuneen angiosaliremontin vuoksi. 

  

Välinehuollossa steriloidaan kaikki sairaalan tutkimus- ja hoitovälineet. Toimintaa laajennetaan 

tarvittaessa alueelliseksi toiminnaksi. 

Välinehuollon tilojen toista vuotta jatkunut remontti valmistui kesäkuussa. Tarkan suunnittelun ja 

toiminnan yhteensovittamisen sekä joustavan henkilökunnan ansiosta remontti ei vaikuttanut sai-

raalaan toimintaan. Remontin valmistuttua yksikkö pääsi jatkamaan toimintaansa asianmukaisissa 

tiloissa. T-DOC –jäljittämisjärjestelmää alettiin laajentaa yksittäisten instrumenttien jäljittämiseksi 

(sen varmistamiseksi, että myös yksittäiset välineet palautuvat oikeisiin yksiköihin).   
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Operatiivisen hoidon tulosalue 
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Psykiatrian tulosalue 
 

Aikuis- ja nuorisopsykiatrian sekä lastenpsykiatrian tulosyksikkö 

 
Avainsanat: 

 Mielenterveyden edistäminen  

 Keroputaan hoitomalli; tarpeenmukaisuus, nopeus, joustavuus, perhe- ja verkostokeskeisyys 

sekä hoidon jatkuvuus, lähetteettömyys 

 Moniammatillinen tutkimus, hoito ja kuntoutus 

 Osastohoito yhteistyössä verkostojen ja avohoidon kanssa 

 Osaava ja riittävä henkilöstö 

 Koulutus ja työnohjaus 

 Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  

 

Toiminta perustui mielenterveyden ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen sekä tarpeenmu-

kaiseen hoitoon – ja kuntoutukseen. Väestölle tarjottiin laadukkaita ja tehokkaita psykiatrisia tut-

kimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita tarvittaessa ihmisten omassa elinympäristössä. Avohoidon 

tehostamisella vähennettiin psykiatrisen osastohoidon tarvetta. Asiakkaiden hoito- ja kuntoutumis-

suunnitelmat pyrittiin tekemään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa edistäen kuntoutumista ja 

työhön / opiskeluun palaamista. Verkostoyhteistyötä tehtiin kuntien eri toimijoiden ja viranomais-

ten kanssa ja konsultaatioita tarjottiin joustavasti. Psykiatrian tulosalueen eri yksiköt järjestivät 

vuoden aikana kolme alueellista koulutuspäivää (Toiminnan ja verkoston voimaa mielenterveys-

työssä, Psykososiaalinen tuki suuronnettomuustilanteessa ja Vakauttavan perhetyön periaatteista). 

Tulosalueen henkilöstö osallistui aktiivisesti alueen henkisen ensiavun (HEA) toimintaan ja oli suun-

nittelemassa ja toteuttamassa yhtenä toimijana AVIA 17-  suuronnettomuusharjoitusta. 

 

Kokemusasiantuntija toimintaa jatkettiin toimintojen kehittämisessä, koulutuksessa ja hoito- ja 

kuntoutusprosesseissa. 

 

Länsi-Pohjan SOTE- projektin perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-alueen työryhmään 

osallistuttiin aktiivisesti. Ministeriön LAPE- hankkeen ohjausryhmässä oli tulosalueen edustus ja 

tulosalueen työntekijä toimi kouluttaja hankkeen koulutusprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää 

dialogisia verkostotyön toimintamalleja alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tulosalueen työnteki-

jöitä osallistui ”Mielenterveys kuuluu kaikille”- hankkeen koulutuksiin tavoitteena ohjata jatkossa 

mielenterveyden ensiapu- koulutusta eri toimijoille. 

 

Asiakkuusnäkökulma 

 

Hoitoon pääsy mahdollistui helposti ns. matalan kynnyksen periaatteella ilman lähetettä. Hoitota-

kuu toteutui kaikissa vastuuyksiköissä. Toiminta toteutui avoimen dialogin hoitomallin mukaisesti, 

jossa keskeistä on nopeus, joustavuus, perhe- ja verkostokeskeisyys sekä hoidon jatkuvuus. Tar-

peenmukaista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta toteutettiin huomioiden potilaiden hyvä ja tasa-
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arvoinen kohtelu. Päivystys- ja kriisityötä tarjottiin psykiatrian poliklinikoilla tarvittaessa yhteistyös-

sä eri poliklinikoiden henkilökunnan kanssa sekä yhteistyössä kuntien eri toimijoiden kanssa. Kon-

sultaatioita tarjottiin nopeasti ja joustavasti alueen perusterveydenhuollolle, sosiaalipalveluille, 

koulutoimelle ja työvoimahallinnolle. 

 

Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä on käytössä kaikissa vastuuyksiköissä. Asiakkaiden oli mahdollis-

ta antaa palautetta sekä kirjallisesti että suullisesti. Lisäksi asiakkaiden kanssa käytiin palautekes-

kustelu hoitojakson päättyessä. Kaikki asiakaspalautteet käsiteltiin. Asiakaspalautteiden pohjalta 

kehitettiin toimintaa tarpeen mukaan. 

 

Lasten- ja Nuorisopsykiatrian toiminnassa jatkettiin tiivistä yhteistyötä terveydenhoitajien, sosiaali- 

ja koulutoimen kanssa ja tarjottiin helposti saatavia konsultaatioita. Työntekijät osallistuivat alueen 

erilaisiin yhteistyöryhmiin mm. seudullinen Info-ryhmä, oppilashuoltoryhmä, Seri-ryhmä. Varhaisen 

vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemista pyrittiin lisäämään vauvaperhetyön, koulutuksen, 

työnohjauksen ja konsultaatioiden keinoin.  Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden yhteistyötä 

lastentautien ja lastenneurologian kanssa jatkettiin, tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten lä-

hettämistä muualle osastohoitoon. Lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteistä työn kehittämistä jatketiin 

yhteisien kehittämispäivien avulla erityisenä kehittämiskohteena asiakkaaksituloprosessi. Varhais-

nuorten (11-12-v.) hoitojen aloitusta pyrittiin järjestämään joustavasti lasten- ja nuorisopsykiatrian 

plk:n kesken. Ikäryhmä 12-14-vuotiaiden hoito siirtyy lastenpsykiatrialta nuorisopsykiatrialle vai-

heittain, niin että hoidon jatkavuus turvataan eli koko työryhmä ei vaihdu kerralla Ryhmätoimintoja 

kehitettiin ja toteutettiin niin lastenpsykiatrian kuin nuorisopsykiatrian plk:lla. Suunniteltiin ja val-

misteltiin uusi ”Vakauttava vanhempi”- ryhmä, joka aloittaa seuraavan vuoden alussa.  Lastenpsyki-

atrian erikoislääkärin ostopalvelujen tarve jatkui. Käyntimäärissä ei ollut suuria muutoksia edelli-

seen vuoteen verrattuna. Sairaalahoidon ostopalveluiden tarve väheni verrattuna edelliseen vuo-

teen (lastenpsykiatrian osastohoito -11,6% ja nuorisopsykiatrian -49,2%).   

