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Abstract

The aim of this Master’s Thesis was to study and develop the task allocation between support services and the
nursing staff in healthcare. The study was carried out as a part of the multidisciplinary project “Effective, usercentred and scalable support service models in long distance health care systems” (in short Healthy support services).
The aim of the project is to formulate a scalable model that crosses organization boundaries for logistical support
services in a long-distance healthcare system by combining the work packages of several fields of study engaged in
the project.
The target organization of this study was the Lapland Central Hospital, where the nursing staff of the Obstetrics and
Gynecology ward and the support service staff of the Logistical and Material Services were involved in the study.
The data used in the study is collected through the field work and development project in the target organization. The
field work was carried out as action research consisting of an observation period and participatory design workshops.
At first the researcher observed the work of both the nursing staff of the Obstetrics and Gynecology ward as well as
the staff of the Logistical and Material Services for a time period of a couple of work shifts. After that, employeedriven ideas and solutions for the rationalization of the task allocation of support services and the nursing staff were
created in three participatory design workshops. To be able to take the ideas into practice, a survey was carried out
among the nursing staff of the target ward to gain more information on certain aspects of ideas as well as their
implementation. At the end of the fieldwork period semi-structured interviews were also used to collect the
experiences of the nursing staff during the development project as well their views on the ideas that had already been
taken into practice.
The practical results of this study are the 12 ideas originating from the workshops. These can be divided into three
categories: broadening the material supply services in stock refill, creating an internal courier service to transfer
logistical tasks from the nursing staff to the Logistical and Material Services and enhancing the information flow,
communication and interaction between the nursing staff and the support services. Some of these ideas could be taken
into practice already at the end of the fieldwork period, while others needed either additional planning or resources.
In addition to the ideas created in the participatory design workshops, the study also provided information about the
characteristics of an optimal support service system. Based on employees’ views and experiences conveyed through
the observation and the workshops, the main characteristics of an optimal support service system were defined to be
comprehensiveness, resilience, reliability and ease of access.
The ideas resulting from the participatory design workshops are largely tied to the target organization, while the main
characteristics of an optimal support service system are more easily generalizable to other organizations as well, at
least inside the Finnish healthcare system. The study provided a general view of the task allocation of the nursing
staff and the chosen support service in a central hospital environment.
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MERKINNÄT JA LYHENTEET
HSEQ

(health, safety, environment, quality)

LKS

Lapin keskussairaala

LSHP

Lapin sairaanhoitopiiri

PPSHP

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

OYS

Oulun yliopistollinen sairaala

SEIPS

Systems Engineering Initiative for Patient Safety

SOTE

sosiaali- ja terveydenhuolto

STM

Sosiaali- ja terveysministeriö

THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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1 JOHDANTO
Tämä diplomityö on toteutettu osana Tehokkaat ja käyttäjäkeskeiset logistiset
tukipalvelumallit

pitkien

etäisyyksien

terveyspalvelujärjestelmissä

–

hanketta

(lyhemmin Terveet tukipalvelut). Seuraavassa esitellään lyhyesti työn taustaa, Terveet
tukipalvelut –hanketta sekä työn tavoitteita ja tutkimuskysymyksiä.

1.1 Työn tausta
Tällä hetkellä Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on jatkuvien muutosten tilassa,
johtuen niin väestön ikääntymisestä, yleisestä taloustilanteesta kuin myös tekniikan
kehittymisen mahdollistamasta lääketieteellisten toimenpiteiden ja terveydenhuollon
palvelujen

kehittymisestä.

Valmisteilla

oleva

valtakunnallinen

sosiaali-

ja

terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, eli SOTE-uudistus, on ollut viime aikojen
puheenaihe koko kansan keskuudessa. Ratkaisujen löytäminen väestön hyvinvointi- ja
terveyserojen kaventamiseksi sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten
hallitsemiseksi ei ole yksinkertainen tehtävä. Terveydenhuoltoalan työntekijöiden
sopeutuminen alalla tapahtuviin suuriin muutoksiin ja mahdollisuus hyvän ja turvallisen
hoidon tarjoamiseen potilaille ei ole itsestäänselvyys yhä tiukentuvien resurssien ja
hoitoisuudeltaan haastavampien potilaiden vuoksi.

1.2 Terveet tukipalvelut -hanke
Työ on osa Tehokkaat ja käyttäjäkeskeiset logistiset tukipalvelumallit pitkien
etäisyyksien terveyspalvelujärjestelmissä – hanketta (lyhemmin Terveet tukipalvelut).
Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia ratkaisuja terveydenhuoltoa tukeviin
logistisiin palveluihin harvaan asutuilla, pitkien etäisyyksien alueilla.
Hankkeessa perehdytään terveydenhuollon tukipalvelun arvonmuodostukseen, ja
vaikuttavuutta pyritään saamaan tuottamalla palvelumalli, joka perustuu järjestelmän
rakenteesta riippumattomaan tarpeeseen, eli siihen minkälaiset asiat tukipalveluiden
tarjonnassa

luovat

arvoa

ydintoiminnoille.

Projektin

tavoitteena

on

tuoda
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terveydenhuoltoa keskeisesti tukeviin logistisiin tukitoimintoihin organisaatiorajat
ylittävä skaalautuva palvelumalli, jonka auttaa julkista terveydenhuoltojärjestelmää
tuottamaan

parempaa

palvelua

käyttäjilleen

ja

vähentämään

toiminnan

kokonaiskustannuksia.
Hanke on monitieteellinen kokonaisuus ja se koostuu neljästä Oulun yliopiston eri
tutkimusaloihin liittyvästä työpaketista. Tämä työ on tehty työtieteen työpakettiin
(Tuotantotalous) muiden työpakettien keskittyessä markkinointiin, laskentatoimeen
(Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu) ja geoinformatiikkaan (Maantiede). Tässä
työpaketissa on keskitytty järkevän työnjaon kehittämiseen hoitohenkilökunnan ja
tukipalvelun työntekijöiden välillä osallistuvan suunnittelun avulla.
Hanke on toteutettu vuosina 2014-2015 ja sen rahoittajina ovat toimineet TEKES,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Itella
Oyj sekä Oulun yliopisto. Tämän diplomityön kokeellinen osio on toteutettu kevään
2015

aikana

Lapin

sairaanhoitopiirille

kuuluvassa

Lapin

keskussairaalassa

Rovaniemellä.

1.3 Työn tavoitteet
Työn

tavoitteena

oli

hoitohenkilökunnan

löytää

väliseen

Kohdeorganisaatiossa

käytännönläheisiä
työnjakoon

toteutettuun

ratkaisuja

osallistuvan

toimintatutkimukseen

tukipalveluiden

suunnittelun
kuuluivat

ja

avulla.
toiminnan

seuraaminen ja osallistuvan suunnittelun työpajat, joiden avulla kohdeosaston
henkilökunta ja sairaalan Logistiikka- ja materiaalipalveluiden henkilökunta kehittivät
tutkijan johdolla uusia ratkaisuja omassa työssään tai osapuolten välisessä työnjaossa
havaittuihin ongelma- tai epäkohtiin. Näin syntyneistä ideoista osa pystyttiin viemään
käytäntöön jo työn kokeellisen osan aikana kun taas osa ideoista jäi odottamaan joko
lisäresursseja tai jatkokehitystä.
Toisaalta

työssä

pyrittiin

myös

selvittämään

optimaalisen

terveydenhuollon

tukipalvelujärjestelmän toimintaa ja ominaispiirteitä. Toimintatutkimuksen yhteydessä
toteutettujen toiminnan seuraamisten, työpajojen ja haastattelujen avulla tutkijalle
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välittyi kattava kuva niin tukipalveluiden kuin hoitohenkilökunnankin työstä ja
erityisesti hoitohenkilökunnan tarpeista ja toiveista tukipalveluja ajatellen. Näin saadun
tiedon avulla voitiin määrittää optimaalisen tukipalvelujärjestelmän tärkeimmät
ominaisuudet, jotka ovat varauksella yleistettävissä terveydenhuoltoon organisaatiosta
tai sen toiminnan yksityiskohdista riippumatta.
Tässä työssä tärkeitä tutkimuskysymyksiä ovat:


Millainen on tukipalvelujen työjärjestelmä suhteessa ydintoimintaan?



Miten tukipalvelujen arvo muodostuu? Millainen on yksilön ja organisaation
rooli tukipalvelun arvon muodostuksessa?



Miten tukipalvelut tuotettaisiin optimaalisimmin sekä taloudelliset, inhimilliset
että työhyvinvointiin liittyvät näkökohdat huomioiden? Missä ja miten prosessit
pannaan toimeen?



Millainen olisi työkalu tukipalveluiden tuottamiseen työjärjestelmä-käsitteen
pohjalta?



Miten

ydintoiminnan

harmonisointi

onnistuu

ja

tukipalveluiden

monitoimijaisessa

kontribuution
työjärjestelmässä,

edellytysten
intra-

ja

interorganisatorisesta tilanteesta riippumatta?
Vaikka tässä työssä keskitytään ydintoiminnan ja tukipalveluiden henkilöstön työhön ja
niiden väliseen työnjakoon, sekä ydintoiminnan että tukipalveluiden työn päämäärä on
kuitenkin laajemmassa mittakaavassa tarkasteltuna potilaan hyvinvointi. Potilaan rooli
terveydenhuollon työprosesseissa on aina läsnä ja otettava huomioon, vaikka tutkimus
ei kohdistuisikaan suoraan potilaaseen tai hänen toimintaansa. Potilaan rooli tulee
tutkimuksessa esiin ydintoiminnan ja tukipalveluiden puitteissa tehtävän työn kautta.
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2 TEORIAA
Tässä kappaleessa esitellään työssä käytetyt tutkimusmenetelmät ja niihin liittyvät
teoreettiset

käsitteet.

Työssä

tehdyn

tarkastelun

viitekehyksen

muodostaa

työjärjestelmä-käsite. Työn kokeellisessa osassa nojauduttiin toimintatutkimuksen
periaatteisiin, ja käytettiin osallistuvaa suunnittelua. Nämä ovat sopivia työkaluja myös
organisaatiossa tapahtuvan muutoksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallintaan. Työn
tuloksissa nousi esiin myös resilienssin käsite, joka on kohtuullisen uusi tekijä
aiheeseen liittyvän tutkimuksen piirissä ja jota tästä syystä avataan myös tämän
teoriaosion lopussa.

2.1 Työjärjestelmä
Työjärjestelmä koostuu työntekijästä, hänen työtehtävästään, käytettävissä olevista
työvälineistä, työympäristöstä sekä organisaatiosta, jossa työ tapahtuu (Smith &
Sainfort 1989, Carayon et al. 2000). Työjärjestelmä kuvataan usein Kuvassa 1 esitetyn
kaltaisena kaaviona. Työ koostuu prosesseista, jotka johtavat joko toivottuihin tai eitoivottuihin

tuloksiin

riippuen

panoksista

sekä

työjärjestelmän

eri

osien

yhteistoiminnasta. Toivottuja tuloksia ovat esimerkiksi tuottavuus ja hyvinvointi, kun
taas ei-toivottuja tuloksia ovat esimerkiksi epämukavuus, stressi, virheet ja tapaturmat.
Carayon et al. ovat soveltaneet työjärjestelmä-käsitettä laajasti myös terveydenhoitoon
(Carayon et al. 2006, Gurses et al. 2009, Holden 2012, Hignett et al. 2013, Holden et al.
2013, Carayon et al. 2014). Seuraava lyhyt katsaus heidän tutkimukseensa toimii myös
pohjustuksena työjärjestelmä-käsitteen soveltamistavoista erilaisiin tutkimuskohteisiin.
SEIPS-malli (Systems Engineering Initiative for Patient Safety) on Carayon et al:n
kehittämä (2006) ja edelleen uudistama (Holden et al. 2013) potilasturvallisuuteen
tähtäävä terveydenhuollon inhimillisiin tekijöihin keskittyvä malli, joka on saavuttanut
vankan jalansijan Yhdysvalloissa. SEIPS-malli koostuu työjärjestelmästä, prosesseista
ja tuloksista, ja vastaa siis pohjimmiltaan Kuvassa 1 esitettyä mallia. Terveydenhuollon
erityispiirteet tulevat mukaan prosesseja ja tuloksia koskevissa osioissa, sekä siinä, että
työjärjestelmässä henkilönä (person) voi toimia joko terveydenhuollon työntekijä
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(hoitohenkilökunnan edustaja tai muu terveydenhuollon organisaation työntekijä) tai
potilas. Prosessit jakaantuvat mallissa hoitoprosesseihin ja muihin prosesseihin.
Tulokset puolestaan kattavat työntekijöihin ja organisaatioon liittyvät tulokset
(employee and organizational outcomes) sekä potilaisiin liittyvät tulokset (patient
outcomes).

Potilaisiin

potilasturvallisuus.
työjärjestelmään

liittyviä

Sekä

tuloksia

prosesseista

(työntekijä,

teknologia

ovat
että
ja

potilaan
tuloksista

työvälineet,

saama
on

hoito

sekä

takaisinkytkentä

organisaatio,

tehtävä,

työympäristö), mikä mahdollistaa työjärjestelmän kehittämisen mikäli prosesseissa tai
tuloksissa havaitaan haittoja tai ongelmia.
Uudistettu malli, SEIPS 2.0 (Holden et al. 2013), pyrkii selkeyttämään ja laajentamaan
alkuperäistä mallia ja vastaamaan nouseviin tarpeisiin ja päämääriin, kuten esimerkiksi
potilaiden ja omaisten osallistamiseen ja terveydenhuoltojärjestelmän muuttumisen
vaatimaan sopeutumiseen. Siinä työjärjestelmän keskiössä ovat työntekijän sijaan
henkilöt (person(s)), joka voi pitää sisällään yhden tai useamman henkilön joko
terveydenhuollon työntekijöistä, potilaasta tai hänen omaisistaan tai muusta
terveydenhuollon

prosesseissa

mukana

olevasta

toimijasta.

Työympäristön

(environment) lisäksi uuteen malliin on lisätty koko työjärjestelmän ympäröivä ulkoinen
ympäristö (external environment), joka kattaa organisaation ulkopuolisen yhteisön.
Uudessa mallissa prosessit koostuvat asiantuntijatyöstä (professional work), potilaan
tekemästä työstä (patient work) sekä yhteistyöstä, johon osallistuvat molemmat
osapuolet (collaborative professional-patient work). Prosessien lisäksi myös tulokset
ovat nyt kolmijakoiset, ja niihin kuuluvat asiantuntijaan (professional), organisaatioon
(organizational), ja potilaaseen (patient) liittyvät

tulokset.

Uudessa mallissa

takaisinkytkentä jokaisesta osiosta edelliseen tähtää jatkuvaan mukautumiseen, joka voi
olla luonteeltaan ennakoitua tai ennakoimatonta, lyhyt- tai pitkäkestoista ajoittaista tai
säännöllistä.
Käytännönläheisiä työjärjestelmän sovelluksia terveydenhuoltoon voidaan löytää myös
Gurses’n (2009) ja Hignett’n (2013) tutkimuksista. Gurses et al. (2009) ovat tutkineet
tehohoidon parissa työskentelevien sairaanhoitajien kokemia suoriutumisesteitä, jotka
vaikuttavat negatiivisesti heidän kokemaansa työtaakkaan ja työhyvinvointiin ja lisäksi
heikentävät hoitotyön laatua ja turvallisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi potilaan
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saattaminen sairaalansisäisessä kuljetuksessa, johon kulunut aika on pois varsinaisesta
hoitotyöstä, huonosti järjestetyt hoitovälinevarastot, jotka kuluttavat aikaa oikeiden
välineiden etsimiseen sekä viivästykset sairaala-apteekista tulevissa lääkekuljetuksissa.
Vähentämällä tutkimuksessa havaittuja suoriutumisesteitä voidaan saavuttaa aiempaa
paremmin toimiva tehohoidon työjärjestelmä, ja sen seurauksena parantaa sekä
hoitotyön laatua että turvallisuutta ja parantaa sairaanhoitajien kokemaa työelämän
laatua.
Hignett et al. (2013) ovat tarkastelleet neljää eri terveydenhuollon osa-aluetta
(hoitohenkilökunnan työergonomia, potilasturvallisuuden suunnittelu, leikkausten
turvallisuus, sekä organisaatio- ja sosio-tekniset järjestelmät) inhimillisten tekijöiden ja
ergonomian näkökulmasta. Kutakin osa-aluetta on tarkasteltu sekä niiden nykytilan että
tulevaisuuden haasteiden kautta. Lopputuloksena Hignett et al. ehdottavat aiemman
yksioikoisesti joko hoitotyöntekijän tai hoitotyön kohteen (potilas) hyvinvointiin
tähdänneen pirstaloituneen kehittämistyön sijaan kokonaisvaltaista yhteistyötä, jossa
ergonomian asiantuntijat työskentelevät laaja-alaisesti yhdessä terveydenhuollon
henkilöstön ja päättäjien kanssa systeemi-ajettelua hyödyntäen aiempaa paremman
terveydenhuollon työjärjestelmän luomiseksi.
Työjärjestelmää vastaavaa käsitettä voidaan soveltaa myös vapaa-aikaan tai muuhun
tilanteeseen, jossa ihminen toimii osana häntä ympäröivässä toimintaedellytysten
järjestelmää (Väyrynen

2010).

Työjärjestelmä–käsitettä käytetään

myös

ISO-

standardissa 6385, jossa määritellään ergonomiset perusperiaatteet työjärjestelmien
suunnittelun perusohjeiksi (ISO Standard 6385:1981, SFS-EN ISO 6385:2004).
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Kuva 1. Työjärjestelmä, jonka tuottamat tulokset riippuvat siihen tuoduista
panoksista sekä työjärjestelmän elementtien yhteistoiminnasta (muokattu Carayon
et al. 2000 pohjalta sisältämään prosessit sekä toivotut ja ei-toivotut tulokset).

2.2 Toimintatutkimus
Toimintatutkimus pyrkii sekä tutkimaan että muuttamaan vallitsevia käytäntöjä. Sen
avulla pyritään löytämään ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin, jotka voivat olla
esimerkiksi sosiaalisia, yhteiskunnallisia, eettisiä tai teknisiä. Näin ollen myös
toimintatutkimuksen tutkimuskohteet voivat liittyä aihepiiriltään mihin tahansa
ihmiselämän osa-alueeseen. (Kuula 2001) Usein kohteena on jokin organisaatio tai
sosiaalinen ryhmä, jonka edustajat muodostavat rajatun osallistujajoukon. Tutkimuksen
osallistujilla, joita voivat olla esimerkiksi organisaation työntekijät, on suuri rooli
toimintatutkimuksen toteuttamisessa. He ottavat aktiivisesti osaa tutkimuksen
tekemiseen, ratkaisujen etsimiseen ja kokeilemiseen omassa toimintaympäristössään
varsinaisen tutkijan opastuksella. Toimintatutkimuksessa tuotetun aineiston avulla
saadaan tutkimuksellista tietoa, ja lisäksi tutkimuskohdetta tai siellä vallitsevia
käytäntöjä pyritään kehittämään reaaliaikaisesti parempaan suuntaan. (Masters 1995)
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Toimintatutkimuksen juuret tieteellisenä lähestymistapana ovat 1940-luvulla, ja sen
perustajana pidetään yleisesti sosiaalipsykologi Kurt Lewiniä (Aaltola & Syrjälä 1999).
Lewin toteutti muun muassa niin kutsutun Harwoodin tutkimuksen, jossa tutkittiin
Harwoodin

tekstiilitehtaan

työntekijöiden

muutosvastarintaa

tilanteissa,

joissa

työntekijöiden työnkuva muuttuu. Kolmen eri työntekijäryhmän työnkuvaa muutettiin ja
eri ryhmien jäsenet osallistettiin muutokseen eri mittakaavassa. Tuloksissa havaittiin,
että työntekijöiden osallistumismahdollisuuksilla on selkeä yhteys työtyytyväisyyteen,
työmoraaliin ja tuottavuuteen. (Coch & French 1948, Lewin 1947)
Toimintatutkimukseen kuuluvat oleellisina osina tiedon hankinta, muutokseen
pyrkiminen,

osallistujien

osallistumisen

kautta

mukaan

(Masters

ottaminen

1995).

