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Kehittämiskohteet ja tulokset 1-8/2013 (vrt. 1-8/2012) 
 

PTH päivystys                           
lisäresursointi viikonlopun 
osastokiertoihin +12 000€ 

ESH päivystys                            
-446 käyntiä                  

Laskutus -2 200€ 

 

Kotisairaala   
+302 hoitojaksoa 

(+97%) 
Lisäresursointi      

+ 70 000 € 

 

      Uusi PTH 
yötarkkailu +275 
käyntiä Laskutus         

+60 500€  

Tk-sairaala                               
+212 hoitojaksoa (+13,9%) 

Hoitojakson kesto -2,7 pv (-18%) 
Paikkamäärä -4              

Kustannukset +/- 0 

Koti 

 

 

 

 

LKS kons osastot 

-416 hoitojaksoa  

(-16,4%) 

Laskutus -1 090 800 € 

Kotiutusprosessi, kotiutustiimin vahvistaminen, +30 000€ 

Hoivaosaston ns. odottelupaikat, + 30 000€ 
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Päivystys potilasvirran ohjaajana 

Vähennä potilasvirtaa! Lisää potilasvirtaa! 
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Kuva: Miia Palo 



1. Kotisairaala laajensi toimintaansa palveluasumisen akuutteihin tilanteisiin, mikä vähensi potilaiden 
ohjautumista päivystykseen ja sitä kautta sairaalahoitoon.  Sairaanhoitopalvelut palveluasumisyksiköissä 
paranivat , sairaalasiirtojen määrä väheni -> potilaiden elämänlaadun parantuminen. Kotisairaala on 
pystynyt vastaamaan palvelutalojen tarpeisiin 0-1 (-2) vrk kuluessa. Palvelutaloissa mm. toteutettiin 
kotisairaalan tuella 15 saattohoitoa. 

2. Päivystykseen avattiin perusterveydenhuollon yötarkkailupaikat, millä annetaan aikaa järjestää potilaan 
hoito tarkoituksenmukaisella tavalla  joko kotona, kotisairaalassa tai terveyskeskusosastolla, mikäli potilas 
ei selkeästi tarvitse erikoissairaanhoitoa. Keskimäärin tarkkailussa on ollut 1,5 potilasta/yö. 
Tarkkailupaikkojen käyttöönoton tukena oli Lapin sairaanhoitopiirin hanke ja hankekoordinaattori. 

3. Rovaniemen kaupungin kotihoidon kotiutustiimiä vahvistettiin turvaamaan myös viikonlopun aikana 
kotiutuminen suoraan päivystyksestä. 

4. Yhdellä Rovaniemen hoivaosastolla muutettiin 8 paikkaa lyhytaikaispaikoiksi. Potilas siirretään tk-
sairaalasta ns. odottelupaikalle, kun hän ei enää tarvitse sairaalahoitoa mutta ei vielä voi kotiutua.  

5. Terveyskeskussairaala keskittyi akuuttiin sairaanhoidon ja kuntoutuksen tarpeeseen ja pystyi lisäämään 
potilaiden sisäänottoa suoraan päivystyksestä ja avohoidosta. Lisäksi kaikki tarkkailussa olleet on pystytty 
ottamaan tarvittaessa osastoille. Lähetteet esh:sta vähenivät 20% ja siirtoviive LKS:sta tk-osastolle on 
lyhentynyt 0-1 päivään. Osastojen hoitojaksot lyhenivät 18% eli 2,7 päivällä . Osastojen hoitojaksot 
lisääntyivät 14% vaikka paikkamäärää vähennettiin 5%:lla. 

6. LKS:n konservatiivisilla osastoilla (sisätaudit, keuhkotaudit, neurologia) Rovaniemen käyttö väheni 
hoitojaksoilla mitattuna 16,4 % (-416 hoitojaksoa) ja laskutus väheni noin 1 091 000€. Suurin muutos 
tapahtui sisätautiosastolla, jossa laskutus väheni 20%.  

7. Taloutta arvioitiin Rovaniemen kaupungin kustannusten näkökulmasta. Kehittäminen oli kannattavaa: avo- 
ja lähipalveluihin panostettiin noin 203 000€ lisää ja erikoissairaanhoidon laskutus väheni 1 093 000€.  

 