 

 

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla käynnit lisääntyivät (9,2% edelliseen vuoteen). Päivystyskon-

sultaatioihin vastattiin saman päivän aikana. Konsultaatiotapaamisiin pyydettiin potilaiden perheitä 

ja verkostoja. Vanhuspsykiatrinen työryhmän työntekijät työskentelivät hajaantuneesti eri yksi-

köissä ja käyntejä tilastoitunut vähemmän yleissairaalapsykiatrian plk:lle. Neuropsykiatrinen työ-

ryhmä kokoontui säännöllisesti ja pyrki kehittämään neuropsykiatrista erityisosaamista sekä anta-

maan konsultaatioapua hoitaville työryhmille. ECT-hoitoarvioihin ohjattiin aikaisempaa vähemmän 

potilaita ja kaikki arviot toteutettiin.  

 

Tornion psykiatrian poliklinikalla ja Keroputaan poliklinikan toiminta on vakiintunutta. Hoidon 

tarpeeseen kyettiin vastaamaan joustavasti ja riittävän nopeasti.  Hoito on sekä yksilö- että perhe- 

ja verkostoterapeuttista. Asiakkaille tarjottiin erilaisia ryhmätoimintoja mm. liikunta ryhmät ja mie-

lialan hallintaryhmät. Keroputaan poliklinikalla säilytettiin kriisiluonteinen työote, joten suurin osa 

hoidoista toteutui alle viidellä tapaamiskerralla. Tornion psykiatrian poliklinikalla käyntien määrä 

nousi 4,9 edellisvuoteen verrattuna. Keroputaan poliklinikalla käyntimäärät olivat edellisen vuoden 

tasoa. Toiminnallisessa kuntoutuksessa kehitettiin ja lisättiin ryhmätoimintoja sekä kiinnitettiin 

huomioita näistä toiminnoista tiedottamiseen. Kuntoutustoiminnasta jalkauduttiin suunnitellusti eri 

yksiköihin. Uusia ryhmätoimintoja aloitetiin, mm. kuvaryhmä ja avohoidon ja osaston yhteinen aa-
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muryhmä. Vuosi 2018 päätetiin ottaa ryhmätoimintojen teemavuodeksi.  Toiminnan pitkäaikais-

suunnittelulla ja toiminnan yhteensovittamisella pyrittiin henkilöstöresurssien tehokkaampaan 

kohdentamiseen mm. suunnittelemalla sulkuajat ja keskitetty toiminta yhdessä me. Talouden so-

peuttamistoimenpiteinä jätetiin osa vakansseja täyttämättä.  

 

Keroputaan sairaalassa psykiatrian osasto tarjosi aikuisikäisille tarpeenmukaisia, riittäviä, laaduk-

kaita ja terveyttä edistäviä psykiatrisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita. Osasto toimi alueen 

psykiatrisena (22 sairaansijaa) päivystysosastona ympärivuorokautisesti tarjoten sekä osasto että 

avohoitoa. Hoitopäivien määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna 4,9%. Hoitoaika oli keskimäärin 

10,1 vrk (vrt. 9,9 vrk vuonna 2017). Henkilökuntamäärä sopeutettiin vastamaan pienennettyä sai-

raansijamäärää. Henkilöstömäärän vähentämisen ja ajoittaisten korkeiden kuormituslukujen vuoksi 

äkillisiin poissaoloihin jouduttiin palkkaamaan sijaisia tai teettämään lisä- ja ylitöitä. Suuria turvalli-

suushaasteita toi edelleen osaston erillinen sijainti muusta sairaalatoiminnasta. Hoidon arvioinneis-

sa ja suunnittelussa huomioitiin mm. potilaan liittyvä korkean turvallisuusriskin näkökulma. Tahdos-

ta riippumattomien lähetteiden määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna. Tavoitteena oli potilaan 

vapaaehtosuuteen perustuva hoitoprosessi yhteistyössä lähiverkoston kanssa. Eritystilanteet vähe-

nivät edellisestä vuodesta. Violin-hankkeessa (käyttäjälähtöisyydellä aggressiotilanteiden hallin-

taan) toimitiin aktiivisesti kehittämisosastona. Osaston ja avohoidon yhteistyötä pyrittiin edelleen 

kehittämään huolimatta haastavasta taloustilanteesta  

 

Prosessien ja talouden näkökulma 

 

Toiminta toteutui suunnitellusti kohdistuen mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn, varhaiseen 

puuttumiseen, tarpeenmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Taloudellisuus, turvallisuus ja tar-

peenmukaisuus huomioitiin kaikessa toiminnassa ja toimintaympäristön muutoksissa. 

 

 Suuria haasteita vuoden aikana aiheutui Keroputaan sairaalan rakennuksessa sisäilmaoireilusta ja 

epätarkoituksen mukaisista tiloista. Väistötilaratkaisuna lattiapinnoitteet uusittiin välttämättömissä 

psykiatrian osaston ja Keroputaan poliklinikan tiloissa. Lisäksi ilmastointikanavat puhdistetiin. Re-

montti jatkui odotettua pitempään ja saatiin päätökseen lokakuussa. Osalle Keroputaan poliklinikan 

työntekijöistä jouduttiin etsimään työskentelytiloja Tornion psykiatrian poliklinikalta ja Yleissairaa-

lapsykiatrian plk:lta. Tämä aiheutti huomattavasti ylimääräistä työtä ja järjestelyjä. Muutaman 

työntekijä oli jaksoja työkyvyttömänä sisäilmaoireilun takia. Yhteistyötä tehtiin aktiivisesti työter-

veyshuollon kanssa. 

   

Lasten- ja nuorisopsykiatrian plk:n tilaongelmien ja etäisyyksien tuomien toiminnallisten haasteiden 

takia tehtiin päätös vuokrata näille poliklinikoille koekäyttöön yhteinen tila Torniosta, osoite Suen-

saarenkatu 2. Tavoitteena oli ja on edelleen edistää toiminnallisesti yhteistä työtä, vähentää mat-

koihin kuluvaa aikaa ja kustannuksia sekä parantaa lähipalveluja Torniossa ja lähiympäristössä. 

 

Tahdosta riippumattoman hoidon valituksiin liittyvä prosessimallinnus valmistui.   