Usein

muutosprosessiin

ja

yhteistyö

toimintatutkimuksen

tärkeiksi

ominaispiirteiksi mainitaan edellisten lisäksi myös käytännönläheisyys ja reflektiivisyys
(Heikkinen & Jyrkämä 1999). Toimintatutkimus on monipuolinen lähestymistapa, ja
yhtä ainoaa oikeaa tapaa toimintatutkimuksen toteuttamiseksi ei voida määritellä. Raja
toimintatutkimuksen ja muiden tutkimusmenetelmien välillä voi olla myös liukuva, ja
tiettyyn tutkimushankkeeseen saattaa liittyä toimintatutkimuksen piirteitä, vaikka
kyseessä ei olisikaan puhdas toimintatutkimus. (Heikkinen & Jyrkämä 1999)
2.2.1 Havainnointi tiedon hankinnassa
Toimintatutkimukseen sisältyvä tiedon hankinta voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla,
joista yksi yleisesti käytetty on havainnointi. Havainnointi liittyy läheisesti
etnografiseen tutkimussuuntaukseen, jossa tutkija osallistuu tutkimuskohteen arkeen ja
havainnoi kohdetta, siellä toimivia ihmisiä ja heidän vuorovaikutustaan sekä kohteen
tapahtumia ja toimintaprosesseja. Tutkimuskohde voi olla esimerkiksi organisaatio,
toimintaympäristö tai kulttuuri. Etnografisessa tutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia
tarkastelunäkökulmia,

ja

näkökulman

valinta

vaikuttaa

sekä

havainnoinnin

suorittamiseen että sillä saavutettaviin tuloksiin. (Flick 2007)
Havainnointi tutkimusmenetelmänä poikkeaa esimerkiksi haastatteluista siinä, että
havainnoinnilla

saadaan

ensikäden

tietoa

tapahtumista

ja

prosesseista

tutkimuskohteessa, kun taas haastattelujen tuottama tieto on välillistä ja perustuu
haastateltavien henkilöiden kertomiin asioihin. Havainnoinnin tuottamaa tietoa voidaan
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pitää objektiivisempana kuin haastatteluiden tuottamaa tietoa, sillä se perustuu tutkijan
tekemiin havaintoihin tapahtumista ja todellisista asian tiloista. (Hirsjärvi et al. 2009)
Luonteeltaan havainnointi voi olla joko systemaattista tai osallistuvaa. Systemaattinen
havainnointi on tarkasti jäsenneltyä, kun taas osallistuva havainnointi muotoutuu
vapaasti havainnointitilanteessa ja havainnoija osallistuu ryhmän toimintaan. Näin ollen
myös tutkijan roolin tiedostaminen on havainnoinnin yhteydessä merkityksellistä; onko
tutkija osallistuva, ryhmän jäsen vai ei-osallistuva, ulkopuolinen. Osallistuva
havainnoija

ottaa

aktiivisen

roolin

havainnoitavassa

toiminnassa

tutkittavien

henkilöiden ehdoilla ja pyrkii pääsemään havainnoitavan ryhmän jäseneksi. Sen sijaan
ei-osallistuva havainnoija pitäytyy pelkässä havaintojen tekemisessä ja kerää, tallentaa
ja luokittelee havaintonsa ennakkoon suunnittelemiaan menetelmiä käyttäen. (Hirsjärvi
et al. 2009)
Havainnointia suunniteltaessa ensiarvoisen tärkeää on havainnoitavan kohteen valinta.
Sillä, miten kohde valitaan, on suuri merkitys sille, millaista tietoa havainnoinnilla
saadaan. Flick (2007) jaottelee havainnoinnin kohteen valinnan kolmeen dimensioon:
aika, ihmiset ja konteksti. Havainnointi täytyy ajoittaa sellaiseen aikaan ja kontekstiin,
jolla tässä yhteydessä käsitetään toimintaympäristö, että tutkimuksen kohteena olevat
prosessit ovat läsnä ja saavutettavissa havainnoitsijan toimesta. Lisäksi havainnoivat tai
havainnoitavissa prosesseissa mukana olevat henkilöt on valittava siten, että he
vastaavat ominaisuuksiltaan kontekstille ominaista, siellä toimivaa ihmistä.
2.2.2 Osallistuva suunnittelu
Kuten edellä on todettu, jo 1940-luvulla havaittiin, että työntekijöiden osallistamisella
oman työnsä ja työprosessien kehittämiseen on selkeä yhteys heidän kokemaansa
työtyytyväisyyteen ja tuottavuuteen (Coch and French 1948). Osallistuva suunnittelu
(participatory design) on luontainen kumppani toimintatutkimukselle, ja sen juuret
ovatkin

osallistuvassa

toimintatutkimuksessa

(participatory

action

research).

Osallistuvan suunnittelun käsitteen voidaan katsoa kattavan niin suunnittelun, joka
tuottaa esimerkiksi tuotteita, järjestelmiä ja toimintaorganisaatioita kuin myös
tutkimuksen, joka rakentuu suunnittelija-tutkijoiden sekä osallistujien tekemän
suunnittelutyön ja sen tulkinnan varaan. Osallistuva suunnittelu pyrkii tarkastelemaan
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toimijoilla olevaa ”hiljaista” (tacit) tietoa ja olettaa että tutkimalla ja työstämällä sitä
osallistujien ja suunnittelija-tutkijoiden yhteistyön kautta voidaan tuottaa sekä tuotteita,
työnkulkuja että työympäristöjä sekä samalla lisätä osallistujien ymmärrystä
suunnittelun kohteena olevasta aiheesta (Spinuzzi 2005).
Osallistuvan suunnittelun juuret ovat 1970-1980-lukujen Skandinaviassa, jossa
ammattiyhdistysliikkeet ja akateeminen tutkimusmaailma alkoivat yhdessä etsiä
keinoja, joilla työntekijät voisivat vaikuttaa työhön tunkeutuvien uusien teknologioiden
muotoon ja laajuuteen. Siihen saakka työntekijät olivat joutuneet hyväksymään
työhönsä tehdyt uudistukset ja nousevan tietoteknologian tulon ylhäältä annettuna, mikä
aiheutti torjuntaa työntekijöiden keskuudessa. Tämä uusi toimintatutkimukseen
pohjautuva suuntaus pyrki palauttamaan työntekijöiden oman työnsä hallinnan ja
osallistamaan heidät uudistuksiin yhteistyössä ohjelmistokehittäjien kanssa. Tämä
skandinaaviseksi haasteeksikin kutsuttu suuntaus pyrki kehittämään ja käyttämään
suunnittelussa lähestymistapoja, jotka kannustavat teolliseen demokratiaan. (Spinuzzi
2005).
Käytännön tasolla osallistuvan suunnittelun voidaan katsoa tarkoittavan kaikkea
suunnittelua, jossa tuotteen tai järjestelmän käyttäjä on järjestelmällisesti mukana ja
antaa aktiivisen panostuksensa suunnittelu- ja kehitystyöhön (Väyrynen 1996).
Osallistuvaan suunnittelun liitetään usein termit käyttäjä- tai työntekijälähtöinen
suunnittelu (user-driven, employee-driven design) ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
(user-centered design). Näistä käyttäjä- ja työntekijälähtöinen suunnittelu pohjautuvat
ko. toimijoilta lähtöisin olevien ajatusten ja ideoiden kehittämiseen, kun taas
käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa suunnittelutyö tehdään huomioimalla käyttäjä työn
keskiössä, mutta suunnittelijana voi olla jokin muu taho kuin käyttäjä itse. Yleisesti
osallistuvassa suunnittelussa käytettyjä käytännön suunnittelutyökaluja ovat esimerkiksi
erilaiset mallit, kuten mock-upit ja eriasteiset prototyypit suunnittelun kohteesta,
tukitieto, kuten erilaiset analyysimenetelmät ja tarkistuslistat sekä erilaiset keskustelu-,
ideointi-

ja

ryhmätyötekniikat

ryhmäkeskustelu.

kuten

seuraavaksi

tarkasteltava

kohdistettu
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Kohdistettu ryhmäkeskustelu (Focus Group)
Yksi usein sekä toimintatutkimuksen että osallistuvan suunnittelun yhteydessä käytetty
menetelmä on

kohdistettu

ryhmäkeskustelu,

joka tunnetaan

ehkä paremmin

englanninkielisellä nimellä focus group. Kohdistetussa ryhmäkeskustelussa osallistujat
käyvät keskustelua ryhmässä tutkijan esittämään teemaan tai aiheeseen liittyen.
(Langford and McDonagh 2003). Menetelmä sopii erityisesti tutkimuksiin, joissa
halutaan saada tietoa ihmisten välisestä viestinnästä johonkin tiettyyn aiheeseen liittyen.
Tutkijan roolin tiedostaminen on tärkeää käytettäessä focus group –menetelmää. Usein
tutkija toimii ryhmäkeskustelussa fasilitaattorina eli mahdollistajana, tai moderaattorina,
eli puheenvuorojen jakajana, jonka tehtävä on stimuloida keskustelua ja mahdollistaa
erilaisten ajatusten esille tuominen ja tarvittaessa rauhoittaa kiivasta keskustelua. (Flick
2007)
Ryhmäkeskustelu

on

mahdollista

toteuttaa

useilla

eri

tavoilla

menetelmän

käyttökontekstista tai sen käyttämisen tavoitteesta riippuen. Keskusteluun osallistujiksi
valitut henkilöt voivat joko tuntea toisensa tai olla toisilleen täysin tuntemattomia.
Osallistujien valintatapa ja otanta, eli käytetäänkö esimerkiksi homogeenistä vai
heterogeenistä osallistujajoukkoa, riippuu tutkimuksen aiheesta ja päämäärästä. (Flick
2007)
2.2.3 Jatkuva kehittäminen ja toimintatutkimuksen spiraali
Koska toimintatutkimus tähtää asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen alkutilaa
paremmiksi, kuvataan toimintatutkimus usein spiraalina, joka koostuu peräkkäisistä
toimintatutkimussykleistä. Spiraalissa suunnittelu, toiminta, havainnointi, ja reflektointi
toistuvat peräkkäisinä vaiheina, jotka johtavat toiminnan kehittämiseen. (Heikkinen &
Jyrkämä 1999). Spiraalissa toistuvien vaiheiden muodostama sykli on esitetty kuvassa
2. Spiraalin rakenne muistuttaa läheisesti myös prosessien ja tuotteiden jatkuvaan
parantamiseen tähtäävää plan – do – check – act –vaiheista koostuvaa PDCA-sykliä,
joka on yleisesti käytössä yritysmaailmassa. Spiraaliesitystä voidaan kuitenkin pitää
yksinkertaistuksena, sillä todellisuudessa toimintatutkimuksen prosessi etenee usein
siten, että eri vaiheet ovat toistensa lomassa ja lisäksi toiminnassa tapahtuu monia eri
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muutoksia, joita ei voida tiivistää yhteen ajassa etenevään spiraaliin, ja joista osa saattaa
johtaa kokonaan omiin sivupolkuihinsa (Heikkinen & Jyrkämä 1999).

Kuva 2. Toimintatutkimuksen vaiheet (muokattu Heikkinen & Jyrkämä 1999
pohjalta).

2.3 Tapaustutkimus
Termiä tapaustutkimus, tai usein myös case-tutkimus, käytetään tutkimuksesta, jossa
tarkastellaan tiettyä tapausta. Tapauksella voidaan tarkoittaa tiettyä ihmistä,
ihmisjoukkoa, yhteisöä, laitosta, jotakin tapahtumaa tai laajempaa ilmiötä. Usein
tutkimuskohteena tapaustutkimuksessa on tietyssä ympäristössä tapahtuva käytännön
toiminta, jokin tapahtumaketju tai yksittäisen kohteen, kuten esimerkiksi tietyn
työyhteisön toiminta. Tapaustutkimus on yleinen menetelmä esimerkiksi etnografisessa
tutkimuksessa,

evaluaatiotutkimuksessa,

toimintatutkimuksessa

ja

elämäkertatutkimuksessa. Tapaustutkimuksen tavoitteet ja toteuttamistavat voivat olla
moninaisia, mutta yhteistä alaan kuuluville tutkimuksille on eri tavoin kerättyjen
tietojen koonti tutkittavasta tapauksesta. (Syrjälä 1994)
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Tapaustutkimukselle ominaista on, että se kohdistuu nykyhetkeen ja tapahtuu
todellisessa tilanteessa. Näin ollen tutkija ei voi järjestää keinotekoisesti kokeellista
asetelmaa, jossa tutkimus tapahtuu, vaan tutkimusprosessi voi muotoutua seikkailuksi ja
tuottaa ennalta arvaamattomia tuloksia. Edellä mainittujen piirteiden lisäksi Syrjälä
(1994) listaa tapaustutkimukselle ominaisiksi ominaisuuksiksi yksilöllistämisen,
kokonaisvaltaisuuden,

monitieteisyyden,

luonnollisuuden,

vuorovaikutuksen,

joustavuuden ja arvosidonnaisuuden.

2.4 Resilienssi
Resilienssi voidaan määritellä organisaation (tai henkilön) kyvyksi ennakoida, vastata ja
mukautua muutokseen, selvitä muutoksesta ja menestyä muutoksen tapahtumisen
jälkeen. Muutos voi olla luonteeltaan joko vaiheittainen, ajan myötä etenevä prosessi tai
nopea ja häiritsevä. (British Standard BS65000 2014) Eri tieteenaloilla resilienssin
määritelmät ja käsitteen käyttö poikkeavat osittain hieman toisistaan, mutta tässä
tarkastelussa resilienssiä käsitellään edellä mainitun British Standardin määritelmän
mukaisesti. Eniten resielienssi-käsitteen nousu on näkynyt viime vuosikymmeninä
turvallisuuteen ja erityisesti turvallisuusjohtamiseen liittyvässä tutkimuksessa, ja sieltä
se on levinnyt edelleen laajempaan käyttöön myös muilla aloilla, kuten taloustieteissä ja
liikemaailmassa (Juntunen 2014). Muita resilienssiin usein yhdistettyjä termejä ovat
joustavuus, mukautuvuus, ketteryys ja kimmoisuus.
Resilienssi-käsitteen mallimaana pidetään usein Iso-Britanniaa, jossa resilienssillä on
suuri rooli valtion turvallisuusstrategiassa. Turvallisuustrategian tavoitteena on luoda
Britanniasta turvallinen ja resilientti kansakunta ennustamalla ja estämällä erilaiset
turvallisuusuhat, ja niiden toteutuessa panostamalla niistä toipumiseen. Alun perin
resilienssin juuret ovat kuitenkin peräisin 1970-luvulta psykologian ja ekologisen
systeemiajattelun aloilta. (Juntunen 2014)
Ekologiassa resilienssillä tarkoitetaan systeemin kapasiteettiä käsitellä häiriöitä ja
uudelleenorganisoitua siten, että se säilyttää toimintonsa, rakenteensa ja identiteettinsä
muutoksista

huolimatta.

muutostilanteessa

Resilienssi

ja mahdollistaa

on

piilevä

mukautumisen.

ominaisuus,

joka

Systeemiajattelussa

aktivoituu
korostuu
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ekosysteemin pienemmissä sisäkkäisissä osissa piilevä resilienssi: Kokonaissysteemin
resilienssi rakentuu sen pienimpien osien mukautuvuudesta ja ketteryydestä.
Resilienssitutkimuksen

pioneereihin

kuuluvan

C.

S.