Taloussuunnitelma toteutui tulojen osalta edellisvuotta paremmin. Tulosalueen menot pysyivät 

hallituksen antamissa rajoissa ja jopa alittuivat. Erityisesti psykiatrian osastolla henkilökunnan voi-

mavarat olivat koetuksella remontin sekä lisä- ja ylitöiden takia. 
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Kemin valtuusto teki päätöksen Kemin mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatiosta sairaan-

hoitopiiriin syyskuussa 2016. Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli asiaa lokakuussa 2016 päätöksellä 

arvioida ensin Länsi-Pohjan SOTE-projektin tulokset alueen toimintamallista. Integraatiopäätöksen 

hallitus teki 28.8.17 aloitusajankohtana 1.3.2018. Integraation valmistelua varten muodostetiin 

ohjausryhmä, johon valittiin Kemin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden-, sairaanhoitopiirin ja 

psykiatrian tulosalueen johtavat viranhaltijat sekä esimiehet integroituvista yksiköistä. Valmistelu 

jaettiin osa-alueisiin (henkilöstöasiat, talous, tietohallinto, tilat, tiedotus, arkistointi ja toiminnan 

sisältö). Ohjausryhmä kokoontui kuluneen syksyn aikana kolme kertaa. Osatyöryhmät kokoontuivat 

tarpeen mukaisesti. Integraation liittyvän toiminnan sisältöjen valmisteluun osallistettiin koko hen-

kilökunta. Yhteinen kehittämisiltapäivä siirtyvien yksiköiden henkilöstön kanssa järjestettiin 

24.10.17. Yhteistoiminta henkilöstön välillä oli hyvää. Toiminnallisen integraatiota valmisteltiin ja 

kehitettiin pienissä osa-työryhmissä (osastohoito, aikuisten psykiatrinen- ja päihdepalveluiden avo-

hoito, päivystystoiminta, kuntoutus, lasten- ja nuorten psykiatria- ja päihdetyö ja digipalvelut), jois-

sa oli edustus sekä psykiatrian tulosalueelta, että siirtyvistä yksiköistä.  

 

Henkilöstön näkökulma 

 

Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehdittiin niin, että jokaisella oli mahdollisuus osallis-

tua työnohjaukseen ryhmätyönohjausta suosien. Henkilöstö osallistui monipuolisiin koulutuksiin. 

Vuoden aikana toteutettiin kolmas omana toimintana järjestetty traumaterapian perusteet - koulu-

tus, johon osallistui työntekijöitä eri yksiköistä ja Lapin sairaanhoitopiiristä. Kuusi työntekijää osal-

listui kognitiivisen psykoterapian perusteet- koulutukseen Rovaniemellä. Työntekijöitä osallistui 

Sote Lean Master –kolutukseen, prosessien kehittämiseen. Työntekijöitä toimi kouluttajina sekä 

alueellisissa että kansainvälisissä koulutustilaisuuksissa. Koko henkilöstön yhteinen kehittämisilta-

päivä pidettiin huhtikuussa ja lokakuussa. Lasten- ja nuorispsykiatrian plk:n uusille työntekijöille 

aloitettiin opintopiiri tavoitteena edistää työhön ja hoitomalliin perehtymistä. 

 

Vastuuyksiköissä käytettiin tarvittaessa Varhaisen tuen toimintamallia. Uudet työntekijät perehdy-

tettiin sairaanhoitopiirin- ja vastuuyksiköiden ohjeiden mukaisesti.  

 

Keropudas- yhteistyöryhmä kokoontui säännöllisesti ja ryhmässä oli edustus eri yksiköistä, ammat-

tiryhmistä ja kokemusasiantuntijoista.    

 

Erva-professsori toimi aktiivisesti järjestäen ohjausta ja koulutusta. Professuurin jatkokaudesta teh-

tiin päätös. Erikoistuvia lääkäreitä rekrytointia jatkettiin. Yksi uusi lääkäri aloitti erikoistumisen psy-

kiatriaan. 

 

Psykiatrian tulosalueen kehittämishankkeet  

 

Mielenterveyden edistäminen. yhteistyö koulujen, päivähoidon, perheneuvoloiden ja neuvoloi-

den kanssa; Psykiatriset sairaanhoitajat toimivat kouluterveydenhoitajien työparina osana perus-

toimintaa. Yhteistyötä tehtiin suunnitellusti koulujen, päivähoidon ja neuvoloiden kanssa. Tulosalu-

een työntekijä jatkoi Mielenterveystalo.fi aluekoordinaattorina. Tulosalue osallistui Mielentervey-

den keskusliiton hankekumppanina STM:n mielenterveyden edistämisen kärkihankkeen tapaamisiin 

ja koulutuksiin. 
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Psykiatrian ja somaattisen päivystyksen yhteistyön kehittäminen:  

Psykiatrian päivystävän sairaanhoitajan ja triage-hoitajien yhteistyö parani. Akuuttiklinikan konsul-

taatioihin vastattiin. Yleissairaalapsykiatrian työryhmä vastasi virka-aikaan päivystyskonsultaatiosta. 

Päivystyksen yhteistoiminnan kehittäminen toteutui vuoden aikana Länsi-pohjan Sote- projektin 

osatyöryhmissä. 

 

Psykiatrian tilojen suunnittelu somaattisen sairaalan yhteyteen: 

Tavoitteena edelleen oli saada uudet tilat osastolle ja Kemin avohoidon toiminalle somaattisen 

sairaalan yhteyteen. Keroputaan sairaalan tilat eivät vastaa tämän hetken tarpeita eivätkä uuden 

päivystysasetuksen vaatimuksia. Keroputaan sairaalarakennuksen väistötilaremontti on tilapäinen 

ratkaisu tilaongelmiin. Psykiatrian tulosalue esitti vetoomuksen sairaanhoitopiirin valtuustolle uu-

sien tilojen puolesta. 

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi uusien tilojen suunnittelumäärärahan marraskuun kokoukses-

sa. Joulukuussa valittiin psykiatrian tulosalueen edustajat tilatyöryhmään. Tavoiteaikataulu uudisra-

kennukselle on v.2020. 

 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä lastentautien ja –neurologian yhteistyön kehittäminen: 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian, lastentautien ja lasten neurologien tapaamiset toteutuneet kaksi 

kertaa vuoden aikana. Vuoden aikana yhteistoiminta keskittyi LAPE-hankkeeseen, jossa kehitettiin 

lasten somaattista ja psykiatrista erikoissairaanhoitoa osana perhekeskusmallia. 

 

Keroputaan mallin tutkimus- ja kehittämishanke: 

Länsi-pohjan sairaanhoitopiirissä toteutettiin v. 1990-1997 Akuutin Psykoosin integroitu hoito (API) 

ja v. 2003-2005 Open Dialoguen in Acute Psychosis (ODAP) tutkimukset. Nyt uuden tutkimushank-

keessa on tarkoitus selvittää, miten edellisiin tutkimuksiin osallistuneet henkilöt ovat selviytyneet. 

”API- ja ODAP- projektien 20-vuotisseuranta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä” käynnistyi. Hank-

keessa on mukana sekä Oulun että Jyväskylän yliopistot. Tulosalueen psykologi tekee aiheesta väi-

töskirjatutkimusta. Ensimmäinen käsikirjoitus julkaistiin ja toinen on esitarkastusvaiheessa. 

 

Toiminnan kehittämiseen liittyi, kuten aikaisemminkin, kansainvälinen yhteistyö. Useita kansainväli-

siä vierailijaryhmiä kävi tutustumassa toimintaan. Ylilääkäri piti luennon avoimen dialogin hoitomal-

lista kansainvälisessä kongressissa Berliinissä. Kansainvälisen psykoosihoidon verkoston tapaaminen 

päätettiin järjestää Torniossa elokuussa 2018. 

 

Tehostetun avohoidon kehittämishanke: 

Uudet ryhmätoiminnat toteutuivat suunnitellusti. Voimavarat jouduttiin suuntaamaan Länsi-Pohjan 

SOTE-projektiin, jonka osatyöryhmiin tulosalueen työntekijät sitoutuivat. 

 

Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen kehittämiseen ja toimintaan: 

Koulutetut kokemusasiantuntijat osallistuivat tulosalueella erilaisiin koulutus- ja kehittämistehtäviin 

hoito- ja kuntoutusprosesseihin. Vuoden alusta yksi kokemusasiantuntijajäsen toimi psykiatrian 

johtoryhmässä osan vuotta ja kaksi kokemusasiantuntijaa osallistui Keropudas- yhteistyöryhmään. 

Yksi työntekijä tutki kokemusasiantuntijakoulutuksen kokemuksia opinnäytetyössään. Yksi koke-

musasiantuntija ja tulosalueen kokemusasiantuntijakouluttaja tutustuivat kutsuttuina Japanissa 
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kokemusasiantuntijatoimintaan ja luennoivat avoimen dialogin- hoitomallista (matkan isännät vas-

tasivat kustannuksista). 

 

Perhe- ja verkostotyön prosessikoulutus: 

Psykiatrian tulosalueen perhe- ja verkostokeskeinen, avohoitopainotteinen avoimen dialogin toi-

mintamalli on mahdollistunut, koska työntekijät olivat hyvin koulutettuja. Viime vuosina ja tulevina 

vuosina kokeneet, hyvin koulutetut työntekijät eläköityvät. Tarve psykoterapiakoulutukselle on 

suuri. Prosessikoulutuksen mahdollistavaa suunnittelutyötä jatkettiin. 
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Psykiatrian tulosalue 
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Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 

 

Kuvantaminen 

 

Vuonna 2017 kuvantamisyksikön tutkimusten ja toimenpiteiden kokonaismäärä pieneni n. 3 % edel-

lisvuoteen verrattuna. Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrä pieneni 5 prosenttiyksi-

kön verran. Verisuonitutkimusten väheneminen selittyy syksyn laitesululla ja varjoainetutkimusten 

määrän vähenemiseen on vaikuttanut läpivalaisulaitteen käytöstä poisto. Natiivitutkimuksia, ultra-

äänitutkimuksia ja toimenpiteitä tehtiin muutaman prosenttiyksikön verran vähemmän, magneetti-

tutkimuksia ja TT-tutkimuksia puolestaan 3-4 % enemmän kuin edellisvuonna. 

 

Vuotta 2017 värittivät useat laitehankinnat ja niihin liittyvät tutkimushuoneiden remontit. Alkuvuo-

desta otettiin käyttöön optg-KKTT-laite (ortopantomografia-kartiokeilatietokonetomografia). Iso-

toopin uuden SPET-TT-kuvauslaitteiston asennus ja tähän liittyvä laitesulku olivat 26.6.-3.9.2017. 

Samaan aikaan uusittiin myös isotoopin radiolääkkeiden valmistuksessa käytettävät puhdastilat 

viranomaisvaatimuksia vastaaviksi sekä hankittiin uusi radiofarmasiakaappi. Myös keuhkoventilaa-

tion gammakuvauksissa käytettävä Technegas-laite uusittiin. Tänä aikana tehtiin välttämättömät 

kiireelliset tutkimukset (22 kpl) Lapin keskussairaalassa. Lapin keskussairaalan SPET-TT laitesulun 

aikana puolestaan meillä tehtiin LKS:n lähetteellä 46 tutkimusta. Angiografialaitteen asennus ja 

siihen liittyvä sulku olivat 19.10.-17.12.2017. Tänä aikana kiireelliset potilaat tutkittiin ja hoidettiin 

pääosin OYS:ssa, muutama potilas myös LKS:ssa. Läpivalaisulaite poistettiin käytöstä ja purettiin 

ennen angiografiasalin remonttia. Remontit ja hankinnat sujuivat kaikin puolin hyvin, angiografia-

huoneeseen jouduttiin tosin vielä varaamaan tammikuun 2018 ensimmäinen viikko lattiaremonttia 

varten.  

 

OYS:n kanssa tehtiin fyysikkosopimus, joka on auttanut toiminnan laatuun, optimointiin ja tutki-

musprotokolliin liittyvissä kysymyksissä. Eri modaliteettien fyysikot ovat käyneet paikan päällä ja 

heitä on voinut konsultoida myös puhelimitse. Magneettikuvien laatua on parannettu ja järjestel-

män laatumittaukset ja kelatestit on otettu osaksi säännöllistä laadunvalvontaa. Angiografialaittee-

seen on tullut reaaliaikainen annosmittausohjelmisto, joka auttaa säteilytyöskentelyssä säteilyhy-

gieniaan liittyvissä kysymyksissä (mm. kenttärajaukset, säteilyaika, henkilökunnan sijoittuminen 

salissa).  

 

STUK:n tarkastuksessa 13.7.2017 todettiin, että potilastutkimuksissa tehdyt annosten seurannat 

eivät ylitä vertailutasoja. Tekniset laadunvarmistukset oli tehty ja merkitty asianmukaisesti. Osasto-

kuvauslaitteisiin liittyi huomautettavaa määräaikaishuoltoihin liittyen. Laitteet on nyt huollettu ja 

laadunvalvontamittaukset tehty. Kuvauslaitteita käyttävien röntgenhoitajien tietoisuus laadunvar-

mistuksesta todettiin tarkastuksen yhteydessä puutteelliseksi. Laatu- ja laitevastaavat ovat infor-

moineet mittauksista ja siitä, miten näitä mittauksia tehdään kuvauslaitteilla. Radiologian osaston 

lukitukset, varoitusvalot ja merkinnät korjattiin määräaikaan mennessä, samoin tehtiin tarkennusta 

organisaatioselvitykseen.  
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Radiologiksi erikoistuvia lääkäreitä on ollut aikaisempaa enemmän ja heistä on ollut suuri apu eri-

koislääkärivajauksen vallitessa. Päivystysrasite kolmelle radiologian erikoislääkärille on kuitenkin 

ollut edelleen liian suuri. Muuten henkilökuntatilanne on ollut pääosin hyvä.   