Hollingin

mukaan

systeemiajatteluun pohjautuvaa resielienssi-käsitettä voidaan soveltaa laaja-alaisesti
aina soluista ekosysteemeihin, kulttuureihin ja yhteiskuntajärjestelmiin. (Juntunen 2014)
Psykologiassa resiliessin käsite tarkoittaa yksilön sopeutumiskykyä vastoinkäymiseen,
jollainen voi olla esimerkiksi traumaattinen kokemus. Ihminen osoittaa resilienssiä
pystyessään säilyttämään toimintakykynsä kriisitilanteesta huolimatta ja kykenee
jatkamaan elämäänsä sopeutumalla uuteen tilanteeseen. Psykologisessa resilienssikäsitteessä

korostuvat

syysteemiajattelusta

poiketen

intentionaalisuuden

ja

inhimillisyyden piirteet, jotka aiheuttavat sen, että resilienssi on yhteydessä yksilön
henkilökohtaisiin, demografisiin ja sosio-ekonomisiin ominaisuuksiin. (Juntunen 2014)
Sosioteknisten järjestelmien, kuten erilaisten organisaatioiden, toiminnan voidaan
katsoa muodostuvan useista monimutkaisista ja muuttuvista vuorovaikutussuhteista niin
ihmisten välillä kuin myös ihmisten ja teknisten järjestelmien välillä. Toiminnassa
esiintyvä vaihtelu ja muutokset ovat väistämättömiä, ja toisaalta joustavuuden kannalta
myös välttämättömiä, jotta monimutkainen järjestelmä voi toimia. Etenkin ihmisten
tapauksessa suorituskyvyn vaihtelu on normaalia ja hyvinkin tilannesidonnaista
(esimerkiksi huippusuoritukset tai virheet). Resilienssin avulla etsitään keinoja, joilla
organisaatio voi luoda prosesseja, jotka ovat kestäviä mutta silti joustavia. (Uusitalo
2009)
Resilienssiä laajasti tutkinut Hollnagel (2014) on tiivistänyt resilientin organisaation
ominaisuudet seuraaviin neljään kohtaan. Organisaatiolla tulee olla kyky:
1. Reagoida (respond) säännölliseen ja epäsäännölliseen vaihteluun, häiriöihin ja
mahdollisuuksiin.
2. Tarkkailla (monitor) sekä omaa toimintaansa että ympäristöään ja tunnistaa
muutokset, jotka voivat vaikuttaa organisaation toimintakykyyn.
3. Oppia (learn) kokemuksistaan.
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4. Ennakoida (anticipate) kehityskulkuja ja niiden seurauksia, jotka eivät vielä näy
tämänhetkisessä toiminnassa.
Kaikkien näiden ominaisuuksien tulee olla jatkuvasti läsnä. Organisaatiolta vaaditaan
siis jatkuvaa ennakointia, tarkkaavaisuutta ja varautumista. Resilienssin soveltaminen
onnistuneesti käytäntöön parantaa organisaation selviytymiskykyä vaihtelevissa
tilanteissa ja olosuhteissa, lisää toiminnan tehokkuutta ja tilannetietoisuutta sekä
kasvattaa toiminnan joustavuutta. (Uusitalo 2009)
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3 TUTKIMUSKOHDE
3.1 Terveydenhuolto Suomessa
Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä perustuu valtion tuella toteutettuun
kunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) johtaa
ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä sekä toimintaa ja
valmistelee alaansa liittyvän lainsäädännön. Lisäksi STM määrittelee sosiaali- ja
terveyspolitiikan suuntaviivat ja valmistelee ja ohjaa hallintonsa alaan liittyviä
uudistuksia ja niiden toteutumista. Lisäksi STM:n hallinnon alaan kuuluvat virastot ja
laitokset, kuten esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos
(TTL), vastaavat alaan liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2015)
Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta joko itsenäisesti
tai muodostamiensa kuntayhtymien kautta. Kunnat voivat myös ostaa sosiaali- ja
terveyspalveluja joko toisilta kunnilta, yksityisiltä palveluntuottajilta tai järjestöiltä.
Valtio tukee palvelujen järjestämistä kunnille maksamallaan valtionosuudella. Laki
määrittelee sosiaalihuollon, kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon keskeiset
palvelut, jotka kunnan on tarjottava, mutta palvelujen laajuutta, sisältö tai
toteuttamistapaa ei ole määritelty yksiselitteisesti, mistä johtuen palvelutarjonnassa
kuntien välillä voi olla eroja.
Erikoissairaanhoidosta vastaavat kuntien muodostamat sairaanhoitopiirit, joita on
yhteensä 21 kappaletta. Jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriin.
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa ne erikoissairaanhoidon palvelut, joita
perusterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa. Osa erikoissairaanhoidon
palveluista tuotetaan sairaanhoitopiirien rajojen ylitse yliopistollisissa sairaaloissa niille
määriteltyjen erityisvastuualueiden mukaisesti.
Julkisen sektorin lisäksi terveydenhuoltopalveluja voivat tuottaa yksityiset toimijat sekä
erilaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä
palveluitaan kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille. Yksityiset palvelut
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täydentävät julkisia palveluita, ja niiden osuus terveyspalveluiden tuotannosta on
kasvanut koko 2000-luvun ajan, muodostaen nykyisellään noin neljänneksen kaikista
sosiaali- ja terveyspalveluista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015). Väestön
ikääntymisen myötä yksityisten palvelujen osuus tulee todennäköisesti jatkamaan
kasvuaan tulevina vuosina.
Viime vuosina Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut valtakunnallista sosiaali- ja
terveydenhuollon

palvelurakenneuudistusta

eli

SOTE-uudistusta.

Uudistuksen

tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hallita julkisen
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. SOTE-uudistuksen vuoksi terveydenhuollon
toimintojen kehittäminen sekä uudet palvelumallit ja toimintatavat ovat ajankohtaisia
aiheita, joiden tutkimus voi tuottaa merkittäviä ja käytännönläheisiä tuloksia jo
lähiaikoina.
3.1.1 Terveydenhuollon ydinpalvelut
Terveydenhuollon ydinpalveluita ovat kaikki potilaaseen ja hänen tilanteeseensa
liittyvät toiminnot, kuten hoitotoimenpiteet, arvioinnit, päätökset ja hänelle tai hänen
omaisilleen osoitettu neuvonta. Ydinpalveluiden tuottamisesta vastaa hoitohenkilökunta,
jolla on terveydenhuollon alan koulutus.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää koulutetuille
terveydenhuollon ammattihenkilöille oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia ja
toimia

laillistettuna

ammattihenkilöitä

ovat

terveydenhuollon
esimerkiksi

lääkärit,

ammattihenkilönä.
sairaanhoitajat,

Laillistettuja
farmaseutit

ja

fysioterapeutit. Nimikesuojattuja ammattihenkilöitä ovat puolestaan esimerkiksi
lähihoitajat,

koulutetut

hierojat

ja

psykoterapeutit.

Valvira

pitää

rekisteriä

ammattinimikettä käyttämään oikeutetuista ammattihenkilöistä. Nimikesuojattujen
ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin kuin henkilöt, joilla on
tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito, mutta tällaisilla henkilöillä ei ole
oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto 2015)
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3.1.2 Terveydenhuollon tukipalvelut
Terveydenhuollossa tukipalveluiksi voidaan määritellä kaikki toiminnot, jotka eivät liity
suoraan potilaaseen kohdistuviin hoitotoimenpiteisiin tai niihin liittyvään arviointiin,
päätöksentekoon tai neuvontaan (Peltokorpi et al. 2009). Tukipalveluita ovat siis
esimerkiksi

hankinta-

ja

materiaalipalvelut,

ravintopalvelut,

sairaala-apteekki,

välinehuolto- ja apuvälinepalvelut, ja erilaiset tiloihin ja niiden ylläpitoon liittyvät
toiminnot,

kuten

puhtauspalvelut,

tekniset

palvelut

ja

tietohallinto-

ja

informaatiopalvelut. Edellä mainitut palvelut voidaan katsoa sairaalan sisäisiksi
tukipalveluiksi, vaikka esimerkiksi pyykkihuolto voikin tapahtua sairaalan ulkopuolella
toimittajayrityksen tiloissa. Lisäksi on myös ns. ulkopuolisia tukipalveluja, joihin
kuuluvat esimerkiksi materiaalien ja potilaiden kuljetukset muihin terveydenhuollon
yksiköihin. Potilaiden kuljettamiseen voidaan käyttää ambulanssien lisäksi esimerkiksi
tilaustakseja ja helikopteripalveluita. Erilaiset tukipalvelut muodostavat siis varsin
laajan ja moninaisen kokonaisuuden terveydenhuollon ydintoiminnan ympärille.
Se, miten tukipalvelut on järjestetty ja hoitaako niitä käytännössä esimerkiksi erillinen
sairaalan sisäinen tukipalveluyksikkö, hoitohenkilökunta vai ulkopuolinen toimittaja,
riippuu terveydenhuollon yksiköstä. Eri maissa ja terveydenhuollon yksiköissä on
käytössä

hyvin

erilaisia

tapoja

hoitaa

esimerkiksi

sairaalan

sisäinen

materiaalilogistiikka. Karkeasti erilaiset tavat voidaan jaotella seuraaviin kolmeen
luokkaan sekä niiden yhdistelmiin ja välimuotoihin:
1. Sairaalan oma sisäinen materiaalilogistiikkajärjestelmä (esim. kappaleessa 3.3.1
esitelty LKS:n täyttöpalvelu)
2. Ulkopuolinen toimittaja, joka tuo tuotteet osastoille ja leikkaussaleihin saakka (esim.
DHL / NHS Supply Chain Britanniassa (Tuisku 2011)
3. Hoitohenkilökunta vastaa oman työnsä ohella osittain myös sairaalan sisäisestä
materiaalilogistiikasta (esim. Omasairaala (pohjautuu Terveet tukipalvelut –hankkeen
vierailuun Omasairaalassa Helsingin Pikkuhuopalahdessa))
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Yksi Suomessa muutama vuosi sitten kehitetty tapa hoitaa sairaalan sisäistä logistiikkaa
on Hoitologistikko-toimintamalli (Suomen Palvelutekijät Oy 2013). Siinä hoitoyksikön
logistiset tehtävät keskitetään hoitologistikon toimenkuvan ympärille, ja näin voidaan
vapauttaa

hoitohenkilökunnan

aikaa

varsinaiseen

hoitotyöhön.

Käytännössä

hoitologistiikka on terveydenhuollon tarvitseman materiaalivirran fyysistä, tiedollista ja
taloudellista hallintaa tuotannosta aina hoitotilanteeseen saakka, josta tässä uudessa
mallissa vastaa hoitologistikko-palvelu. Hoitologistikon nimikkeellä toimiva työntekijä
on hoitologistiikan osaaja, joka tuntee terveydenhuollon prosessit, käytännöt ja
ammattikielen, hallitsee riskienhallinnan perusteet ja tuntee aseptisen toiminnan ja
potilasturvallisuuden vaatimukset. Hänen tehtävänsä on varmistaa, että hoitotilanteen
mukaiset hoitovälineet ja –tarvikkeet ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Hoitologistikon toimenkuvaa ja sen rajapintoja muihin toimintoihin on selvennetty
kuvassa 3. Hoitologistikko toimii yhteistyössä terveydenhuollon ja logistiikan
asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyöllä pyritään palveluketjun saumattomuuteen ja laadun
varmistamiseen. Hoitologistiikkaan erikoistuneita osaajia koulutetaan tällä hetkellä
Lahden ammattikorkeakoulun tarjoamassa täydennyskoulutuksessa.

Kuva 3. Hoitologistikko-toimintamalli osana terveydenhuollon logistiikkaa
(muokattu Suomen Palvelutekijät Oy 2013 pohjalta).
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Terveydenhuollon ydintoiminnan ja tukipalveluiden suhteessa on paljon samoja piirteitä
kuin teollisuudessa laajasti esiintyvässä tilaaja-toimittaja –mallissa. Teollisuuden
yhteisillä työpaikoilla on yleistä, että toimittajayritys toimii tilaajayrityksen tiloissa
suorittaen tilaajayrityksen ostamaa palvelua, joka voi kohdistua esimerkiksi
kunnossapitoon, puhdistukseen tai rakentamiseen. Toimittajayritysten tuottaman
palvelun arvioimiseksi on kehitetty HSEQ-palvelutoimittajan arviointimenetelmä, joka
sisältää

toimittajayrityksen

työterveyden

(H)

ja

–turvallisuuden

(S),

ympäristövastuullisuuden (E) ja laaduntuottokyvyn (Q) arvioinnin (Väyrynen et al.
2012).

3.2 Aiempia terveydenhuollon tukipalveluihin ja työnjakoon liittyviä
tutkimuksia
Seuraavassa

kirjallisuuskatsauksessa

on

esitelty

aiempia

terveydenhuollon

ydintoiminnan ja tukipalveluiden työnjakoon sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin
edistämiseen tähdänneitä tutkimuksia ja kehityshankkeita. Selkeyden vuoksi hankkeet
on jaoteltu toiminnan kehittämiseen, työnjakoon ja vuorovaikutukseen liittyviin
hankkeisiin, vaikka lähes kaikissa niistä löytyy yhtymäkohtia useisiin näistä teemoista.
3.2.1 Sairaalan ja terveydenhoitopalveluiden toiminnan kehittäminen
Terveydenhoitoalalla sekä tuottavuuden parantaminen että myös työntekijöiden
työhyvinvoinnin edistäminen työnjakoa ja työympäristöä kehittämällä ovat olleet viime
vuosina ajankohtaisia aiheita. Väestön ikääntyminen ja sitä kautta hoitoisuudeltaan ja
määrältään haastavampi asiakaskanta asettaa haasteita terveydenhoidonpalvelujen
järjestämiselle ja niitä tuottavalle hoitohenkilökunnalle. Etenkin Pohjois-Suomessa
myös

pitkät

välimatkat

asettavat

omat

haasteensa

terveydenhoitopalvelujen

saavutettavuudelle.
Oulun yliopiston työtieteen yksikössä suoritetussa Kaikkien käyttäjien sairaala –
hankkeessa kehitettiin välineitä monitoimintoisen sairaalaympäristön käyttäjäkeskeiseen
suunnitteluun (Eskola 2010, Mäkinen 2010, Paananen 2012). Hankkeen päämääränä oli
kehittää sairaalaympäristöä, sen logistista järjestelmää sekä tukipalveluiden ja osastojen
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välistä yhteistyötä. Tarkoituksena oli myös lisätä työntekijöiden osallisuutta
työympäristön ja työn organisoinnin suunnittelussa.
Hankkeessa

toteutettiin

osastofarmasiaan,

osastovälinehuoltoon

ja

liinavaatelogistiikkaan liittyvät kokeilut pilottiyksikössä sekä tukipalveluissa suoritetun
käytettävyystutkimuksen pohjalta. Lisäksi teknisille palveluille suunniteltiin vikailmoituslomake ja edistettiin pilottiyksikön tilasuunnitteluprosessia. Tutkimuksessa
hyödynnettiin osallistuvan suunnittelun menetelmiä sekä kontekstuaalista suunnittelua,
jossa pyritään huomioimaan tarkasteltavan kohteen käyttöympäristön kokonaisuus.
(Paananen 2012)
Hankkeessa suoritettujen kokeilujen avulla saadut tulokset osoittavat, että lääkinnällinen
ja välinehuollollinen työ tehostuivat kun niiden suorittaminen siirrettiin alan
erikoisosaajille hoitohenkilökunnan sijasta. Vaikutukset näkyivät niin työmäärässä,
työhyvinvoinnissa kuin syntyneissä kustannuksissakin. Esimerkiksi osastofarmasian
kokeilun tuloksena pilottiyksikön lääkevaraston palautusten ja hävikin vähenemisen
aiheuttamiksi säästöiksi arvioitiin noin 20 000 euroa. Lisäksi potilasturvallisuus parani
lääkehoidon ohjeistuksen, lääketietouden kehittymisen ja lääkekaappien paremman
hoidon myötä. (Eskola 2010) Liinavaatelogistiikan kehittäminen puolestaan vähensi
kyseisten tehtävien laitoshuoltajille aiheuttamaa työkuormaa selvästi (Paananen 2012).
Kaikkien käyttäjien sairaala -hanke liittyi läheisesti Lapin sairaanhoitopiirissä
toteutettuun laajempaan Inhimillisesti tehokas sairaala –hankkeeseen (Syväjärvi et al.
2012). Yhtenä osana hankkeessa tutkittiin myös henkilöstön kokemaa työn mielekkyyttä
kokemuksellisesta näkökulmasta katsoen mittavan laadullisen aineiston pohjalta. Työn
mielekkyyttä

tarkasteltiin

kolmella

eri

tasolla,

eli

yksilö-,

työyhteisö-

ja

organisaatiotasolla.
Tutkimuksessa saadut tulokset osoittivat että johtamisen rooli ja johdon sitoutuminen
korostuvat yksittäisten työntekijöiden ja työyhteisön osallistamisessa oman toimintansa
kehittämiseen

ja

työn

mielekkyyden

lisäämiseen.

Esimerkiksi

luottamuksen

merkityksellä esimies-alaissuhteessa voi olla keskeinen rooli työn mielekkyyden
kokemuksessa. Tulosten perusteella positiivinen toiminta, mahdollisuusperustainen
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muutos, myönteinen kehittäminen ja positiivinen johtajuus ovat tärkeitä työn
mielekkyyden tekijöitä. Työn mielekkyyden kokemus muotoutuu yksilön työn
tekemisen yhteydessä, mutta työn mielekkyyttä edistävät tekijät tulee tunnistaa ja
havaita myös organisaatiotasolla toimijoiden käytännön tasolla tekeminä valintoina.
Suomelle ja etenkin Pohjois-Suomelle ominaisena haasteena terveydenhuollon
palvelujen toteuttamiselle ovat pitkät välimatkat. Pitkiin välimatkoihin liittyviä
ongelmia voidaan ratkaista esimerkiksi etäjärjestelmien avulla, joita on tutkittu
telelääketieteen

osalta

Lapin

sairaanhoitopiirin

hallinnoimassa

TEL-LAPPI –

projektikokonaisuudessa. Kokonaisuuden ensimmäisessä osassa (TEL-LAPPI I)
keskityttiin videoneuvottelu-, radiologia- ja teleoftalmologiajärjestelmiin ja toisessa
osassa (TEL-LAPPI II) tarkasteltiin ensihoito-, EKG- ja ultraäänijärjestelmiä sekä
kokonaisjärjestelmän käyttöönottoa. (Repola et al. 2000). Kolmannessa ja neljännessä
osassa (TEL-LAPPI II & IV) puolestaan tarkasteltiin tilannetta teknologian
käyttöönotosta palvelujen kehittämiseen (Liimatta & Paananen 2007). Projektin
päämääränä oli Lapin asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, alueen terveyspalvelujen
turvaaminen

ja

verkostoituminen,

laaja-alaisten

palveluiden

tuottamisen

mahdollistaminen uuden teknologian avulla sekä tietoteknisen osaamisen lisääminen ja
hyödyntäminen ja yhtenäisen infrastruktuurin luominen.
Projektin tuloksena Lapin sairaanhoitopiirin alueella otettiin käyttöön useita eri
tarkoituksiin rakennettuja tietojärjestelmiä. Näihin kuuluu videoneuvottelujärjestelmä,
jonka avulla tapahtuva konsultaatio ja koulutus tuottaa aika- ja kustannussäästöjä,
sähköinen

lähete-palautejärjestelmä,

erikoisterveydenhuollon

välistä

joka

nopeuttaa

potilastietojen

siirtoa,

perusterveydenhuollon
sekä

tietoverkko-

ja
ja

tietosuojajärjestelmä, jonka puitteissa potilastietojen säilyttäminen ja siirtäminen yli
organisaatiorajojen on aiempaa turvallisempaa. Lisäksi ensihoidon laatua ja saatavuutta
pystyttiin parantamaan ensihoidon tiedonsiirtojärjestelmän avulla. Röntgentoiminnan
digitalisointi toteutettiin siirtymällä digitaaliseen kuvaukseen, joka mahdollistaa
aiempaa paremman kuvien käsittelyn, saatavuuden ja käytettävyyden.
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3.2.2 Työnjako terveydenhuollossa
Kuten edellä on mainittu, terveydenhuollon kokonaisuus koostuu ydintoiminnan, eli
hoitotyön,

sekä

erilaisten

tukipalveluiden

muodostamasta

monimuotoisesta

järjestelmästä. Hoitotyön osalta työnjako on selvää jo eri terveydenhuollon ammatteihin
vaadittavan pätevyyden kautta, mutta erilaiset tukipalvelulliset tehtävät ja niihin liittyvä
työnjako on usein harmaata aluetta, jolla on käytössä monenlaisia ratkaisuja
tarkasteltavasta yksiköstä riippuen.
Terveydenhuollon ammattien työnjaon johtamisen vaikutus työn mielekkyyteen ja
tuottavuuteen –tutkimus- ja kehittämishankkeessa tarkasteltiin kahden lineaarisen
palvelumallin (professio- ja asiakasmalli) ja näiden epälineaaristen piirteiden
synnyttämän palvelumallin (perhosefektimalli) yhteyttä työn mielekkyyteen ja
tuottavuuteen (Kylänen et al. 2015). Lineaarisessa mallissa työ on osiensa summa, joka
voidaan määritellä työvaiheittain. Professiomallissa työvaiheet ohjautuvat työntekijän
asiantuntijuuden

ja

asiakasmallissa

puolestaan

asiakkaan

tarpeiden

ehdoilla.