 

Patologia 

 

Osastolla on ollut työntäyteinen vuosi. Näytemäärä varsinkin histologian osalta on kasvanut edelli-

seen vuoteen. Obduktioiden määrä jäi huolestuttavan alhaiseksi. Budjetissa päästiin tulostavoittee-

seen. Kulut ovat myös pysyneet raameissa, vaikka palkkakuluissa on ylitystä. osastolla on ollut yli-

määräinen bioanalyytikko opettelemassa patologian töitä, kun osastonhoitaja jää eläkkeelle. Sairas-

lomiin tai vuosilomiin ei ole sijaisia erikseen otettu. Patologeja on ollut kaksi, joista toinen teki lähes 

koko vuoden 6 t päivää. Varsinkin alkuvuosi oli patologityövoiman osalta vaikea, ja näyteruuhkaa 

kertyi välillä. 

 

Yhteistyö Erva-alueella on toiminut hyvin. Hoitoketjujen mukaisesti OYS:sta on ostettu konsultaatio 

ja molekyylipatologisia tutkimuksia. LKS:n patologian osaston kanssa on päivitetty yhteistyösopi-

musta. Sopimus on toiminut käytännössä hyvin ja molemmat osapuolet ovat siihen osallistuneet. 

Obduktiopreparaattorien lomia on paikattu molemmin puolin. Patologit ovat auttaneet loma-

aikoina ruuhkan purkamisessa, ja kertaalleen on saatu skriinausapua LKS:sta. 

 

Kehityskohteista erikoistuvan käsikirja on stilisointia vaille valmis, myös toimintakäsikirja. Laatutun-

nusta ei ole haettu, koska LabQuality luopuu patologian laatutunnuksesta, ja jatkossa akkreditoin-

nin tekee FINAS. Uuteen ISO-standardiin ollaan haettu koulutusta, ja toimintakäsikirjan päivitystä 

tehdään ensi vuonna uuden standardin mukaan. 

 

Kuntoutusyksikkö 

 

Fysiatrialle ja kuntoutustutkimusyksikköön saapuneiden ulkoisten lähetteiden määrä laski 8,5 % ja 

sisäisten 28,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä lähetteitä saapui 682 kpl. Sisäisten lähet-

teiden määrän voimakas lasku saattaa ilmentää sitä, että lähetteet joko ohjautuvat avosektorilta 

paremmin tai ne käännetään toisilta erikoisaloilta suoraan, ilman poliklinikkakäyntiä, lopulliseen 

hoidon toteuttavaan paikkaan. Tämä oli myös eräs toimintasuunnitelman kehityskohteista.  

 

Ensikäyntien määrä laski 19 %, mutta kaikki käynnit vain prosentin. Lähetteiden käsittelyajan medi-

aani oli 1 vrk (koko sairaalassa 2 vrk). Hoidon tarpeen arviointia odottavien odotusajan mediaani 

nousi parilla vuorokaudella edelliseen vuoteen verrattuna: 26 -> 28 (30.4.), 14 -> 18 (31.8.) ja 26 -> 

28 (31.12). Kuntoutusyksikössä odotusaika pysyi koko sairaalan odotusaikaa lyhyempänä, mutta oli 

potilaan kannalta ajatellen liian pitkä. Tilattujen kuvantamistutkimusten määrä pysyi ennallaan. 

Kuntoutusyksikön kulut kasvoivat 20 %, mikä johtuu pääosin siitä, että edellisestä vuodesta poike-

ten koko sairaalan ulkoisten kuntoutuspalveluiden ostot kerättiin yhteen ja sijoitettiin kuntoutusyk-

sikön tileihin. Myös apuvälineitä ostettiin edellistä vuotta enemmän.  

 

 Kesällä aloitettiin Onnistumisen mittarit –hanke, jonka tavoitteena on koko henkilökuntaa osallis-

tamalla parantaa tietoisuutta kunkin yksilön tai tiimin perustehtävästä ja etsiä siinä onnistumisen 
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seuraamiseksi soveliaita sairaanhoitopiirin strategian mukaisia mittareita. Useita yksikön työnteki-

jöitä oli mukana vuoden ensimmäisellä kolmanneksella toteutetussa Länsi-Pohjan Sote-projektissa.  

  

Fysiatrian pkl: Erikostuvien lääkäreiden huonon saatavuuden takia fysiatrian ostopalveluita joudut-

tiin käyttämään jonojen kurissa pitämiseksi noin 0,2 henkilötyövuoden verran. Hermojuuripuudu-

tusten määrä laski hieman, mutta oli edelleen suuri verrattuna muuhun Suomeen. 

Apuvälinekeskus: Apuvälinelaitekannan määrä on tällä hetkellä 54 832 kpl välinettä. Uusia apuväli-

neitä hankittiin 8 613kpl. Loppuvuodesta tehdyn inventaarion yhteydessä loppuun käytetyt välineet 

on poistettu rekisteristä. Laitekanta on kasvanut 927 välineellä edellisvuodesta.  

Yksikkö osallistui Hukkahaavi koulutukseen. Leanattavaksi kohteeksi valittiin apuvälinepalautuspro-

sessin kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi. Lyhyen seurannan perusteella palautusprosessia muo-

kattiin palvelemaan paremmin apuvälinekeskuksen asiakkaita sekä henkilökuntaa mm. opastekyl-

tein.  

Fysioterapia: Fysioterapeuttien lauantaityö jatkui hyväksi koettuna, kesän ajan se oli tauolla. Lop-

puvuodesta alettiin suunnitella taulujohtamista eli ns. huddlausta fysioterapeuttien työnjaon ta-

saamiseksi.  

Kuntoutustutkimusyksikkö: Kuntoutussuunnittelijan työpanoksesta 50 % kului SOTE-projektin koor-

dinaatiotyöhön maaliskuun loppuun. Vuodelle 2017 suunnitelluista kehittämishankkeista toteutui 

ICF: soveltaminen kuntoutusyksikön toimintaan; Yhteistyössä kaikkien ERVA-alueella toimivien kun-

toutustutkimusyksiköiden kanssa muokattiin tulohaastattelukaavaketta ja omassa yksikössä kehi-

tettiin kuntoutussuunnitelma kaavaketta ICF-viitekehyksen mukaisesti.  Kyselykaavakkeita lähetet-

tiin säännöllisesti vuosi aiemmin prosessin lopettaneille ja viimeisellä vuosineljänneksellä heidät 

kutsuttiin poikkeuksellisesti kontrollikäynnille.  Loppuvuonna yksikössä oli erikoistuva lääkäri. Mata-

lan kynnyksen poliklinikka-toiminta jatkui syyskuusta lähtien painottuen kuntoutusohjaukseen ja -

neuvontaan. Poliklinikan jälkeen kokoontuvan tiimin kokoonpanoa samalla muutettiin.  

Toimintaterapia: Toimintaterapiassa on ollut haasteena tarjota riittävät palvelut, minkä vuoksi os-

topalveluita on jouduttu käyttämään. Ostopalveluiden käytöstä huolimatta toimintaterapian käyn-

timäärät ovat edelleen jatkaneet kasvamista. Erikoisaloista eniten palveluita on annettu pääasiassa 

aikuisten kuntoutusta tekevän terapeutin osalta kirurgialle (32 %) ja neurologialle (47 %). Pääasias-

sa lasten kuntoutusta tekevän terapeutin osalta eniten palveluita annettiin lastenneurologialle (73 

%). Toimintaterapeuttien työnkuvaa joustavoitettiin jaosta lasten ja aikuisten palveluihin asianmu-

kaisten palveluiden turvaamiseksi ja näin pystyttiin varmistamaan neurologisten, käsikirurgisten ja 

kipupotilaiden toimintaterapiapalveluiden saatavuus.  

 

Sairaala-apteekki 

Vuoden 2017 aikana sairaala- apteekki on kehittänyt toimintaansa siten, että pääpaino on ollut 

toimintaohjeiden päivittämisessä ja kirjaamisen edelleen kehittämisessä. Sairaala- apteekin toimes-

ta otettiin osassa sairaalan vuodeosastoja ja poliklinikoita käyttöön automaattinen olosuhdeseuran-

tajärjestelmä. Yhteistyössä syöpäsairauksien poliklinikan kanssa otettiin käyttöön sähköinen solun-

salpaajaohjelma (SYT- Esko). 

Lääkkeiden uusi hankintakausi alkoi 1.1.2017. Hankintakauden muutoksen myötä merkittävä osa 

sairaalassa käytettävistä lääkkeistä vaihtui. Muutosvaihetta on hankaloittanut myös useiden tuot-

teiden toimituspuutteet ja tukkuliikkeiden toimitushaasteet.  
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Sairaala- apteekki tarkasti vuoden 2017 aikana 76 lääkekaappia. Tarkastuskäynneillä tarkastettiin 

muun muassa huumausainekirjanpito, lääkkeiden ja lääkkeellisten kaasujen säilytykseen ja lääke-

turvallisuuteen vaikuttavia asioita.  

L-PKS:n lääkekustannukset olivat vuonna 2017   4 019 149 € ja hävikki 123 957 €. Sairaala-apteekin 

varaston arvo 31.12.2017 oli 876 831 €. Velvoitevarastoitavien lääkkeiden osuus varaston arvosta 

on n 48 % varaston arvosta. Sairaala- apteekin oma lääkehävikki päivystyslääkevarasto mukaan 

lukien oli 50 496 euroa. 

 

Muut palvelut 

Sosiaalityö ja erityispoliklinikka 

Sosiaalityön yksikön toiminnassa on ollut henkilömuutoksia. Aikuissosiaalityöntekijä on ollut virka-

vapaalla ja sijainen on aloittanut 03.04.2017. Myös lasten sosiaalityöntekijä on ollut virkavapaalla ja 

sijainen on aloittanut 24.04.2017. Saarenvireen kuntoutuspaikoille on ollut kysyntää. Kaikille kun-

toutusta tarvitseville ei ole voitu tarjota Saarenvireen kuntoutusta, joten heidät on siirretty terveys-

keskuksen kuntoutukseen. Sosiaalityöntekijät ovat tavanneet kuntoutustutkimusyksikön matalan 

kynnyksen asiakkaita tarpeen mukaan. Lasten sosiaalityöntekijä on jatkanut yhteistyötä kehitys-

vammaisten erityispoliklinikan palveluohjaajan kanssa. Sosiaalityöntekijä on osallistunut mm. lääkä-

rivastaanoton toimintaan.  

 

Kehitysvammaisten erityispoliklinikan toiminta on jatkunut vilkkaana. Vuonna 2017 

oli 157 asiakasta. Vastaanottopäiviä oli 27 ja toteutuneita vastaanottoja 110. Toimintaa pyöritettiin 

kahden ostolääkärin turvin. Myös puheterapia jouduttiin hankkimaan ostopalveluna.  

 

Infektioiden torjuntayksikkö 

Infektioiden torjuntayksikön vuoden 2017 teemana oli koulutus. Vuoden aikana järjestettiin perin-

teisen alueellisen koulutusiltapäivän lisäksi koulutustilaisuuksia eri yksiköissä, sekä sairaalassa että 

avohuollon toimipisteissä. Yksiköstä osallistuttiin sekä valtakunnallisiin että alueellisiin koulutusti-

laisuuksiin, millä pyrittiin vahvistamaan osaamisen ajantasaisuutta. Yksikön intra/ekstranetissä ole-

via ohjeita päivitettiin kattavasti. Henkilökunnan kausi-influenssarokotukset sujuivat hyvin, roko-

tuskattavuus koko henkilökunnalla oli 85.3 %, lääkäreillä 100 % ja hoitohenkilökunnalla 94 %. Hoi-

toon liittyviä infektioita esiintyi sairaalassa 2,5 %:ssa somaattisista hoitojaksoista. 

Tekstinkäsittely 

Tekstinkäsittely on pystynyt kirjoittamaan saneluja keskimääräisesti lakisääteisessä ajassa, ruuhka-

huippuihin on saatu kirjoitusapua muualta talosta ja palkkaamalla ylimääräisiä työntekijöitä. Välillä 

on ollut yllättävänkin rauhallisia jaksoja.  

Tekstinkäsittelyn tiloissa huono sisäilma alkoi aiheuttaa oireita työntekijöille jo kevään aikana. Ti-

lannetta selviteltiin erilaisin mittauksin ja ongelman aiheuttajan selvittyä tekstinkäsittely muutti 
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remontin alta väistötiloihin 4A:lle marraskuun alussa. Paluu takaisin remontoituihin tiloihin siirtyy 

vuoden 2018 puolelle. 

 

 

 
 
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 
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Tukipalvelukeskuksen tulosalue 

 

Tukipalvelukeskus tuottaa omana toimintanaan taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita tukipalve-

luja sairaanhoitopiirin muille tulosalueille ja ulkopuolisille sidosryhmille luoden näin omalta osal-

taan edellytykset sairaalan ydintoiminnalle sekä tilojen ja laitteiden järkevälle käytölle. 

Tukipalveluiden tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt; varastointi, tekninen - ja kiinteis-

töhuolto sekä siivouspalvelut. 

Tukipalvelukeskuksen tulosalue on saavuttanut pääosin toimintavuoden sekä toiminnalliset, että 

taloudelliset tavoitteensa.  Ulkoisten kulujen toteutumaprosentti oli 102,0 % ja ulkoisten tuottojen 

100,1 %. Palkkojen toteutuma oli 97,6 %. Välinehuollon ym. kiinteistön ennakoimattomat korjauk-

set ovat nostaneet ulkoisia kuluja. 