Perhosefektipalvelumallissa pyritään tunnistamaan todellisessa työssä aina läsnä olevia
epälineaarisia

eli

ennakoimattomia

ja

satunnaisia

tekijöitä,

jotka

estävät

järjestelmällisen, lineaarisen, etenemisen työvaiheittain.
Tutkimuksessa tarkastelun kohteena oli fysioterapeuttien ja lääkäreiden työnjako ja se
perustui erilaisiin haastatteluaineistoihin, eläytymistarinoihin ja dialogiseminaareihin.
Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan työnjako vaikuttaa selvästi työn tuottavuuteen
ja mielekkyyteen lineaarisissa palvelumalleissa, ja ammattiryhmien osaamisen ja
yhteistyön hyödyntäminen lisää mielekkyyttä. Perhosefektimallin puolestaan havaittiin
kyseenalaistavan

lineaariset

mallit.

Siihen

kuuluvien

epälineaarisuuksien

tunnistamisella ja nykyistä paremmalla hallitsemisella voi olla useita työn mielekkyyttä
lisääviä vaikutuksia.
Peltokorpi et al. (2009) ovat tutkineet kuinka tukipalveluiden uudelleenjärjestämisellä
voidaan saavuttaa tehokkuutta vuodeosastohoitoon. Tutkimuksen tavoitteena oli
kartoittaa

uusia

tukipalveluiden

järjestämistapoja,

joilla

voitaisiin

vapauttaa

hoitohenkilökunnan resursseja varsinaiseen hoitotyöhön terveyskeskuksen akuutti- ja
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pitkäaikaisvuodeosastoilla. Uusia toimintamalleja rakennettaessa aihetta lähestyttiin
potilaan roolin sekä henkilökunnan osaamisvaatimusten näkökulmasta.
Tutkimuksen käytännön tuloksina saatiin uudet toimintamallit ruoanjakeluun, potilaan
pesemiseen sekä lakanoiden vaihtoon. Valtakunnallisesti tarkasteltuna työssä esitetyn
kaltaisilla toimintamallien muutoksilla voitaisiin saavuttaa vuosittain arviolta jopa
useiden

satojen

nykymuotoisista

hoitajatyövuosien
jäykistä

säästöt.

henkilöstömitoituksista

Työssä

ehdotetaan

joustaviin

siirtymistä

toimintoperusteisiin

mitoituksiin, jotka huomioivat tehtävien jakautumisen eri henkilöstöryhmille.
Tukipalveluita uudelleen järjestettäessä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota potilaan
saamaan saumattomaan palveluun. Tätä voitaisiin parantaa esimerkiksi tiimiyttämällä
hoitohenkilökunnan ja tukipalveluiden työntekijöitä.
Oulun yliopistollisen sairaalan ja Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen
toteuttamassa Vetovoimainen sairaala –hankkeessa on tarkasteltu vetovoimaisen
hoitotyön mallia ja sen piirteitä OYS:n erityisvastuualueen sairaaloissa (Kääriäinen et
al. 2009). Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa strategiseen hoitotyön johtamiseen
kehittämällä erilaisia hoitotyösensitiivisiä tulosmittaristoja sekä analysoimalla ja
kehittämällä toimintaa saatujen tunnuslukujen perusteella.
Vetovoimaisen hoitotyön malli koostuu viidestä vetovoimaisuustekijästä, jotka ovat:
transformationaalinen johtajuus, toimivien rakenteiden avulla voimaannuttaminen,
ammatillisen

hoitotyön

malli,

näyttöön

perustuva

hoitotyö

innovatiivisena

kehitystekijänä sekä vetovoimaisuus hoidon laatuna ja tukena. Erityisvastuualueen
sairaanhoitopiirien

strategioissa

havaitaan

selvästi

edellä

mainitut

vetovoimaisuustekijät, mutta haasteena on jalkauttaa nämä asiat toimintaan ja saada
niihin liittyvät tavoitteet näkyviksi myös johtamisen keinoin.
3.2.3 Vuorovaikutus ja osallistuva suunnittelu terveydenhuoltoalalla ja muualla
Vuorovaikutuksella on suuri rooli eri työntekijäosapuolten välisen toiminnan ja
työnjaon onnistumisessa niin terveydenhuoltoalalla kuin kaikilla muillakin aloilla.
Osallistuva suunnittelu on luontainen menetelmä kehitettäessä eri toimijaosapuolten
välistä vuorovaikutusta.
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Oulun

yliopiston

Tuotantotalouden

tutkimusryhmän

ja

Kasvatustieteiden

opettajakoulutuksen yksikön suorittamassa Kitkaton Kommunikointi – Tuotanto- ja
suunnitteluorganisaatioiden vuorovaikutuksen kehittäminen –hankkeessa (KIKO)
vuorovaikutusta tutkittiin ja kehitettiin kuudessa eri kohdeyrityksessä niin yksilö-,
työyhteisö- ja organisaatiotasollakin (Filppa & Soini 2014). Lisäksi etsittiin uusia tapoja
kehitettyjen

vuorovaikutuskäytäntöjen

Hankkeessa

saadut

tulokset

saattamiseksi

osoittavat

että

organisaation

vuorovaikutteinen

käyttöön.
inhimillinen

kommunikointi on koko työjärjestelmäkokonaisuuden toimivuuden perusta. Ihmisen
kokonaisvaltaisesti huomioivalla työyhteisöllä ja toimivalla vuorovaikutuskulttuurilla
on keskeinen osa henkilöstön johtamisessa, tuottavuuden parantamisessa sekä
työturvallisuuden ja –hyvinvoinnin edistämisessä.
KIKO-hankkeessa osoitettiin, että vuorovaikutuskulttuurin tulee palvella koko
organisaatiota ja sen perustehtävää, ja vuorovaikutusta kehitettäessä on huomioitava
kyseessä oleva organisaatio kokonaisuutena. Vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen ja
uusien työtapojen vakiinnuttamiseen täytyy olla organisaation johdon tuki. Tärkeinä
tuloksina hankkeessa nostettiin esiin myös se, että ammatilliset vuorovaikutustaidot
vaativat opiskelua ja harjoittelua niin työntekijöiltä kuin esimiehiltäkin. Hyvä
ammatillinen

vuorovaikutus

edellyttää

ammatillisen

vuorovaikutuksen

siihen

tunnuspiirteistä

osallistuvilta
ja

selkeää

perustaidoista

käsitystä

sekä

omasta

toiminnastaan vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että toimiva
vuorovaikutuskulttuuri edellyttää työntekijän ammatillisen autonomian kunnioittamista
ja työkokemuksen arvostamista.
Vuorovaikutusta terveydenhuollon kontekstissa on tutkittu esimerkiksi Jyväskylän
yliopistossa

toteutetussa

Sairaalatyöyhteisön

työhyvinvointia

rakentavat

vuorovaikutuskäytänteet –hankkeessa (Mikkola et al. 2014). Hankkeen tavoitteena oli
ymmärtää sairaalatyöyhteisön vuorovaikutusta, vuorovaikutuksen käytänteitä ja
prosesseja työhyvinvoinnin rakentumisessa. Hankkeessa saatujen tulosten mukaan
työhyvinvointi rakentuu työntekijöiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa samalla kun
erilaiset henkilökunnan kokoontumiset luovat edellytyksiä työnteolle ja yhteisöllisyyttä
työyhteisön jäsenille.
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Hankkeen käytännön tuloksina saatiin yhteensä 9 johtopäätöstä sairaalayhteisön
vuorovaikutuksen kehittämiseen. Tulosten mukaan työn tekeminen laadukkaasti
edellyttää

hyvinvoivaa

henkilöstöä

ja

työhyvinvoinnin

kannalta

työyhteisön

vuorovaikutuksen ymmärtäminen on olennaista. Työhyvinvoinnin rakentumisessa
puolestaan kuulumisella ja hyväksytyksi tulemisella on tärkeä merkitys ja ne ovat
työyhteisön jäsenyyden perusta. Tutkimuksessa todettiin myös että jokainen työyhteisön
jäsen on vastuussa työhyvinvoinnista ja sitä rakentavasta vuorovaikutuksesta.
Saatujen tulosten mukaan sairaalatyöyhteisössä esimerkiksi kokouksia ja muita
vuorovaikutustilanteita ohjaavat voimakkaasti rakenteistuneet käytänteet. Jotta näitä
vuorovaikutuskäytänteitä

voidaan

kehittää,

on

syytä

tarkastella

niiden

tarkoituksenmukaisuutta. Tämä voidaan tehdä selvittämällä mahdollistaako esimerkiksi
kokous tai muu vastaava muodollinen tilanne tavoitteiden saavuttamisen. Johtajan
(esimerkiksi esimiehen tai puheenjohtajan) on johdettava kokousvuorovaikutusta ja
kannustettava työyhteisön jäseniä tai esimerkiksi kokouksen osallistujia keskustelemaan
keskenään silloin, kun keskustelu edistää tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksen
mukaan

vallitsevien

rakenteiden

luomia

rajoja

on

mahdollista

ylittää

vain

vuorovaikutuksen avulla ja samalla kun ympäristöä muutetaan, tarjoutuu tilanne
muuttaa myös vuorovaikutuksen käytänteitä.
Monitieteisessä Osuva- (Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät
tekijät) tutkimushankkeessa on tutkittu henkilöstön osallistumista innovointiin ja uusien
työtapojen kehittämiseen sekä palveluiden parantamiseen sosiaali- ja terveysalalla
(Saarisilta & Heikkilä 2015). Hankkeen päämääränä oli tuottaa tietoa osallistuvan
innovaatiotoiminnan johtamisesta ja sen edistämiseen liittyvistä tekijöistä sosiaali- ja
terveysalan rakennemuutoksessa sekä synnyttää innovaatiotoiminnan ja sen johtamisen
tutkimisen ja kehittämisen kumppanuusverkosto.
Hankkeen tulokset osoittavat että yksilöiden innovatiivisuuden kannalta oleellisia
asioita

ovat

työskentelyolosuhteet

sekä

esimiehen

tuki

innovaatioille.

Työn

voimavaratekijät, kuten työn imu, vaikutusmahdollisuudet ja työryhmän ilmapiiri, ovat
keskeisiä tekijöitä, jotka kytkeytyvät työntekijöiden kokemuksiin osallistumisesta ja
työn hallinnasta. Nämä samat tekijät tukevat myös työntekijöiden hyvinvointia.
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Työyhteisön innovatiiviselle toiminnalle on lisäksi merkityksellistä se miten käsitykset
asiakkaiden

tarpeista

innovaatiotoiminnan

ja

palvelun

mahdollistaa

tuottamisesta

toimijoiden

muodostuvat.

yhteinen

Osallistuvan

ymmärrys

siitä,

mitä

tavoitellaan ja millä keinoilla siihen on mahdollista päästä. Yhteiseen ymmärrykseen ja
tahtotilaan

pääseminen

vaatii

rakenteiden

lisäksi

vuorovaikutusta

suosivia

toimintakäytäntöjä.
Tutkimuksen tulosten perusteella voitiin tunnistaa kuusi keskeistä osallistuvaa
innovaatiotoimintaa

sosiaali-

ja

terveysalan

organisaatiossa

edistävää

tekijää:

asiakasymmärrys, työn sujuvuus ja mielekäs organisointi, avoin organisaatiokulttuuri,
älykäs

ja

luottamukseen

perustuva

johtaminen,

innovoinnin

kytkeytyminen

jokapäiväiseen työhön sekä jakavat työtavat ja uuden kehittämisen foorumit.

3.3 Lapin keskussairaala
Tämän työn kokeellinen osa on toteutettu Lapin sairaanhoitopiirille (LSHP) kuuluvassa,
Rovaniemellä sijaitsevassa Lapin keskussairaalassa. Lapin sairaanhoitopiiri on 15
kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidosta,
kuntoutuksesta ja päihdeongelmaisten hoidosta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja
sosiaalihuollon kanssa. Sairaanhoitopiirin alueella on noin 120 000 asukasta. Lapin
sairaanhoitopiirin erityispiirteisiin kuuluvat pitkät välimatkat, sillä alue kattaa yhdessä
viereisen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa 30,5 % maan kokonaispinta-alasta.
Etäisimmiltä paikkakunnilta (Utsjoki, Kilpisjärvi) on yli 400 km matka Lapin
keskussairaalaan. Erityispiirteenä voidaan pitää myös sairaanhoitopiirin alueella
vierailevien matkailijoiden määrää, joka on vuosittain yli 1,5 miljoonaa. (Lapin
sairaanhoitopiiri 2015) Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan
erityisvastuualueeseen (erva-alue), joka on esitetty karttana kuvassa 4. Samalla kuva
havainnollistaa Lapin sairaanhoitopiirin sisäisiä välimatkoja.
Lapin keskussairaala toimii 1988 käyttöön otetussa sairaalarakennuksessa, joka on
pinta-alaltaan vajaat 40 000 m2. (Lapin sairaanhoitopiiri 2015) Viime vuosikymmeninä
sairaalan toiminta on muuttunut lääketieteen ja teknologian kehittymisen myötä ja
samalla osastohoito on vähentynyt ja avohoito lisääntynyt. Lapin keskussairaalassa tämä
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on näkynyt erilaisina muutostöinä 1990-luvun alusta lähtien. (Lapin sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä, Arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta 2015)
Lapin sairaanhoitopiirin toimipisteisiin kuuluvat keskussairaalan lisäksi Psykiatrian
klinikka ja Lapin päihdeklinikka, jotka toimivat Muurolassa noin 25 kilometrin päässä
Rovaniemen kaupungista sekä erillinen nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto.
Vuonna 2014 Lapin sairaanhoitopiirin yksiköissä oli yhteensä 320 sairaansijaa, joista
noin 230 sijaitsi Lapin keskussairaalassa. LSHP:n henkilökuntaan kuului vuonna 2014
yhteensä 1622 työntekijää, joista 1154 oli hoito- ja tutkimushenkilöstöä ja 215
huoltohenkilöstöä. Vuonna 2013 Lapin sairaanhoitopiirin yksiköissä tapahtui 90390
hoitopäivää. (Lapin sairaanhoitopiiri 2015)
Lapin

sairaanhoitopiirin

organisaatio

tulosalueineen

ja

niihin

sisältyvine

tulosyksiköineen on esitetty kuvassa 5. Sairaanhoitopiirin toiminnassa korostetaan
selkeitä tulostavoitteita ja yhteistyötä johdon ja henkilöstön kesken. Sairaanhoitopiirin
toimintaa kehitetään sekä sairaanhoitopiirin omien kehityshankkeiden kautta että
osallistumalla OYS:n erityisvastuualueen hankkeisiin

ja erilaisiin

kansallisiin

kehityshankkeisiin. (Lapin sairaanhoitopiiri 2015)
Lapin sairaanhoitopiirin haasteina voidaan nähdä alueen erityisominaisuudet, joita ovat
pitkät välimatkat sekä väliaikaiset ruuhkahuiput (Kääriäinen et al. 2009). Hoidon
tarpeen lisääntyminen tiettyinä ajankohtina johtuu alueen suuresta matkailijoiden
määrästä ja talviurheiluharrastusten aiheuttamasta tapaturma-alttiudesta. Hoidon
tasaisuuden ja laadukkuuden varmistamiseen on näissä olosuhteissa kiinnitettävä
erityistä huomiota. Lapin sairaanhoitopiirin strategiassa sairaanhoitopiirin arvoiksi,
jotka on sisällytetty myös organisaation toimintalinjoihin, on määritelty palvelujen
saatavuus, yhteistyökyky, laadukkuus, taloudellisuus, potilaslähtöisyys ja inhimillisyys
(Lapin sairaanhoitopiirin strategiaohjelma 2007-2012).
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Kuva 4. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue ja siihen kuuluvat
sairaanhoitopiirit keskussairaaloineen (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2015).
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Kuva 5. Lapin sairaanhoitopiirin organisaatio, tulosalueet ja niihin sisältyvät
tulosyksiköt (Lapin sairaanhoitopiiri 2015).
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3.3.1 Logistiikka- ja materiaalipalvelut
Lapin sairaanhoitopiirin Logistiikka- ja materiaalipalvelut vastaa Lapin keskussairaalan
sisäisten ja ulkoisten logistiikkapalveluiden tuottamisesta sekä materiaali- ja
hankintapalveluista

(kuva

6).

Lapin

keskussairaalan

lisäksi

Logistiikka-

ja

materiaalipalvelut tuottaa hoitotarvikkeiden materiaalipalveluja Rovaniemen kaupungin
terveydenhuollon yksiköille, useille muille terveydenhuollon yksiköille Lapin
sairaanhoitopiirin alueella sekä Lapin varuskunnille. (Lapin sairaanhoitopiiri 2015)
Tämän työn kenttäosiossa keskityttiin erityisesti Logistiikka- ja materiaalipalveluiden
tarjoamien täyttöpalvelun ja lähettipalvelun toimintaan ja kehittämiseen, joten
seuraavassa on esitelty niiden nykytilaa.

Kuva 6. Logistiikka- ja materiaalipalveluiden keskusvarastolla tuotetaan
materiaali- ja hankintapalvelut Lapin keskussairaalaan sekä useisiin muihin
terveydenhuollon yksiköihin Lapin sairaanhoitopiirin alueella (Kuvat: Päivi
Kekkonen).

Täyttöpalvelu
Logistiikka- ja materiaalipalvelut tarjoaa Lapin keskussairaalan osastoille ja
poliklinikoille täyttöpalvelua, joka pitää sisällään hoitovälinevarastojen valikoiman
ylläpidon, tilauksen ja hyllytyksen. Täyttöpalvelun toiminta on aloittamisensa jälkeen
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vuoden 2013 alussa levinnyt kattamaan suurimman osan sairaalan osastoista, ja sen
suunnitellaan kattavan vuoteen 2016 lähes kaikki sairaalan hoitoyksiköt. Lapin
keskussairaalan lisäksi täyttöpalvelun toimintaa ollaan tällä hetkellä laajentamassa
ensimmäisiin Rovaniemen kaupungin terveydenhuollon yksiköihin.
Täyttöpalvelu toimii siten, että täyttöpalvelun työntekijät huolehtivat siitä, että yksikön
hoitovälinevaraston valikoima, joka on rakennettu yhteistyössä osaston kanssa, pysyy
koko ajan yllä. Kullekin valikoimaan otetulle tuotteelle on määritelty saldoraja, jonka
alittuessa tuotetta tilataan hoitovälinevarastoon lisää. Käytännössä täyttöpalvelun
työntekijä käy kerran viikossa osaston hoitovälinevaraston läpi ja tilaa ne tuotteet,
joiden määrä hyllyssä alittaa saldorajan. Jokaisella tuotteella on hyllypaikkansa reunassa
nimeke sekä viivakoodi ja tuotetilaus kirjataan viivakoodinlukijaa käyttäen (kuva 7).
Samalla kun täyttöpalvelun työntekijä tekee tilauksen hoitovälinevarastossa, hän
huolehtii varaston yleisestä järjestyksestä ja hyllyttää mahdollisesti viime käynnin
jälkeen varastoon saapuneet suoratilaustuotteet.
Tilaus koostetaan Logistiikka- ja materiaalipalveluiden keskusvarastolla, jossa
varastotuotteina olevat tuotteet keräillään rullakkoon. Keskusvarastotuotteiden lisäksi
hoitotarvikevalikoimaan voi kuulua suoratilaustuotteita, jotka ovat joko harvemmin
tarvittavia tai vain joillakin tietyillä osastoilla käytössä olevia tuotteita, joita ei
varastoida

keskusvarastolle,

vaan

tilataan

suoraan

kuhunkin

yksikköön.