Varastointi 

Tilaus- ja hyllytyspalvelutoiminta on toiminut entisessä laajuudessaan.  Tilaus- ja hyllytyspalvelua on 

pyritty kehittämään koko työyksikön näkökulmasta käsin. Keskusvaraston henkilöstöresursseja on 

siirretty tilaus- ja hyllytyspalveluun ja yhteistyötä palvelun piirissä oleviin yksiköihin on tiivistetty. 

Myös palvelua tukevia mobiiliratkaisuja on kehitetty. Palvelun laajentamiselle sairaalan sisällä on 

tarvetta, mutta palvelun laajentaminen nykyisestä edellyttää kuitenkin lisää henkilöstöresursseja.  

Vuonna 2017 työyksikön käytössä olevia asiakirjoja on päivitetty vastaamaan nykyistä toimintaa 

suunnittelemalla mm. reklamaatiokäytäntöön uusi lomake. Henkilökohtaiset työnarvioinnit suori-

tettiin syyskuussa. Koulutuksiin henkilökunta on osallistunut resurssien puitteissa. Hankintayhteis-

työ Oys:n ja KL-kuntahankintojen kanssa on ollut edelleen tiivistä.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että yksikön henkilöstöresurssit ovat niukat suhteessa keskusvaras-

ton toiminnan laajuuteen. 

Tekninen ja kiinteistöhuolto 

Välinehuollon ja tekstinkäsittelyn tilat korjattiin. Autoklaavien viemäreiden vuoto oli kastellut väli-

nehuollon lattiat, jotka jouduttiin uusimaan. Samalla päivitettiin molempien osastojen alakatot 

valaistuksineen ja ilmanvaihtoelimineen. Investointiohjelman mukaisesti uudistettiin sisäpoliklini-

kan tilat ja uusittiin toimenpideosastojen vesikatot. Keroputaalla saneerattiin tiloja väistötiloiksi 

kapseloimalla lattioita. Investointiohjelman mukaisesti rakennettiin polkupyöräparkki ja uusittiin 

ruokasalin katto sekä salin ilmanvaihto. Leikkausosaston ja välinehuollon välinen hissi H9 uusittiin. 

Kuvantamisessa asennettiin uudet SPECT-CT:n ja angion laitteet. Nordlab Oy:n tiloissa parannettiin 

toiminnallisuutta tilamuutoksilla. Loppuvuodesta paljastui, että osa akuutin ja kirurgianpoliklinikan 

lattioista olivat kastuneet rikkoutuneesta kattovesiviemäristä ja sisäpihan lattian vesieristeen pet-

tämisestä johtuen. Korjaustyöt aloitettiin välittömästi ja ne jatkuvat vielä vuonna 2018. 

Lääkintälaitehuollossa määräaikaishuoltotoiminnan piiriin on lisätty kaikki saapuneet uudet laitteet 

joihin toimittaja antaa määräaikaishuolto-ohjeet. Sähkökäyttöisten potilassänkyjen määräaikais-

huolto on aloitettu vuoden vaihteessa, kun siihen tarkoitetut tilat saatiin käyttöön. Samoissa tiloissa 

tehdään myös anestesiakoneiden sekä ruiskupumppujen määräaikaishuollot. 
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Keskussairaalan sähköverkon uusintaa jatketaan suunnittelemalla uusia tiloja korkean osan hissiau-

lan yhteyteen 0-kerrokseen maan alle siipien 3 ja 4 väliselle alueelle. Itse rakentaminen on tarkoitus 

toteuttaa todennäköisesti vuonna 2018. Hoitajakutsujärjestelmä uusittiin vuodeosastoille 5A, 5B, 

4B, 3B ja 2A ja paloilmoitusjärjestelmä nykyaikaistettiin päivittämällä paloilmoitinkeskukset. 

Riskienhallintaa on toteutettu sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Apuvälineenä 

käytetään 4Ks-riskipisteohjelmaa. Turvallisuus- ja valmiussuunnittelua toteutetaan riskienhallinta- 

ja valmiustyöryhmän ohjauksella. Kemikaalirekisteri on otettu käyttöön ja siihen järjestettiin 3 kou-

lutustilaisuutta. Kemikaalirekisteri ohjelmaan on lisätty sairaalan käytössä olevat kemikaalit. 

Siivouspalvelu 

Siivous- ja palvelutehtäviä on tarkistettu niissä yksiköissä missä tilat tai laitoshuoltajan tehtävät 

ovat oleellisesti muuttuneet. Työt on aloitettu mitoituksen osoittamalla työvoimalla. 

Siivouspalveluissa aloitettuun Tyky-ohjelmaan osallistui yksi ryhmä alkuvuodesta. Työhyvinvointi-

keskustelut toteutuivat 100%:sti sekä henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi aikataulun mukaan. 

Siivoustyön johto toimi isäntinä lokakuussa kaksi päivää kestävillä erva-alueen laitoshuollon esi-

miesten koulutus- ja neuvottelupäivillä. 

Siivouspalvelujen henkilökunnalle tehtyä osaamiskartoituksen tuloksia hyödynnetään vasta keväällä 

2018 käynnistettävään sisäiseen koulutukseen.  

Kehittämishankkeissa olevat prosessikaaviot on päivitetty ja arviointi on tehty. Siivouksen omaval-

vonta on aloitettu leikkausosastolla sekä synnytys- ja naistentautien osastolla. Omavalvonnan tu-

loksien perusteella on tehty tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja kehitetty siivouksen käytäntöjä. 

Siivouksen omavalvonta käynnistyi myös teholla ja dialyysissä. Välinehuollossa omavalvonta käyn-

nistetään vuoden 2018 alusta. 

Kuuden vakituisen laitoshuoltajan ryhmä aloitti oppisopimuskoulutuksella suorittamaan laitoshuol-

tajan ammattitutkintoa ammattiopisto Lappiassa. 

Vaikka siivouspalveluissa on ollut työssä oppimassa alan opiskelijoita ja TE-palvelujen kautta työhön 

tutustujia, on siivouspalveluissa ollut työvoimapulaa. 

Yhteistyötä on jatkettu ammattiopisto Lappian ja Luovin sekä Lapin matkailuopiston kanssa osallis-

tumalla tutkintotilaisuuksien arviointiin ja järjestämällä tutkintotilaisuuksia sairaalan tiloissa. 

Vuonna 2017 toteutettiin pesulapalvelujen kilpailuttaminen. Uudet sopimukset alkavat 1.1.2018. 