Keskusvarastotuotteet toimitetaan yksikköön tilausta seuraavana päivänä. Logistiikkaja materiaalipalveluiden lähetit kuljettavat materiaalinhoitajien keräilemät rullakot
kohdeyksikköön, jonka jälkeen täyttöpalvelun hyllyttäjä käy hyllyttämässä tuotteet
hoitovälinevarastoon.
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Kuva 7. Täyttöpalvelun hoitamassa hoitovälinevarastossa kukin nimeke on
varustettu viivakoodin sisältävällä etiketillä ja saldorajalla (Kuva: Päivi
Kekkonen).

Logistiikkapalvelut
Logistiikka- ja materiaalipalveluilla on keskusvaraston yhteydessä lähettipalvelu, joka
hoitaa sairaalan sisäisiä materiaalikuljetuksia. Lähettejä on 2, minkä lisäksi
keskusvaraston materiaalinhoitajat suorittavat varastolla tapahtuvan materiaalin keräilyn
lisäksi tarvittaessa myös talon sisäisiä kuljetustehtäviä.
Lisäksi Logistiikka- ja materiaalipalveluiden alaisuudessa toimii huoltomiehiä, joiden
toimenkuvaan kuuluvat sisälogistiikan tehtävät eli puhtaiden ja likaisten pyykkien
kuljetus, jätteiden haku yksiköistä, ruokien kuljetus yksiköihin ja tyhjien ruokakärryjen
palauttaminen keittiölle, välinehuollon kuljetukset välinehuollon ja yksiköiden välillä
sekä lääkekuljetukset sairaala-apteekista osastoille. Sairaala-apteekissa toimii myös
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ammattimiehen nimikkeellä niin kutsuttu liuosmies, jonka tehtäviin kuuluu apteekkiin
tulevien nestemäisten aineiden purkaminen ja käsittely varastossa.
3.3.2 Naistenklinikka
Lapin

Keskussairaalan

Naistenklinikalla

toimivat

synnytysvastaanotto,

äitiyspoliklinikka, naistentautien poliklinikka sekä naistentautien ja synnyttäneiden
vuodeosastot. Naistenklinikalla on koko Lapin sairaanhoitopiirin alueen ainoa
synnytysosasto,

ja

sairaanhoitopiirin

alueen

lisäksi

synnyttäjiä

tulee

Lapin

keskussairaalaan myös Kuusamosta, joka on sairaanhoitopiirin sopimuskunta. Vuonna
2013 Lapin keskussairaalassa hoidettiin 1193 synnytystä. (Lapin sairaanhoitopiiri 2015)
Naistenklinikka sijaitsee sairaalan kuudennessa eli ylimmässä kerroksessa. Klinikan
hoitohenkilökunta koostuu noin 60 hoitajasta, joihin kuuluu niin sairaanhoitajia,
kätilöitä kuin myös perus- ja lähihoitajia. Hoitohenkilökunta tekee osastolla
kolmivuorotyötä. Hoitohenkilökunnan miehitys vaihtelee ajankohdan mukaan ja
esimerkiksi naistentautien vuodeosastolla aamuvuorossa työskentelee 2 hoitajaa
maanantaisin ja perjantaisin ja 3 hoitajaa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.
Päivävuorojen miehitys on kaikkina arkipäivinä 2 hoitajaa ja yövuorojen 1 hoitaja.
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4 TERVEET
TUKIPALVELUT
KESKUSSAIRAALASSA

–HANKE

LAPIN

Työn empiirinen osa suoritettiin Lapin keskussairaalassa kevään 2015 aikana. Kenttätyö
koostui hoitohenkilökunnan ja tukipalveluiden työntekijöiden toiminnan seuraamisesta,
näissä syntyneiden havaintojen pohjalta valmistelluista osallistuvan suunnittelun
työpajoista sekä työpajoissa syntyneiden ideoiden käytäntöön viennissä avustamisessa.
Kenttätyövaihetta edelsi Lapin sairaanhoitopiirin kehittämisyksikön ja Logistiikka- ja
materiaalipalveluiden esimiesten kanssa pidetty suunnittelupalaveri, joka antoi
suuntaviivat

ja

tavoitteet

kenttäosiossa

toteutetulle

tutkimukselle.

Käytännön

kehitystyössä suuressa roolissa olivat työntekijät, niin kohdeosastona toimineen
Naistenklinikan kuin Logistiikka- ja materiaalipalveluidenkin osalta, ja tutkijan rooli oli
toimia ulkopuolisena tarkkailijana, kysymysten asettajana ja kehityshankkeen
mahdollistajana.

4.1 Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät
Luonteeltaan tämän tutkimuksen voidaan katsoa olevan toimintatutkimus, jossa ensin
tutustuttiin kehityskohteen ympäristöön havainnoinnin avulla henkilökunnan toimintaa
seuraamalla (lähtötilan kartoitus), sen jälkeen etsittiin ratkaisuja havaittuihin
kehityskohteisiin osallistuvaa suunnittelua käyttäen ja vietiin näitä ratkaisuja käytäntöön
(interventio) ja lopuksi arvioitiin tilanteen muuttumista haastattelujen avulla
kartoitettujen

henkilökunnan

kokemusten

perusteella

(lopputilan

mittaus).

Kenttätyövaiheessa korostuivat toimintatutkimuksen ominaispiirteiden mukaisesti
käytännöllisyys ja ongelmakeskeisyys sekä tutkijan ja tutkimuskohteen henkilökunnan
yhteistyö ja roolit aktiivisina toimijoina kehitysprosessin eri vaiheissa. Seuraavissa
alakappaleissa

on

esitelty

empiirisen

työn

suoritusta

tarkemmin

kunkin

toimintatutkimuksen osion osalta.
Hankkeessa tehtyjä henkilökunnan ideoista kumpuavia kehitystoimenpiteitä voidaan
tarkastella jatkuvaan kehitykseen tähtäävän PDCA-mallin tai 7 askeleen mallin avulla
(Hutchison 1997). Tämän työn puitteissa kaikkia ideoita ei ollut mahdollista viedä vielä
käytäntöön, mutta kohdeorganisaatiolla oli selkeä halu edistää myös näiden ideoiden
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toteutumista myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi työn aikana käytäntöön vietyjä ideoita ja
niiden toteutumista ja vaikutuksia on hyvä seurata myös pidemmällä aikavälillä ja
muovata niitä tarvittaessa edelleen sitä mukaa kun organisaatio muuttuu ja kehittyy.
Kuten kappaleessa 3.1 on todettu, sosiaali- ja terveydenhuoltoala on tällä hetkellä
voimakkaiden muutosten kohteena.

4.2 Toiminnan seuraaminen
Kenttätyön

ensimmäisessä

osassa

tutkija

seurasi

hoitohenkilökunnan

ja

tukipalveluhenkilökunnan työtä Lapin keskussairaalan Naistenklinikalla muutamien
työvuorojen ajan. Havainnoinnin tarkoituksena oli saada objektiivista tietoa käytännön
työstä

ja

tutustua

tutkimuskohteen

työympäristöön.

Toiminnan

seuraamisen

apuvälineenä tutkija käytti valmistelemaansa havainnointilomaketta, joka on liitteenä 1,
johon hän kirjasi työssä tapahtuvia toimintoja ja niihin käytettyä aikaa sekä
työympäristöön, -välineisiin ja -tehtäviin liittyviä huomioita.
Tutkija seurasi hoitohenkilökunnan työtä 2,5 työvuoron ajan, joista hän kulki 1,5
työvuoroa naistentautien vuodeosaston sairaanhoitajan mukana, ja 1 työvuoron ajan
synnyttäneiden vuodeosaston kätilön mukana.
Tukipalveluiden toiminnan seuraaminen tapahtui Logistiikka- materiaalipalveluiden
henkilökunnan mukana, niin ikään 2,5 työvuoron ajan. Toiminnan seuraaminen
keskittyi sairaalan keskusvaraston vastaavan materiaalinhoitajan toimenkuvaan 0,5
työvuoron ajan, täyttöpalvelun vastaavan materiaalinhoitajan toimenkuvaan 0,25
työvuoron ajan, täyttöpalvelun hyllytystyöhön 0,75 työvuoron ajan sekä sisälogistiikan
huoltomiehen toimenkuvaan 1 työvuoron ajan.

4.3 Osallistuvan suunnittelun työpajat
Kenttätyön toinen vaihe koostui henkilökunnalle suunnatuista osallistuvan suunnittelun
työpajoista. Työpajat toteutettiin kohdistettua ryhmäkeskustelua, eli focus groupmenetelmää käyttäen. Tutkija oli valmistellut työpajaan keskustelurungon, jonka
tarkoitus oli virittää osallistujia aihealueeseen ja esittää kysymyksiä keskustelun
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herättämiseksi. Työpajojen 1 ja 2 sekä 3 keskustelurungot ja aiheeseen virittävät
kysymykset löytyvät liitteinä 2 ja 3. Ryhmäkeskustelun muoto pyrittiin pitämään
avoimena ja erilaiset ajatukset huomioivana.
Kestoltaan 1,5-2 h pituisia työpajoja järjestettiin yhteensä 3 kappaletta. Kahden
ensimmäisen työpajan teemana oli hoitohenkilökunnan ja tukipalveluiden työnjako
Logistiikka- ja materiaalipalveluiden tarjoaman täyttöpalvelun osalta ja kolmannessa
tarkasteltiin hoitohenkilökunnan ja Logistiikka- ja materiaalipalveluiden suhdetta
laajemmin, ja pohdittiin uusia palvelumalleja, joiden avulla Logistiikka- ja
materiaalipalvelut voisi vastata nykyistä paremmin hoitohenkilökunnan tarpeisiin.
Kuhunkin työpajaan osallistui 2 sairaanhoitajaa tai kätilöä Naistenklinikalta sekä 2-3
Logistiikka- ja materiaalipalveluiden työntekijää. Lisäksi yhteen työpajoista osallistui
Logistiikka- ja materiaalipalveluiden esimies.
Työpajoissa käydyn keskustelun pohjalta syntyi yhteensä 12 kehitysideaa, jotka on
esitelty seuraavassa kappaleessa 5 Tulokset. Ideoiden esittelyn yhteydessä käsitellään
myös niiden toteutusta ja tämän jälkeen henkilökunnan kokemuksia osallistuvan
suunnittelun työpajoista ja niiden tuottamista tuloksista.

4.4 Kysely lisäselvityksenä ideoiden käytäntöön vientiin
Osa työpajoissa syntyneistä ideoista oli mahdollista viedä käytäntöön pienellä
panostuksella ja nopealla aikataululla, kun taas osa ideoista vaati lisäselvitystä, ennen
kuin ne voitaisiin viedä käytäntöön. Päätöksen ideoiden käytäntöön viennistä ja
jatkokehittämisestä tekivät Lapin sairaanhoitopiirin kehittämisyksikön, Logistiikka- ja
materiaalipalveluiden sekä kohdeosaston esimiehet. Lisäselvitystä vaativiin ideoihin
liittyen toteutettiin LKS:n Naistenklinikan henkilökunnalle suunnattu kysely, joka on
liitteenä 4.
Kyselyn avulla kartoitettiin hoitohenkilökunnan työhön liittyviä toimintoja, joissa he
joutuvat poistumaan osastolta joko hakemaan tai viemään jotakin, osastolla käytettäviä
laboratoriovälineitä, jotka hoitohenkilökunta hakee eri kerroksessa sijaitsevasta
laboratoriosta sekä näiden toimintojen toistumistaajuutta. Lisäksi kartoitettiin myös
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valmiiden toimenpide- tai hoitotarvikesettien tarvetta. Kyselyyn vastasi yhteensä 18
Naistenklinikan henkilökuntaan kuuluvaa hoitajaa.
Kyselyn taustakysymyksissä tiedusteltiin vastaajien toiminimikettä sekä tähänastisen
työuran pituutta LKS:n Naistenklinikalla. Toiminimikkeissä (Taulukko 1 vas.) kätilöt
edustivat

suurta

enemmistöä

vastaajista.

Vastaajat

olivat

työskennelleet

Naistenklinikalla keskimäärin n. 13 vuoden ajan, vastausten vaihteluvälin ollessa 2-29
vuotta (Taulukko 1 oik.).
Taulukko 1. Kyselyyn osallistuneiden hoitohenkilökunnan edustajien (N=18)
toiminimikkeet (vas.) ja työuran pituus (oik.).

toiminimike
kätilö
sairaanhoitaja
lähihoitaja
perushoitaja

lukumäärä
14
2
1
1

työuran pituus
keskiarvo
mediaani
vaihteluvälin minimi
vaihteluvälin
maksimi

vuotta
12,8
13
2
29

Varsinaisissa kysymyksissä kartoitettiin toimintoja, joissa hoitohenkilökunnan edustajat
joutuvat poistumaan osastolta toimittamaan jotakin asiaa tai hakemaan tai viemään
välineitä tai materiaaleja. Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi vastaajilla oli
käytettävissään vapaa kenttä, johon he pystyivät itse listaamaan toimintoja. Lisäksi
pyydettiin arvioimaan kuinka usein nämä toiminnot toistuvat. Tämän kysymyksen
tuottamia vastauksia on käsitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa 5.1 esitellyn idean
8 (Muiden harvemmin toistuvien kuljetustehtävien siirtäminen läheteille) yhteydessä.
Lisäksi

kartoitettiin

näytteenottovälineitä,

joita

hoitajat

hakevat

Nordlabin

laboratoriosta. Vastauksille oli käytettävissä vapaa kenttä, jossa pyydettiin arvioimaan
jälleen myös toistumistaajuus kunkin haettavan näytteenottovälineen osalta. Tämän
kysymyksen vastauksia on käsitelty kappaleessa 5.1. idean 5 (Laboratoriovälineiden
lisääminen täyttöpalvelun valikoimaan) yhteydessä.
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Viimeisessä kysymyksessä kartoitettiin hoitajien työssä olevia toimintoja tai
toimenpiteitä, joissa he kokisivat hyötyvänsä valmiista toimenpidesetistä tai muusta
kyseistä toimintoa varten valmistellusta tarvikesetistä. Vastauksia varten oli jälleen
käytettävissä vapaa kenttä. Vastauksia on tarkasteltu kappaleessa 5.1 idean 11
(Toimenpidesettien saatavuudesta tiedottaminen) yhteydessä.
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5 TULOKSET
Tämän työn käytännön tason tuloksina voidaan pitää osallistuvan suunnittelun
työpajoissa syntyneitä ideoita, jotka järkeistävät työnjakoa hoitohenkilökunnan ja
tukipalveluiden välillä kohdeorganisaatiossa. Seuraavassa alakappaleessa esitellään
kaikki syntyneet 12 ideaa sekä kerrotaan niiden käytännön toteutuksesta.
Toisaalta tuloksina voidaan nähdä myös käyttäjien tyytyväisyys ideoiden toteutukseen
kohdeorganisaatiossa ja heidän kokemuksensa uusien käytäntöjen käyttöönoton jälkeen.
Muutaman idean osalta tätä on tarkasteltu alakappaleessa 5.2.
Tutkimuksellisesti merkittävimpänä tuloksena sen sijaan voidaan nähdä työn tuottamat
optimaalisen tukipalvelujärjestelmän piirteet, jotka kumpuavat ideoiden virittämästä
kehyksestä. Tähän palvelujärjestelmään ja sen ominaispiirteisiin tutustutaan tarkemmin
kappaleessa 6.1.

5.1 Työpajoissa syntyneet ideat ja niiden käytäntöön vienti
Työn empiiriseen osaan liittyen pidettiin 3 osallistuvan suunnittelun työpajaa, joiden
järjestelyistä on kerrottu edellä kappaleessa 4.3. Työpajoissa pyrittiin löytämään uusia
ideoita ja ratkaisuja hoitohenkilökunnan ja logistiikka- ja materiaalipalveluiden väliseen
työnjakoon.
Seuraavassa työpajoissa syntyneet 12 ideaa on esitetty ongelmankuvauksen ja kehitetyn
ratkaisuehdotuksen kanssa, sekä käsitelty niiden käytäntöön vientiä hankkeen puitteissa.
Ideat voidaan jakaa kuuluviksi kolmeen kategoriaan seuraavien alaotsikoiden alle: I.
Täyttöpalvelun

kehittämiseen

liittyvät

ideat,

II.

Lähetti-palvelujärjestelmän

kehittäminen logististen tehtävien siirtämiseksi hoitohenkilökunnalta Logistiikka- ja
materiaalipalveluille sekä III. Tiedonkulun parantaminen hoitohenkilökunnan ja
tukipalvelun välillä. Osa ideoista on viety käytäntöön heti niiden syntymisen jälkeen,
kun taas osa vaatii pidemmän suunnittelu- tai työstöprosessin sekä mahdollisesti
lisäresursseja toteutuakseen. Ideat ja niiden toteutusaikataulu empiirisen osan
päättymisvaiheessa (toukokuu 2015) on esitetty kuvassa 8.
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Kuva 8. Työpajoissa syntyneet ideat ja niiden toteutusaikataulu.
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I. Täyttöpalvelun kehittämiseen liittyvät ideat
1. Tuotemuutosten merkitseminen hyllyn reunaan varastossa
ONGELMANKUVAUS
Tuotemuutoksista ilmoitetaan sähköpostitse osastolle, mutta tämä tieto ei aina tavoita
hoitajia kovinkaan pian, sillä moni heistä ei ehdi lukea sähköpostia välillä useampaan
päivään. Tällöin toisenlaiseksi vaihtuneen tuotteen etsimiseen varastossa saattaa kulua
kiireen keskellä runsaasti aikaa. Vaikka tuotteen hyllypaikka olisi pysynyt samana,
erilainen paketti voi hidastaa tuotteen löytämistä. Mikäli uuden tuotteen pakkaus on
erikokoinen kuin aiemmin käytetyn tuotteen, joudutaan hyllypaikkaa ja sen kokoa usein
muokkaamaan.
RATKAISUEHDOTUS
Hyllyn reunassa varastossa voisi olla täyttöpalvelun laittamana tieto uudesta tuotteesta.
Tämän voisi toteuttaa esimerkiksi tarralla, jossa lukee: ”Uusi tuote, korvaa tuotteen x”.
Merkintä voitaisiin pitää hyllyn reunassa kunnes hoitohenkilökunnalle kehittyy rutiini
uuden tuotteen käyttämiseen.
KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Tuotemuutosten merkitseminen on toteutettu ”UUSI SOPIMUSTUOTE”-tarrojen
avulla. Kyseessä on pyöreä n. 3 cm halkaisijaltaan oleva tarra, jossa oleva teksti on
punaisella selkeällä fontilla (kuva 9). Uusi ratkaisu on ollut käytössä maaliskuun
puolivälistä alkaen. Ratkaisu otettiin käyttöön saman tien kaikissa täyttöpalvelun
alaisissa

yksiköissä.

Tuotemuutoksia

on

lähiaikoina

tulossa

useita

uusien

sopimustuotteiden myötä. Tarran kiinnittää täyttöpalvelun vastaava materiaalinhoitaja
valmistellessaan hyllypaikan uudelle tuotteelle. Täyttöpalvelun hyllyttäjä seuraa tarrojen
tilannetta oman työnsä ohessa ja poistaa tarran sen oltua kiinnitettynä hyllyn reunaan
noin kuukauden ajan. Hoitohenkilökunnan vaihtuvista työvuoroista johtuen koettiin,
että tarran paikallaanoloajan tulee olla pidempi kuin muutama viikko, jotta kaikki
hoitajat ehtivät rutinoitua uuden tuotteen käyttöön. Tarrat kestävät todennäköisesti
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usean kiinnityksen ajan, joten tarpeettomaksi käyneen tarran siirtäminen uuden tuotteen
kohdalle on mahdollista.

Kuva 9. Hoitovälinevaraston hyllyn reunaan sijoitettu uusi sopimustuote-tarra
(Kuva: Päivi Kekkonen).

2. Tuotelista rullakon kylkeen osastolla hyllytystä odottaviin rullakoihin
ONGELMANKUVAUS
Osastoilla hyllytystä odottaviin rullakoiden kanssa on koettu ongelmaksi, että välillä
hoitohenkilökunta ottaa tarvitsemansa tuotteen rullakosta ennen purkua. Jos
täyttöpalvelun hyllyttäjällä, joka purkaa tuotteet rullakoista hoitovälinevaraston
hyllyihin, olisi tieto otetusta tuotteesta niin tällainen "kuormasta syönti" ei sekoittaisi
hyllyttäjää. Jos hyllyttäjä ei tiedä, että rullakosta on otettu jotain ennen hyllytystä, herää
hänellä hyllytyksen yhteydessä tilauslistaa tarkistaessaan epäilys, että tuotteiden
keräilyssä tai hyllyttämisessä on tapahtunut virhe, jonka on tehnyt joko varaston
keräilijä tai hän itse. Tällöin puuttuvaksi huomattu tuote joudutaan todennäköisesti
tilaamaan uudelleen ja toimittamaan myöhemmin, jos ei ole varmuutta siitä että tuote on
jo päätynyt osastolle. Toisaalta tuotteiden ottamista rullakosta ei haluta estää, sillä
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tällaisessa tilanteessa hoitohenkilökunta on selvästi tarvinnut jo tuotetta, joka on
osastolle tuotaessa siirtynyt osaston haltuun.
RATKAISUEHDOTUS
Rullakoissa on aina mukana tilauslista, jonka mukaan tuotteet on keräilty varastosta, ja
josta hyllyttäjä tarkistaa hyllytyksen yhteydessä tuotteiden määrän ja laadun. Varastolla
tapahtuvan tuotteiden keräilyn jälkeen A4-muotoinen lista laitetaan rullakkoon,
tavaroiden väliin. Ongelman ratkaisemiseksi tilauslistan voisi sijoittaa rullakon kylkeen,
esim. muovitaskussa, ja ohjeistaa hoitohenkilökuntaa merkitsemään siihen rullakosta
ottamansa tuotteet.
KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Ratkaisuehdotuksen mukainen toteutus onnistuu niissä tapauksissa, joissa rullakossa on
vain yhteen täyttöpisteeseen täytettäviä tuotteita. Tällöin kaikki ko. täyttöpisteeseen
menevät tuotteet ovat rullakossa samassa tilassa ja yhden tilauslistan kiinnittäminen
rullakon kylkeen on mahdollista esimerkiksi muovitaskun avulla. Tilanne on
monimutkaisempi niissä yksiköissä, joihin toimitetaan tuotteita useisiin eri pisteisiin.
Eri pisteisiin menevät tuotteet pakataan samaan rullakkoon, jossa ne on erotettu
metallihyllyillä. Tuotteet purkaa joko täyttöpalvelun hyllyttäjä täyttöpisteeseen tai
hoitohenkilökunta muihin yksikön materiaalinsäilytyspisteisiin.
Lähtötilanteessa rullakossa on jokaiseen pisteeseen menevien tuotteiden välissä
kyseisen pisteen tilauslista. Jos erotettuja osioita on rullakossa useita, voi tilauslistojen
kiinnittäminen rullakon kylkeen sekoittaa tilannetta entisestään, ja aiheuttaa esimerkiksi
sen, että merkintä otetusta tuotteesta tehdään väärään tilauslistaan. Ainakin näissä
tilanteissa on todennäköisesti parempi ratkaisu pitää tilauslistat tuotteiden kanssa
samassa osiossa, ja ohjeistaa hoitohenkilökunta merkitsemään mahdollisesti ottamansa
tuotteen oikeaan tilauslistaan.
Ideaa eteenpäin vietäessä päädyttiin siihen, tilauslistat säilytetään jatkossakin rullakossa
tuotteiden lomassa, ja ongelma ratkaistaan tiedottamalla hoitohenkilökuntaa siitä, että
heidän tulisi merkitä purkamattomasta kuormasta ottamansa tuotteet tilauslistaan.
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Ratkaisun uskotaan toimivan, sillä ongelma on keskittynyt vain muutamille osastoille,
ja on sen verran pienimuotoinen, että hyvin toteutettu tiedotus toivotusta toimintatavasta
todennäköisesti poistaa ongelman.

3. Mahdollisia muita kohteita täyttöpalvelulle hoitovälinevaraston lisäksi
ONGELMANKUVAUS
Seuraavat kohteet täyttää tällä hetkellä hoitohenkilökunta välineillä, jotka täyttöpalvelu
tuo osaston hoitovälinevarastoon.
Potilashuoneiden

kaapit:

Potilashuoneiden

kaapeissa

säilytetään

monenlaisia

hoitovälineitä, joita tarvitaan potilashuoneissa usein, ja niiden tarkoitus on että jokaista
tarviketta ei tarvitse erikseen hakea hoitovälinevarastosta. Täyttö tapahtuu joka lauantai
ja hoitajalla menee n. 30 min potilashuonekaappien täyttämiseen, jos työn voi tehdä
keskeytyksettä. Usein kesken täytön tulevien keskeytysten kanssa kokonaisuudessaan
käytetty aika on pitkä ja katkonaisuus häiritsee täyttöä. Ongelmaksi koetaan myös
tarvittavien tuoteartikkeleiden muistaminen niitä hoitovälinevarastosta keräiltäessä.
Potilashuoneiden kaapeissa on esim. haavataitoksia, teippejä, kanyyleja, muovimukeja,
muovipillejä, hammasharjoja jne. Potilashuoneita täyttämään lähtiessään hoitaja kerää
näitä artikkeleita mukaansa satunnaisen määrän, ja usein unohtuu jotain, joka täytyy
palata hakemaan myöhemmin hoitovälinevarastosta. Usein potilashuoneisiin vietäville
tuotteille täytyy ennen täyttökierrokselle lähtemistä etsiä myös kärryt, joilla tuotteet voi
kuljettaa. Kaappien täyttö toistuu yksittäisen hoitajan työssä harvoin, sillä lauantaisin
aamuvuorossa työskentelee kerrallaan vain 1-3 hoitajaa.
Toimenpidekärryt:

Osastolla

on

useita

eri

toimenpiteisiin

liittyviä

kärryjä:

kanylointikärry, rintakärry, laktaattikärry, puudutuskärry jne. Nämä kärryt haetaan
varastossa potilaan luokse toimenpidettä tekemään mentäessä ja palautetaan ja täytetään
toimenpiteessä käytettyjen tuotteiden osalta heti toimenpiteen jälkeen. Kiireisissä
tilanteissa hoitaja ei aina ehdi täyttää kärryjä niiden palauttamisen yhteydessä, vaan
täyttö jää myöhemmäksi tai toiselle hoitajalle. Kärryjen pitäisi olla aina valmiudessa
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myös hätätilanteita varten. Toisaalta kärryjen täyttäminen hoitajan toimesta koetaan
hyväksi, sillä silloin hoitajalla pysyy tuntuma siihen, mitä tuotteita kärryyn kuuluu ja
niiden käyttö toimenpiteen yhteydessä on sujuvaa. Toisaalta täyttö vie aikaa
varsinaiselta hoitotyöltä.
RATKAISUEHDOTUS
Potilashuoneiden kaapit: Ratkaisuksi potilashuoneiden kaappien täyttämiseen mietittiin
hoitovälinevarastoon tulevaa vain ko. tarkoitukseen varattua kärryä, jossa olisi valmiit
nimikoidut paikat eri tuotteille, joita potilashuoneissa säilytetään. Näin kaikki tarvittavat
tuotteet lähtisivät hoitovälinevarastosta kerralla mukaan ja tuotteiden etsimiseen,
hakemiseen ja muistamiseen ei kuluisi aikaa. Mietittiin myös voisiko kyseisten
tuotteiden hyllypaikan varastossa siirtää kokonaan kyseiseen kärryyn, jolloin tuote
hyllytettäisiin siihen valmiiksi, ja myös tuotteiden siirtoon kulunut aika jäisi pois
hoitajan työstä.
Toimenpidekärryt: Mietittiin, olisiko kärryjen yhteydessä mahdollista hyödyntää
hoitovälinesettejä, joita käytetään joihinkin toimenpiteisiin liittyen osalla osastoista.
KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Ratkaisun käytäntöön vienti vaatii lisäselvitystä ja valmisteluja, jotta osataan valita
toteutustapa, joka parhaiten vastaa hoitohenkilökunnan tarpeita ja jotta Logistiikka- ja
materiaalipalveluiden puolella voidaan varata riittävät resurssit ratkaisun toteuttamiseen.
Koska

esimerkiksi

ehdotettuun

kärryratkaisuun

siirtyminen

vaatii

koko

potilashuoneiden materiaalilogistiikan läpikäymistä ja siihen liittyvien prosessien
tarkastelua, jää se tämän hankkeen osalta myöhemmin toteutettavien ideoiden listalle.
Naistenklinikalla potilashuoneissa säilytettävien hoitovälineiden lisäksi erilaisia
hoitotoimenpiteisiin liittyviä tarvikkeita säilytetään seuraavissa pisteissä:
• Synnytysosaston steriili välivarasto
• Synnytysosaston vastaanottohuone
• Tarkkailuhuoneet
• Synnytyssalit (4 kpl)
• Huuhteluhuone
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Potilashuoneiden kaappien sisältöä on selvitetty tämän hankkeen puitteissa, ja erilaisissa
potilashuoneissa säilytettäviä hoitovälineitä on listattu alla olevassa taulukossa 2.
Lisäksi potilashuonekaapin sisältöä on esitetty kuvassa 10.
Taulukko

2.

Naistenklinikan

erityyppisissä

potilashuoneissa

säilytettäviä

hoitovälineitä.
naistentautien vuodeosasto:
potilashuone
oksennuspusseja seinätelineessä
ruokalappuja
kaarimaljoja
teippirullia
pesulappuja (kostea)
pesulappuja
suojahanskoja
tuffereita
kanyylinsuojakalvoja
mandriineja
ruiskuja (10 ml)
korkkeja (eri malleja)
steriilejä taitoksia
kuumemittarin suojia
hammasharjoja
pillejä
virtsanäytepurkkeja
virtsanäytepurkkien kansia
suojamaskeja
juomamukeja (2 eri mallia)
sellunenäliinoja
vuodesuojia (2 eri kokoa)
siteitä (2 eri kokoa)
vaippoja (4 eri kokoa)

synnyttäneiden vuodeosasto:
potilashuoneet 10 ja 11
(vauva)
pyyhkeitä
lakanoita
tyynyliinoja
pussilakanoita
paituleita
kuumemittarin suojia
rasvaa
pumpulipuikkoja
mittanauha
(myöh. kertakäyttömitat)
puhdistusaine
kuumemittari
vanupalloja
vaippoja (vauvalle)
sellunenäliinoja
vauvan alustoja
vauvan vaatteita
kylpymuovia
lisäksi seuraavan sarakkeen
hoitotarvikkeet

synnyttäneiden
vuodeosasto:
tavallinen potilashuone
oksennuspusseja
happiviiksiä
haavanhoitovälineitä
pesulappuja
suojahanskoja
tuffereita (3 eri mallia)
korvatulppia
ruiskuja (10 ml, 20 ml)
kanyylinsuojakalvoja
korkkeja (eri malleja)
kuumemittarin suojia
mandriineja
teippirullia
virtsanäytepurkkeja
virtsanäytepurkkien kansia
juomamukeja
pillejä
kylpymuovia
hammasharjoja
kampoja
pumpulipuikkoja
vaippoja
siteitä
vuodesuojia
eristyssuojatakkeja

Potilashuoneiden kaappien osalta yksi ratkaisu materiaalien säilyttämiseen voisivat olla
käytäväkohtaiset kärryt. Kullakin osastolla on 2-4 käytävää, joiden varrella
potilashuoneet sijaitsevat. Potilashuoneiden kaapeissa säilytettävät hoitovälineet voisi
sijoittaa kärryyn, joka sijaitsisi joko käytävällä tai kyseisen käytävän varrella olevassa
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varastossa tai muussa tilassa, johon hoitohenkilökuntaan kuulumattomilla ei ole pääsyä.
Kärryn säilyttäminen suljetun oven takana ehkäisisi mahdollista omatoimista
hoitovälineiden käyttöä potilaiden tai vierailijoiden osalta. Potilaan luokse mennessään
hoitajan olisi mahdollista ottaa kärry helposti mukaan potilashuoneeseen. Pohdittaessa
potilashuoneiden kaappien käyttöä, törmätään myös tilaratkaisuihin, jotka vaatisivat
kokonaisvaltaista uudelleen tarkastelua, remonttia tai uusia tiloja, jotta potilashuoneiden
materiaalilogistiikka saataisiin hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla.
Ensisijassa kuitenkin voidaan hyödyntää yllä olevaa listaa potilashuoneiden kaappien
sisällöstä hoitohenkilökunnan muistin tueksi kaappeja täytettäessä. Esimerkiksi
kiinnittämällä lista hoitovälinevaraston seinälle, hoitaja voi kaappeja täyttämään
lähtiessään varmistaa, että on muistanut keräillä varastosta kaikki tarvittavat nimekkeet.

Kuva 10. Naistentautien vuodeosaston potilashuoneen kaappi ja siellä säilytettävät
hoitovälineet (Kuva: Päivi Kekkonen).
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4. Hyllypaikka hoitovälinevarastoon suoratilaustuotteita sisältäville paketeille
ONGELMANKUVAUS
Hoitovälinevarastoon toimitetut suoratilaustavarat eivät aina kulkeudu kovinkaan
joutuisasti eteenpäin varastosta. Lähetit toimittavat muulloin kuin hyllytyksen
yhteydessä tulevat tuotteet paketeissaan hoitovälinevarastoon. Paketteja ei saisi laskea
lattialle, mutta näin joudutaan usein toimimaan, sillä niille ei ole varattu omaa
laskupaikkaa varastossa (kuva 11). Avaamattomat paketit jäävät välillä useiksi päiviksi
varastoon, ilman että kukaan hakee tai avaa niitä. Tällöin niistä voi aiheutua haittaa ja
jopa tapaturmariski varastossa liikkuville työntekijöille.
RATKAISUEHDOTUS
Koettiin, että saapuville paketeille olisi hyvä olla oma hyllypaikkansa, johon lähetit
toisivat ne. Paketit olisi hyvä asettaa hyllyyn etiketti ulospäin, jolloin pakettia varastosta
noutamaan tullut hoitaja löytäisi etsimänsä helposti, ja voisi jo varaston ovelta todeta,
onko paketti jo tullut vai ei. Jos lattialla on useita paketteja päällekkäin, niin kuin
nykytilanteessa välillä on, joutuu hoitaja käymään läpi ja kääntelemään kaikki paketit
löytääkseen etsimänsä.
KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Idean käytäntöön vienti on menossa Naistenklinikalla. Päätös varastoon sijoitettavien
lisähyllyjen tilaamisesta on tehty, mutta tilaukseen odotetaan lisää tuotteita ennen
tilauksen tekemistä. Arvioitu toteutumisajakohta muutokselle on kesän aikana. Siihen,
kuinka paljon suoratilaustuotteiden paketeille jää Naistenklinikan varastossa tilaa,
riippuu vielä myös siitä, miten samaan varastoon sijoittuvat uusina täyttöpalvelun
toimintaan tulevat Äitiyspoliklinikan hoitotarvikkeet mahtuvat varastoon. Erot eri
osastojen välillä ovat suuren sekä varastojen koissa että niissä säilytettävien
hoitotarvikkeiden valikoimassa, mikä vaikuttaa siihen, miten idea voitaisiin toteuttaa eri
osastoilla. Osalla osastoista ratkaisu on jo käytössä. Mikäli hoitovälinevarastosta ei
löydy tilaa kiinteälle hyllylle, on vaihtoehtoinen toteutustapa siirreltävä kärry, johon
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paketit tuodaan. Kärryä voi säilyttää kulloisessakin tilanteessa sille sopivimmassa
paikassa, ja sen siirtely on kohtuullisen vaivatonta.

Kuva 11. Naistenklinikan hoitovälinevaraston hyllyjärjestystä (Kuva: Päivi
Kekkonen).

5. Laboratoriovälineiden lisääminen täyttöpalvelun valikoimaan
ONGELMANKUVAUS
Hoitajat hakevat 2. kerroksessa sijaitsevasta Nordlabin laboratoriosta osastolla
tarvitsemansa

näytteenottovälineet.

Käytännössä

nämä

välineet

ovat

erilaisia

näyteputkia ja -purkkeja sekä näytteiden nimikoinnissa käytettäviä tarrarullia. Osa

58

hoitajista tuo näytteenottovälineitä kerralla isomman määrän osastolla olevaan
säilytyspaikkaan (ei hoitovälinevarasto), josta he käyttävät näytteenottovälineitä siihen
asti kun niitä tuodussa erässä riittää. Usein näytteenottovälineitä kuitenkin lähdetään
hakemaan silloin kun niitä tarvitaan juuri sillä hetkellä. Jos näytteenottovälineiden
hakijana toimisi joku muu kuin hoitaja, koetaan nopean vasteajan olevan ongelma.
Näytteenottovälineiden mahdollisesta vanhentumisesta, joka estäisi niiden säilytyksen
osastolla, ei ole tietoa mutta ainakaan hoitajien tähän asti hakeman kokoisissa pienissä
erissä tässä ei ole havaittu ongelmaa. Näytteenottovälineitä haettaessa Nordlab ei
laskuta välineistä, vaan laskutus on yhdistetty näytteen analysointiin.
RATKAISUEHDOTUS
Laboratorion näytteenottovälineiden haun voisi siirtää täyttöpalvelun alle, sen
jonkinlaiseksi laajennusosaksi. Jos hoitovälinevarastoon tehtäisiin oma hyllypaikka
useimmiten käytetyille laboratoriosta haettaville välineille, onnistuisi tämän käytännön
käyttöönotto todennäköisesti pienimmällä vaivalla. Ensin täytyisi kartoittaa kaikki
tasolla käytettävät näytteenottovälineet ja niiden suhteellinen tarve. Arviona työpajassa
esitettiin hoitohenkilökunnan toimesta, että käytettyihin tuotteisiin kuuluu noin 6-8
erilaista näyteputkea, virtsanäytepurkkeja sekä näyte-etikettien tarrarullat. Jos näillä
olisi oma hyllypaikka hoitovälinevarastossa, voisi täyttöpalvelun hyllyttäjä tilausta
tehdessään tarkistaa näiden tuotteiden tilanteen, täyttää tilauksen manuaalisesti
paperilomakkeelle ja hakea lomakkeen avulla tuotteet Nordlabista tai välittää
hakutehtävän lähetille. Haetut tuotteet voisi hyllyttää muun materiaalitilauksen
yhteydessä, jolloin tuotteet tuotaisiin ensin lähetin tai täyttöpalvelun työntekijän
toimesta Nordlabista varastolle täytettävänä olevaan kärryyn, tai vaihtoehtoisesti lähetti
tai täyttöpalvelun työntekijä veisi ne Nordlabista suoraan osaston hoitovälinevarastoon.
KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Idean käytäntöön viemiseksi asiaa täytyy selvittää ja valmistella yhteistyössä Nordlabin
kanssa. Kaikki osapuolet näkevät asian merkitykselliseksi, ja Lapin sairaanhoitopiirin
kehittämispäällikkö sekä logistiikka- ja materiaalipäällikkö vievät asiaa eteenpäin
johtokuntatasolla, sillä asiaan liittyy merkittäviä organisaatio- ja kustannuskysymyksiä.
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Tämän

hankkeen

osuudeksi

jäi

valmistella

ja

selvittää

asiaa

eteenpäin

hoitohenkilökunnan lähtökohdista ja kartoittaa heidän tarpeensa useimmiten käytettyjen
laboratoriovälineiden osalta. Tämän tiedon perusteella voidaan määrittää tuotevalikoima
täyttöpalveluun

otettaville

laboratoriovälineille.