Suojavaatteiden kilpailuttaminen toteutetaan vuoden 2018 alusta. 
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Tukipalvelukeskuksen tulosalue 
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Kuntayhtymän hallintoelimet 
 

Valtuusto 2013 – 2017 31.5.2017 asti 
 
                           Puheenjohtaja Sauli Hyöppinen 
                           I Varapuheenjohtaja Lauri Vakkala 
                           II Varapuheenjohtaja Marja-Liisa Vaara 
 
                     Varsinainen jäsen Varajäsen  
KEMI                 Pertti Henttinen Sari Ekorre-Nummikari 

Tuire Kourula Raimo Keskikallio 
                  Hilkka Halonen Hannele Pietiläinen 
                              
                              
KEMINMAA     Minna Lehtoväre Annikki Määttä 
                  Liisa Anttila  Marja Kaakko 
     Irma Kähkönen Sirpa Uusitalo 
 
SIMO             Lauri Vakkala  Sauli Martimo 
                          Lea Kantola  Helvi Hamari 
                                                           
TERVOLA         Marja-Liisa Vaara Pirjo Jurva 
                          Hanna Salminen Anita Oinas 
                                                                                        
TORNIO            Sauli Hyöppinen Olavi Parkkila 
                          Katri Kulmuni  Marianne Junes-Leinonen 
                          Matti Lankila  Veikko Alaviuhkola 
 
YLITORNIO      Marketta Yrjänheikki Reeta Laitinen 
                          Veikko Rautio  Tuula Parikka 
 
Valtuusto 2017 – 2021   29.8.2017 alkaen 
  

Puheenjohtaja  Hannu Roivainen 
 I Varapuheenjohtaja Heli Syväjärvi 
 II Varapuheenjohtaja Markku Ponkala 
 
 Varsinainen jäsen Varajäsen  
Kemi Sisko Korrensalo Sari Ekorre-Nummikari 
 Jaana Kotkansalo Jukka Korhonen 
 Timo Marttala  Petri Kittilä 
 
Keminmaa Tuula Eilittä  Teemu Alatalo 
 Minna Lehtoväre Annikki Määttä 
 Hannu Roivainen Soili Rautio 
 

Simo Helvi Hamari  Lea Kantola 
 Lauri Vakkala  Ville Eskola 
 
Tervola Pertti Hemminki Pertti Keränen 
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 Marja-Liisa Vaara Mari Laine 
 

 
 Varsinainen jäsen Varajäsen 
Tornio Merja Aalto  Arja Karhu 
 Osmo Huhta  Matti Lankila 
 Markku Ponkala Pekka Tallgren 
 
Ylitornio Marjo Petäjäniemi Vuokko Vakkuri 
 Heli Syväjärvi  Tanja Joona 
 
 
Tarkastuslautakunta 2013 – 2017 31.5.2017 asti 
 
                    Puheenjohtaja  Matti Lankila  
                       Varapuheenjohtaja Pertti Henttinen 
 

Varsinainen jäsen Varajäsen  
Matti Lankila  Aatto Ylimartimo 
Pertti Henttinen Veikko Rautio 
Ulla Miettunen Juha Puro 
Katariina Petäjämaa Seija Olsen 
Martti Ruotsalainen Eeva Lääkkö 
 

Tarkastuslautakunta 2017 – 2021 29.8.2017 lähtien 
  

Puheenjohtaja  Tuula Eilittä 
 Varapuheenjohtaja Timo Marttala 
 
 Varsinainen jäsen Varajäsen 
 Tuula Eilittä T  Ulla Miettunen  
 Sari Koivuniemi Paula Soutukorva 
 Timo Marttala  Pertti Keränen 
 Jouni Ollikkala  Tuomo Onkalo 
 Markku Salmi  Katariina Petäjämaa 
 
JHTT -tilintarkastaja 
                              

Tuula Roininen, BDO Audiator Oy 
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Hallitus 2013 – 2017  31.5.2017 asti 
 

Puheenjohtaja  Ritva Sonntag 
Varapuheenjohtaja Hannu Roivainen 

 
Varsinainen jäsen  Varajäsen 
Matti Päkkilä            Jukka Ikäläinen 
Kaisa Juuso               Jyrki Savikuja 
Hannu Roivainen Hanna Salminen 
Outi Keinänen             Pekka Pelttari 
Ritva Sonntag             Tuire Kourula 
Aaro Tiilikainen        Sari Ekorre-Nummikari 
Markku Kangas       Heli Syväjärvi 

 
Hallitus 2017 – 2021  29.8.2017 lähtien 
 
 Puheenjohtaja  Ritva Sonntag 
 Varapuheenjohtaja Marjo Muhonen 
 

Varsinainen jäsen Varajäsen 
Hilkka Halonen Teija Jestilä 

 Keinänen Outi  Matti Lankila 
Marjo Muhonen Helvi Hamari 

 Martti Ruotsalainen Marjo Appelgrén 
 Ritva Sonntag  Olli Kolehmainen 
 Aaro Tiilikainen Pertti Hemminki 
 Eero Ylimartimo Heli Syväjärvi 
 
Yhtymähallituksen jäsenet ovat tilivelvollisia 

 
 
Johtoryhmä, pieni 2017 

 
Riitta Luosujärvi sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja 
Juhani Isoherranen tekninen johtaja 
Eija Lampela  sairaanhoitaja, henkilöstön edustaja  
Mervi Tikkanen hallintoylihoitaja 
Maria Tähtinen vt. talousjohtaja 
Paavo Uusimaa johtajaylilääkäri 
Soili Vesterinen henkilöstöjohtaja 
 

Pienen johtoryhmän jäsenet henkilökunnan edustajaa lukuun ottamatta ovat tilivel-

vollisia. 
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Johtoryhmä, laaja 2017 
 

Riitta Luosujärvi                      sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja 
Paavo Uusimaa johtajaylilääkäri 
Mervi Tikkanen hallintoylihoitaja 
Soili Vesterinen               henkilöstöjohtaja 
Maria Tähtinen               vt. talousjohtaja  
Juhani Isoherranen                 tekninen johtaja 
Päivi Köngäs-Saviaro             ylilääkäri, psykiatrinen tulosalue 
Outi Nyberg                             ylilääkäri, operatiivinen tulosalue 
Tiina Puotiniemi ylihoitaja, psykiatrian tulosalue 
Mikko Päkkilä  tietohallintojohtaja 
Riitta Rautalin                         laatupäällikkö 
Maritta Rissanen                ylihoitaja, operatiivinen tulosalue  
Sakari Saviaro                          ylilääkäri, medisiininen tulosalue 
Sirkka Tuunainen             ylihoitaja, medisiininen tulosalue 

                          Tiina Puotiniemi                  ylihoitaja, psykiatrian tulosalue  
Eija Lampela                          sairaanhoitaja, henkilöstön edustaja 

 
Laajan johtoryhmän jäsenet lukuun ottamatta ylihoitajia, tietohallintojohtajaa, laa-

tupäällikköä ja henkilökunnan edustajaa ovat tilivelvollisia. 