Tuotevalikoimaa

selvitettiin

Naistenklinikan hoitohenkilökunnalle tehdyn kyselyn avulla. Samaa kyselyä on
mahdollista käyttää myös muiden osastojen ja yksiköiden kohdalla antamaan tietoa
niiden tarvitsemasta laboratoriovälinevalikoimasta.
Kyselyssä

Naistenklinikan

hoitohenkilökuntaa

pyydettiin

listaamaan

osastolla

tarvittavia näytteenottovälineitä, joita hoitohenkilökunta hakee Nordlabin laboratoriosta
sekä arvioimaan kuinka usein mitäkin välinettä tarvitsee hakea. Kysymyksen vastaukset
on listattu seuraavaan taulukkoon 3.
Taulukko 3. Naistenklinikan hoitohenkilökunnalle suunnatun kyselyn (N=18)
tuottama

lista

osastolla

käytettävistä

näytteenottovälineistä

ja

niiden

noutotaajuudesta Nordlabin laboratoriosta.

näytteenottovälineet
näyteputkia
verinäyteputkia
TSH-putkia
DNA-putkia
DNA-tutkimusastioita
ulostenäyteputkia/purkkeja
U-näyteputkia
virtsanäyteputkia
PLV-putkia
virtsaviljelyputkia
PLV-setti
klam-virtsanäyteputkia
viljelyputkia
streptokokkiviljelyputkia
bakteeriviljelyputkia
erikoisnäyteputkia
erityisnäytevälineet
punktionäytevälineet
valmiit veriryhmä-laput

päivittäin

~

kerran
viikossa

~

kerran
kuukaudessa
2
1
2

~
1

kerran
vuodessa
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

4
1

1
1
1
1
1

1
1
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Työpajojen yhteydessä käydyissä keskusteluissa on tullut ilmi, että yleensä hoitajat
hakevat laboratoriosta kerralla useampaan näytteenottokertaan riittävän määrän
näytteenottovälineitä, joita säilytetään osastolla. Myös saadut vastaukset viittaavat
tähän: taulukon 3 mukaan useimpia näytteenottovälineitä haetaan korkeintaan kerran
kuussa, kun taas kuitenkin 80 % hoitajista kertoo vievänsä otettuja näytteitä
laboratorioon päivittäin (ks. idea 8).
Taulukkoon 3 on listattu hoitohenkilökunnan vastaukset heidän kirjoittamassaan
muodossa, ja ne sisältävät varmasti päällekkäisiä nimikkeitä, joita hoitotyöhön
perehtymätön ei osaa todennäköisesti tulkita oikein. Osa vastaajista on käyttänyt
pelkkää laajaa termiä ”näyteputkia”, kun taas osa on listannut hyvin yksityiskohtaisesti
erilaiset eri tarkoituksiin käytettävät näyteputket. Lista on toimitettu Naistenklinikan
osastonhoitajalle jatkokäsittelyä varten.
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II. Lähetti-palvelujärjestelmän kehittäminen logististen tehtävien siirtämiseksi
hoitohenkilökunnalta Logistiikka- ja materiaalipalveluille
6. Sytostaattien haun siirtäminen logistiikkapalveluille
ONGELMANKUVAUS
Päivittäisten sisälogistiikan huoltomiesten osastolle toimittamien lääketilausten lisäksi
osastolle haetaan hoitohenkilökunnan toimesta päivittäin

apteekista valmiiksi

laimennettuja sytostaattiliuoksia. Näiden tarve on tiedossa edellisenä päivänä, kun
sytostaattitiputukseen tulevien potilaiden lääketilaus lähetetään apteekkiin. Sytostaattien
haku saattaa tapahtua useita kertoja päivässä, riippuen aina kunkin hetken
potilasmäärästä.

Hoitaja

hakee

sytostaattiliuokset

apteekista

osaston

sytostaattihuoneeseen, jossa toimenpide tapahtuu.
RATKAISUEHDOTUS
Koska sytostaattitilaus on tiedossa tarvetta edeltävänä päivänä, mahdollistaa riittävän
pitkä aikaskaala helposti kuljetuksen siirtämisen jollekin muulle taholle kuin
hoitohenkilökunnalle. Apteekissa toimii Logistiikka- ja materiaalipalveluiden alainen
ammattimies (liuosmies), joka purkaa ja hyllyttää apteekin liuostilaukset. Hän voisi
hakea proviisorilta tilausten mukaiset apteekin laimentamat sytostaatit ja kuljettaa ne
osastolle. Kuljetus tapahtuisi sytostaattihuoneeseen, siellä olevalle hoitajalle vastaavasti
kuin hoitohenkilökunnankin tapauksessa, ja näin myös lääkekuljetuksiin liittyvä
"kädestä käteen"-luovutus onnistuisi tässä yhteydessä ongelmitta.
KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Sytostaattikuljetukset tulevat Logistiikka- ja materiaalipalveluiden hoidettavaksi
8.6.2015 alkaen. Toimitukset tulevat tapahtumaan tasatunnein klo 9 -12 ja yhdellä
kuljetuskerralla toimitettavia asiakasyksiköitä voi olla 1-6 kpl. Toimitusten yhteydessä
tyhjät sytostaattikuljetuksiin varatut laatikot kerätään samalla yksiköistä ja toimitetaan
takaisin sairaala-apteekkiin. Sytostaattilaatikoita käsittelee ainoastaan sytostaattien
kuljettamiseen perehdytetty henkilökunta.
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Lapin

Keskussairaalassa

on

ollut

myös

alustavia

suunnitelmia

virka-ajan

ulkopuolellakin toimivan ns. Tippatuvan käyttöön ottamiseksi. Mikäli tällainen toiminta
jossain vaiheessa aloitetaan, vaikuttaa se myös mahdollisesti sytostaattitiputuksiin
keskittäen erilliseen toimipisteeseen yhdessä muiden tiputettavien lääkitysten kanssa.

7. Yksittäisten materiaalitilausten ohjeistamisen parantaminen
ONGELMANKUVAUS
Materiaalitilaukset täyttöpalvelun piiriin kuulumattomien tuotteiden osalta tulisi tehdä
Ostari-järjestelmän kautta. Kiireellisissä tapauksissa hoitohenkilökunta voi hakea
tuotteet varastolta, mutta toivottavaa on, että tilaus tulisi näissäkin tapauksissa sähköisen
tilausjärjestelmän kautta tai sen lisäksi puhelimitse. Käytännössä kuitenkin tapahtuu
jonkin verran myös sitä, että hoitohenkilökunnan edustajat tulevat asioimaan suoraan
varastolle, ja aina tilausta ei ole tehty ennen tätä Ostariin. Yhtenä ongelmana
hoitohenkilökunta näkee tuotteen löytämisen Ostarin valikoimasta ja Ostarin
hakutoimintoa ei pidetä toimivana. Logistiikka- ja materiaalipalveluiden varastolla
yksittäisen asioimaan tulevan asiakkaan palveleminen keskeyttää muun työnteon, sillä
erillistä asiakaspalvelijaa ei ole, vaan asiakkaan palvelee materiaalinhoitaja, joka
irrottautuu työtehtävästään asiakaspalvelutilanteen ajaksi. Usein hoitaja jää varastolle
odottamaan, kun oikeaa tuotetta lähdetään hakemaan varastosta. Kuitenkin usein
nopeampi vaihtoehto hoitohenkilökunnan kannalta olisi, jos hoitaja poistuisi jatkamaan
omaa työtään ja lähetti kuljettaisi tuotteen osastolle sen löydyttyä. Eri osastojen välillä
on hyvin paljon eroa sen suhteen, miten yksittäiset tilaukset hoidetaan.
RATKAISUEHDOTUS
Vaikka toimintatavasta yksittäisten materiaalitilausten osalta on tiedotettu, voisi
tiedotusta tehostaa ja selkeyttää. Hoitohenkilökunnan näkökulmasta tämän voisi
toteuttaa esimerkiksi selkeillä ohjeilla, joissa on kohta kohdalta ohjeistettu
tuotetilauksen tekeminen. Ensisijaisesti ohjeistettaisiin toimimaan Ostarin, sähköpostin
ja tarvittaessa puhelimen kautta. Logistiikka- ja materiaalipalveluiden puolelta
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tärkeimpänä koettiin, että heille välittyy tieto: ”mitä, minne ja milloin”. Kohta ”milloin”
ratkaisee sen, onko hoitohenkilökunnan edustajan tultava noutamaan tavara varastolta
itse, mikäli lähetti ei ole vapaana vai voiko lähetti toimittaa tuotteen osastolle.
Logistiikka- ja materiaalipalveluiden näkökulma on, että useimmissa tilanteissa heidän
puoleltaan

pystytään

nopeaankin

vasteaikaan

ja

lähettipalvelun

kehittäminen

vastaamaan hoitotyön tarpeisiin on mahdollista.
KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Tällä hetkellä idean käytäntöön vientiin ei ole tarvetta, sillä suuria investointeja Ostariin
ei ole enää järkevää tehdä, koska käyttöön on tulossa uusi ohjelmisto, joka kattaa myös
materiaalitilaukset. Ohjelmisto on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2015.

8. Muiden harvemmin toistuvien kuljetustehtävien siirtäminen läheteille
ONGELMANKUVAUS
Muihin kuin materiaalitilauksiin liittyvät harvemmin toistuvat haku/vienti -tehtävät
hoidetaan

useimmiten

hoitohenkilökunnan

toimesta.

Kaikissa

tapauksissa

hoitohenkilökunta ei ole välttämättä edes osannut ajatella näiden tehtävien suorittamisen
tapahtuvan kenenkään muun kuin heidän itsensä toimesta. Tällaisia ovat esimerkiksi
taulukossa 4 luetellut toiminnot.
RATKAISUEHDOTUS
Ohjeistettaessa hoitohenkilökunnan toimintaa yksittäisten materiaalitilausten osalta,
voisi ohjeeseen listata myös muut tavaroiden kuljetukseen liittyvät toiminnot, joihin
hoitohenkilökunta voisi pyytää palvelua Logistiikka- ja materiaalipalveluista. Näin
hoitohenkilökunta

rohkenisi

kokeilemaan

Logistiikka-

ja

materiaalipalveluiden

tarjoaman lähettipalvelun laajempaa käyttöä ja samalla nähtäisiin, miten hyvin
lähettipalvelu voisi vastata hoitohenkilökunnan tarpeisiin laajemmassa mittakaavassa.
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Taulukko 4. Asioiden ja materiaalien viemiseen ja hakemiseen liittyviä toimintoja
hoitohenkilökunnan työssä.
TOIMINTO
Yksittäisten lääkkeiden haku apteekista
päivittäisen lääketilauksen ulkopuolella
Puhtaiden pyykkien palauttaminen
toiselle osastolle
Sänkyjen siirto osastolta toiselle

HUOMIOT/TAAJUUS
Toistuu kyseisellä osastolla kohtuullisen harvoin
pienen lääkevalikoiman vuoksi
Koskee muiden osastojen pyykkejä, jotka palautuvat
puhtaana lähtöosastolle, eikä oikealle osastolle
Sänkyjen haku on satunnaista ja nopeatempoista
toimintaa osastojen välillä akuuteissa tilanteissa.
Miten toimivat sänkyjen palautukset?

Näytteiden vienti laboratorioon

Vasteaika lyhyt, näytteen täytyy olla laboratoriossa
viimeistään noin 30 min kuluttua näytteenotosta
Toistuu harvoin, useimmiten tulosteet tulevat
postitse
Toistuu harvoin, osalla potilaista voisi kuitenkin olla
tarve kyseisenkaltaiselle palvelulle

Tulosteiden haku monistamosta
Apuvälineiden vienti
apuvälinekeskukseen

KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Ennen kuin lähettipalvelun toiminta laajemmassa mittakaavassa voidaan viedä
käytäntöön, täytyy luoda puitteet lähetti-palvelujärjestelmälle, jotta hoitohenkilökunnan
tarpeet ja Logistiikka- ja materiaalipalveluiden käytettävissä olevat resurssit
lähettipalvelun osalta vastaisivat toisiaan. Jotta hoitohenkilökunta pystyisi luottamaan
lähettipalvelujen toimintavarmuuteen, täytyy toiminnan ja sen resurssien olla
suunniteltu vastaamaan tarvetta. Idean eteenpäinviemiseksi tämän hankkeen puitteissa
päätettiin tehdä selvitys hoitohenkilökunnan tarpeista.
Naistenklinikan hoitohenkilökunnalle suunnatun kyselyn avulla selvitettiin edellä
listattua tarkemmin erilaiset toiminnot, joissa hoitohenkilökunnan edustajat poistuvat
osastolta toimittamaan erilaisia haku/vienti-tehtäviä. Eri toimintojen lisäksi kyselyllä
kartoitettiin kunkin toiminnon toistuvuutta.
Alla olevassa taulukossa 5 esitetyn mukaisesti yleisimmät toiminnot, joissa
hoitohenkilökunnan edustajia poistuu osastolta päivittäin, ovat näytteiden vienti
laboratorioon, potilaiden kuljettamiseen liittyvät tehtävät sekä yksittäisten lääkkeiden
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haku apteekista. 80 % hoitajista vie päivittäin potilailta otettuja näytteitä laboratorioon.
Viikoittain

tai

vähintäänkin

hoitohenkilökunnasta

tulee

kuukausittain

lisäksi

toistuvina

potilassänkyjen

tehtävinä

siirtoa

toisille

osalle

osastoille,

näytteenottovälineiden hakua laboratoriosta sekä erikoishoitovälineiden hakua osaston
ulkopuolelta.
Taulukko 5. Naistenklinikan hoitohenkilökunnalle suunnatun kyselyn (N=18)
tuottamat vastaukset liittyen yleisimpiin hoitajien työssä toistuviin toimintoihin,
joissa he joutuvat poistumaan osastolta.

toiminto
Yksittäisten lääkkeiden
haku apteekista
päivittäisen
lääketilauksen
ulkopuolella
Puhtaiden pyykkien
palauttaminen toiselle
osastolle
Potilassänkyjen siirto
osastolta toiselle
Näytteenottovälineiden
haku laboratoriosta
Näytteiden vienti
laboratorioon
Tulosteiden haku
monistamosta
Apuvälineiden vienti
apuvälinekeskukseen
Erikoishoitovälineiden
haku varastolta/ toisilta
osastoilta/muista
yksiköistä
Käytettyjen
mustekasettien vienti
poistoon
Potilaiden vienti/haku
leikkaukseen,
radiologisiin
tutkimuksiin tms.

päivittäin

~

2

8

2

kerran
viikossa

~

kerran
kuukaudessa

~

kerran
vuodessa

ei
koskaan

2

1

5

2

4

1

2

14
3

1

1

4

8

1

2

2

7

2

6

4

4

1

4

1

6

1

4

2

5

3

2

16

2

16

6

4

2

15
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Ensimmäisessä kysymyksessä annettujen toimintovaihtoehtojen lisäksi vastaajilla oli
mahdollisuus listata itse lisää toimintoja, joiden yhteydessä he poistuvat osastolta. Alla
olevassa taulukossa 6 esitetyn mukaisesti muista syistä yleisimmin osastolta poistutaan
hakemaan sytostaatteja. Osa vastaajista on mahdollisesti laskenut sytostaattien haun
kuulumaan jo taulukossa 5 annettuun vaihtoehtoon ”yksittäisten lääkkeiden haku
apteekista”.
Taulukko 6. Naistenklinikan hoitohenkilökunnalle suunnatun kyselyn (N=18)
vapaan vastauskentän tuottamat vastaukset liittyen yleisimpiin hoitajien työssä
toistuviin toimintoihin, joissa he joutuvat poistumaan osastolta.

toiminto
Sytostaattien haku
(ko. työpisteessä
työskennellessä)
Lääkkeiden haku
toisilta osastoilta
Potilaan
saattaminen taksiin
Näytteiden vienti
patologian osastolle
Ruuan haku
potilaalle
Lisäravinteiden haku
keittiöltä
Sektiopöydän huolto
leikkaussalissa
Lapsen siirto
Keskolaan
Hoitotoimenpiteet
toisella osastolla

päivittäin

~

kerran
viikossa

~

kerran
kuukaudessa

~

kerran
vuodessa

ei
koskaan

2
1
1

1

3

2

4

2

1
1
1
4

1

1

Ensimmäisenä muutoksena kohti laaja-alaisempaa lähetti-palvelujärjestelmää otettiin
huhtikuun loppupuolella käyttöön Logistiikka- ja materiaalipalveluiden palvelunumero
(5503), jonka kautta hoitohenkilökunta voi tilata kuljetuksia koskien lääkepalautuksia,
välinehuoltoa sekä materiaalien toimittamista poistoon. Palvelulla katettavien tehtävien
määrää on tarkoitus lisätä vähitellen, ja seuraavana askeleena on hoitoyksiköissä
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otettavien näytteiden kuljettaminen Nordlabin laboratorioon tutkittavaksi. Tämän
uskotaan toteutuvan loppukesän 2015 aikana. 8.6.2015 alkaen Logistiikka- ja
materiaalipalveluiden käytettävissä on 2 lähettiä sekä liuosmies lääkekuljetuksia varten
aikavälillä klo 8-16. Palvelulla päästään keskimäärin 15 minuutin vasteaikaan.
Palvelunumerosta on tiedotettu hoitohenkilökunnalle yksiköiden esimiesten välityksellä.
Noin 1 kk palvelunumeron käyttöönoton jälkeen kaikki hoitohenkilökuntaan kuuluvat
eivät vielä kuitenkaan olleet tietoisia palvelunumerosta, joten siitä tiedottamiseen on
syytä kiinnittää vielä huomiota. Tämä näkyi myös Logistiikka- ja materiaalipalveluiden
puolella toistaiseksi pienenä kysyntänä kuljetuksille.
Laajemman mittakaavan palvelujärjestelmän käytännön suunnittelussa voisi käyttää
pohjana erilaisia käytössä olevia järjestelmiä, joissa liikkuvat palvelun työntekijät saavat
toimeksiantoja

yhteisen

keskusjärjestelmän

kautta

sijaintinsa

ja

statuksensa

(vapaa/suorittamassa tehtävää) mukaan. Tällaisia järjestelmiä on käytössä esimerkiksi
kiinteistöhuoltoyhtiöillä.
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III. Tiedonkulun parantaminen hoitohenkilökunnan ja tukipalvelun välillä
9. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen täyttöpalvelun toimintaan
ONGELMANKUVAUS
Uudet työntekijät, sijaiset ja opiskelijat eivät saa minkäänlaista varsinaista perehdytystä
siihen, miten täyttöpalvelun tai laajemmin Logistiikka- ja materiaalipalveluiden kanssa
toimitaan, vaan asia opitaan työnteon ohessa. Hoitohenkilökunnan kokemuksen mukaan
usein tulee kuitenkin tilanteita, joissa ohjaava hoitaja olettaa uuden työntekijän tietävän
asioita, joita hänelle ei ole opastettu. Hoitovälinevaraston seinällä on kiinnitettynä
yksinkertaiset ohjeet täyttöpalvelun kanssa toimimisesta, mutta kaikissa tilanteissa
näiden ohjeiden mukaan ei toimita tai niiden olemassaoloon ei ehkä ole kiinnitetty
huomiota (kuva 12). Jonkinlainen pienikin lisäpanostus uusien työntekijöiden
perehdytykseen

todennäköisesti

helpottaisi

molempien

osapuolten

työtä

sekä

yhteistoimintaa.
RATKAISUEHDOTUS
Mietittiin, että voisiko perehdytysmateriaali olla esimerkiksi kansiomuodossa.
Naistenklinikalla

on

mietitty

myös

osaston

muuhun

toimintaan

liittyvän

perehdytysmateriaalin kehittämistä. Logistiikka- ja materiaalipalveluiden sekä muiden
tukipalveluiden kanssa toimimisen voisi ottaa yhdeksi osaksi osaston yleistä uusien
työntekijöiden perehdytyskäytäntöä.
Yhtenä vaihtoehtona perehdyttämismateriaaliksi mietittiin esittelyvideota täyttöpalvelun
toiminnasta. Video-ohjeen avulla perehdytys olisi uuden työntekijän katsottavissa
milloin vain, ja sen lisäksi kyseinen video voitaisiin näyttää esimerkiksi Lapin
Keskussairaalan kesätyöntekijöiden yhteisessä perehdytystilaisuudessa. Video-ohjeen
toteutukseen tarvitaan LSHP:n Kehittämisyksikköä.
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KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Naistenklinikalle kesän 2015 ajaksi työskentelemään tulevien kesätyöntekijöiden (8-9
kpl) osalta perehdyttäminen täyttöpalvelun toimintaan tullaan lisäämään osaksi tason
omaa perehdytystä. Lapin keskussairaalan kesätyöntekijöiden perehdytys koostuu 3
päiväisestä koko taloa koskevasta perehdytyksestä sekä 1 päivän pituisesta kunkin
yksikön omasta perehdytyksestä. Naistenklinikan osalta täyttöpalvelun toiminta otetaan
uutena asiana osaksi yksikön omaa perehdytyspäivää.

Kuva 12. Täyttöpalvelun ja osaston välinen tiedonkulku tapahtuu käytännössä
pitkälti hoitovälinevaraston seinille kiinnitettyjen ohjeiden ja ilmoitustaulun
välityksellä (Kuva: Päivi Kekkonen).
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10. Toimintatavan kehittäminen erityistä käsittelyä vaativia tuotteita varten
ONGELMANKUVAUS
Sellaisten tuotteiden osalta, jotka vaativat erityistä käsittelyä ja jotka voivat esimerkiksi
rikkoontua sisäisesti pudotettaessa tai kolahtaessa ilman, että tuotepakkaus vaurioituu,
tulisi

tarvittavasta

käsittelytavasta

olla

tieto

täyttöpalvelun

työntekijällä.

Esimerkkituotteena tästä ovat dialyysiyksikössä käytetyt dialysaattorit. Toistaiseksi
täyttöpalvelun tiedossa ei ole muita vastaavaa varovaisuutta vaativia tuotteita, mutta
tällaisten tuotteiden varalta olisi ehkä hyvä olla olemassa käytäntö, joka varmistaa
tiedon kulun hoitohenkilökunnalta Logistiikka- ja materiaalipalveluille.
RATKAISUEHDOTUS/ KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Tiedonkulkua hoitohenkilökunnan ja Logistiikka- ja materiaalipalveluiden välillä voisi
parantaa erityistä käsittelyä vaativien tuotteiden osalta. Tämän hankkeen käynnissä
oloaikana asiaa on seurattu, ja todettu erityistä käsittelyä vaativien tuotteiden olevan
yksittäistapauksia, joiden vähäisen määrän vuoksi asia ei vaadi toimia. Kategoriaan
kuuluvien tuotteiden osalta toki pyritään varmistamaan se, että tuotteita käsittelevät
henkilöt tietävät tuotteita käsiteltäessä vaadittavasta varovaisuudesta.

11. Toimenpidesettien saatavuudesta tiedottaminen
ONGELMANKUVAUS
Joihinkin toimenpiteisiin on saatavilla toimittajilta valmiita toimenpidesettejä, jotka
sisältävät

kaiken

kyseiseen

toimenpiteeseen

tarvittavan

hoitovälinemateriaalin.

Materiaalipalvelut on ottanut näitä tuotevalikoimaansa eri osastojen toiveiden mukaan.
Tilattavina olevat setit löytyvät Ostarista, mutta hoitohenkilökunta kokee Ostarin
hakutoiminnon vaikeakäyttöiseksi, minkä vuoksi tuotteiden löytämien järjestelmästä on
haastavaa. Tieto valmiista toimenpideseteistä leviää osastolta toiselle lähinnä hoitajien
välityksellä, ja valmista listaa saatavilla olevista seteistä ei ole. Osastoilla
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todennäköisesti mielellään otettaisiin käyttöön tämänhetkistä laajemminkin valmiita
settejä, jos niiden olemassaolosta tiedettäisiin.
RATKAISUEHDOTUS
Mietittiin että voisiko saatavilla olevista toimenpideseteistä tehdä listan, joka löytyisi
esimerkiksi Ostarin etusivulta nimellä "Saatavilla olevat toimenpidesetit". Tällöin
osastot voisivat nykyistä helpommin löytää ja ottaa käyttöön omassa toiminnassaan
tarpeelliseksi kokemiaan settejä.
KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Toimenpidesettien osalta on syytä varmistua, että niistä käytetään oikeaa nimitystä (ei
siis hoitovälinesetti), jolla valikoimassa olevat setit löytyvät Ostarista. Lista
valikoimassa olevista seteistä on lisäksi lähetetty osastoille.
Tämän hankkeen puitteissa on tehty myös lisäselvitystä siitä, millaisille seteille olisi
tarvetta hoitohenkilökunnan puolelta. Naistenklinikan henkilökunnalle suunnatussa
kyselyssä pyydettiin hoitajia listaamaan toimenpiteitä, joissa hoitohenkilökunta kokisi
hyötyvänsä valmiista hoitotarvikesetistä. Vastauksissa esiintyi alla olevan taulukon 7
mukaisesti 2 toimenpidesettiä: askitesdreenisetti ja katetrointisetti. Katetrointisettiin
liittyvät vastaukset (7 kpl) jakaantuivat pelkän katetrointisetin (4) sekä kerta- (1) ja
kestokatetrointisettien (2) kesken.
Taulukko 7. Naistenklinikan hoitohenkilökunnalle suunnatun kyselyn (N=18)
tuottamat vastaukset valmiiden toimenpide- ja tarvikesettien tarpeesta.
toimenpidesetti
lukumäärä
askitesdreenisetti
4
katetrointisetit yht.
7
katetrointisetti
4
kertakatetrointisetti
1
kestokatetrointisetti
2
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Saatavilla olevien settien lisäksi toimenpidesetti-tyyppistä ratkaisua voisi miettiä myös
muihin käyttökohteisiin kuin yksittäisiin toimenpiteisiin. Mikäli hoitohenkilökunnan
työssä toistuu tiettyjä potilaisiin kohdistuvia tarkastuksia ja potilashuoneissa tehtäviä
aikataulutettuja kiertoja, näissä voisi mahdollisesti hyödyntää erilaisia tarvikesettejä.
Naistenklinikan osalta tällaisia tarpeita ei tullut ilmi suoritetun kyselyn perusteella.

12. Seurantapalaverit täyttöpalvelun käyttöönoton jälkeen
ONGELMANKUVAUS
Täyttöpalvelun käyttöönoton yhteydessä täyttöpalvelun toiminnan suunnittelu kyseisen
osaston tarpeisiin tehdään yhteistyössä osaston hoitohenkilökunnan kanssa, mutta
täyttöpalvelun käyttöönoton jälkeen ei ole olemassa seurantakäytäntöä, jonka kautta
voitaisiin tarkastella toimintaa ja mahdollisia muutos- ja jatkokehitystarpeita.
Jokapäiväisen työn ohessa osapuolet (hoitohenkilökunta ja täyttöpalvelun henkilökunta)
eivät useimmiten ehdi pitämään yhteisiä palavereita, vaan mahdolliset eteen tulevat
kysymykset ja ongelmakohdat ratkotaan tilanteen niin vaatiessa yksittäistapauksina.
Esimerkiksi Naistenklinikalla täyttöpalvelu on ollut toiminnassa 2 vuotta, ja nyt pidetty
työpaja oli ilmeisesti ensimmäinen "keskustelufoorumi" hoitohenkilökunnan ja
täyttöpalvelun työntekijöiden välillä täyttöpalvelun käyttöönoton jälkeen.
RATKAISUEHDOTUS
Mietittiin, olisiko mahdollista ottaa käyttöön ajoittaiset seurantapalaverit täyttöpalvelun
käyttöönoton jälkeen. Seurantapalaveri voitaisiin pitää esimerkiksi puolen vuoden
välein tai kerran vuodessa kyseisen yksikön hoitohenkilökunnan ja täyttöpalvelun
työntekijöiden välillä. Näin aiheeseen liittyvät mahdolliset uudet käytännön tason
kehitysideat saataisiin mahdollisesti sujuvammin otettua käyttöön ja olisi mahdollista
myös muokata täyttöpalvelun toimintaa tarvittavilta osin sopimaan paremmin
kohdeyksikön tarpeisiin.
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KÄYTÄNTÖÖN VIENTI
Täyttöpalvelussa on päätetty ottaa käyttöön kerran vuodessa pidettävä osastotunti, eli
palaveri, jossa täyttöpalvelun työntekijät ja kyseisen osaston hoitohenkilökunta
kokoontuvat tarkastelemaan täyttöpalvelun toimintaa, ratkaisemaan mahdollisia
ongelmia ja suunnittelemaan täyttöpalvelun toimintaa kyseisen osaston tarpeita
vastaavaksi. Palaverit mahdollistavat toiminnan jatkuvan kehittämisen ja mukautumisen
osastoilla tapahtuviin muutoksiin. Aloite kulloisenkin palaverin pitämisestä ja sopivasta
ajankohdasta tulee osastolta. Uudesta käytännöstä tiedotetaan yksiköitä kesän 2015
aikana.
Lisäksi yksisuuntaisen täyttöpalvelusta osastoille tapahtuvan tiedotuksen tehostamista
on mietitty hankkeen aikana. Tähän saakka tieto muutoksista ja uusista asioista ja
tuotteista on kulkenut hoitohenkilökunnalle osastonhoitajan kautta. Yksi tapa tehdä
tiedotuksesta näkyvämpää ja selkeämpää olisi täyttöpalvelun tiedotepohja, johon
täyttöpalvelu koostaa toimintaansa liittyviä ajankohtaisia asioita, jotka koskettavat myös
hoitohenkilökunnan toimintaa. Tiedote voitaisiin lähettää osastoille esimerkiksi 1-2
kuukauden välein ja käsitellä osastojen sisäisissä viikkopalavereissa.
Tiedotepohjan valmistelu oli meneillään täyttöpalvelusta vastaavan materiaalinhoitajan
toimesta toukokuun lopulla. Tiedote on tarkoitus toimittaa sähköisenä osastonhoitajalle
ja sen lisäksi mahdollisesti myös paperiversiona hoitovälinevarastossa olevalle
täyttöpalvelun ilmoitustaululle. Lisäksi tiedotteet voidaan julkaista ja arkistoida
sairaalan Intranet-sivuilla.
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5.2 Henkilökunnan kokemuksia ideoiden toteutumisesta
Henkilökunnan kokemuksia hankkeessa suoritetusta kehittämisprosessista tiedusteltiin
lyhyillä haastatteluilla työn empiirisen osan päätteeksi. Haastattelujen ajankohtana
tilanne ideoiden käytäntöön viennin suhteen oli kuvan 8 kaltainen. Haastatteluiden
kohteena oli 3 hoitohenkilökunnan edustajaa (sairaanhoitajia), joista yksi oli osallistunut
myös yhteen osallistuvan suunnittelun työpajoista.
Hoitohenkilökunnan edustajilta tiedusteltiin kehittämishankkeen näkymistä heidän
työssään ja kyseiseen ajankohtaan mennessä käytäntöön vietyjen ideoiden vaikutusta
heidän

työhönsä.

Enemmistölle

haastatelluista

hanke

oli

tullut

tutuksi

kehittämisprosessin aikana, joko oman tai työtovereiden toiminnan seuraamiseen tai
työpajoihin osallistumisen kautta. Sen sijaan tieto käytäntöön viedyistä ideoista ei ollut
saavuttanut hoitajia kovinkaan hyvin. Tätä selittää omalta osaltaan hoitajien
työvuorojärjestelmä, jossa työvuorot toistuvat epäsäännöllisinä ja työn sisältö vaihtelee
niin päivän, työajan kuin sen hetkisen potilastilanteenkin mukaan. Osassa työtehtävistä
esimerkiksi erilaisten tarvikkeiden ja materiaalien haku hoitovälinevarastosta tapahtuu
vain harvakseltaan (esimerkiksi yövuorossa työskentelevät hoitajat), kun taas toisissa
tehtävissä se toistuu useita kertoja päivässä. Samoista syistä tiedotuskaan ei aina saavuta
hoitajia – sähköpostitse tulleita tiedotteita ei aina ehditä lukea, ja viikoittaisiin
osastopalavereihin

osallistuvat

vain

sillä

hetkellä

työvuorossa

olevat

hoitohenkilökunnan edustajat hoitotyön sallimissa rajoissa.
Uusista toimintatavoista tiedottamiseen on syytä kiinnittää huomiota muutoksia
tehtäessä. Tiedotuksen jatkuvuus ja kattavuus tulisi pyrkiä varmistamaan, jotta uudet
toimintatavat

siirtyvät

tukipalvelujärjestelmään

käytäntöön
kuuluu

mahdollisimman

olennaisena

osana

tehokkaasti.
tiedonkulun

Optimaaliseen
helppous

ja

keskusteluyhteyden saavutettavuus, jota käsitellään myös seuraavassa alakappaleessa
esitellyssä palvelujärjestelmämallissa.
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6 POHDINTA
Tässä kappaleessa tarkastellaan edellä esiteltyjen tulosten valossa optimaalisen
tukipalvelujärjestelmän ominaisuuksia. Kokeellisessa osiossa kerätyn tiedon perusteella
tukipalvelujärjestelmän tulisi olla kokonaisvaltainen ja sen lisäksi resilientti, luotettava
sekä helposti saavutettava. Lisäksi kappaleen lopussa otetaan kantaa tämän tutkimuksen
puitteissa avoimiksi jääviin kysymyksiin sekä hahmotellaan teemaan liittyviä
mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

6.1 Resilientti, luotettava ja helposti saavutettava kokonaisvaltainen
tukipalvelujärjestelmä
Tässä työssä on tarkasteltu hoitohenkilökunnan ja tukipalveluiden työnjakoa ja etsitty
keinoja sen järkevöittämiseksi osallistuvan suunnittelun kautta. Työnjaon optimointi ja
tukipalvelullisten tehtävien siirtäminen hoitohenkilökunnalta tukipalvelun työntekijöille
on tärkeää ja sillä saavutetaan niin tehokkuutta, kustannussäästöjä kuin myös
työhyvinvointia hoitajien voidessa keskittyä siihen työhön, johon heillä on koulutus.
Mahdollisuus laadukkaaseen potilastyöhön tekee hoitajien työstä heidän oman
kokemuksensa mukaan merkityksellistä, mikä lisää myös heidän kokemaansa
työhyvinvointia (Utriainen 2009).
Tämän työn tuottamien tulosten perusteella optimaalisen tukipalvelujärjestelmän tulee
olla resilientti, luotettava ja helposti saavutettava. Lisäksi tukipalvelujärjestelmää
rakennettaessa

tulee

huomioida

sen

kokonaisvaltaisuus.

Jotta

saavutetaan

mahdollisimman tehokas järjestelmä ja saumaton toiminta hoitohenkilökunnan ja
tukipalveluiden välille, tulee tukipalvelujärjestelmän olla rakennettu kattamaan oma
vastuualueensa koko hoitohenkilökunnan ja tukipalveluiden välisen rajapinnan
leveydeltä, kuten esimerkiksi kappaleessa 3.1.2. esitellyn hoitologistikko-toimintamallin
yhteydessä esitetyssä kuvassa 3.
Toisaalta tukipalvelua voidaan tarkastella myös vertikaalisena toimintona, joka kohtaa
horisontaalisesti etenevän hoitoketjun, jota pitkin potilas etenee (Kuva 13).
Tukipalvelun arvo muodostuu hoitoketjun niissä pisteissä, joissa tukipalvelu kohtaa
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potilaan. Tässä rakenteessa on havaittavissa niin kutsutun matriisiorganisaation piirteitä
(Karlöf & Helin Lövingsson 2004, 2006), sillä se koostuu kahdesta ulottuvuudesta
(hoitotyö ja tukipalvelu), jotka muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka tehtävänä on
tuottaa potilaan saama hoito. Toisaalta rakenteessa korostuu myös prosessikeskeisyys,
joka tulee näkyviin hoitoketjuna, jossa potilas etenee hoitoprosessien ja tukipalveluiden
jatkumossa, jotka yhdessä muodostavat hänen saamansa hoidon (Karlöf & Helin
Lövingsson 2004).
Seuraavassa

on

käsitelty

optimaalisen

tukipalvelujärjestelmän

ominaisuuksia

tarkemmin, ja esitetty niihin päätymisen taustaa edellä käsitellyn työn kokeellisen osion
pohjalta. Optimaalisen tukipalvelujärjestelmän ominaisuudet eivät ole riippuvaisia siitä,
onko esimerkiksi sairaalan sisäinen materiaalilogistiikka järjestetty sairaalan itse
tuottamana vai käytetäänkö ulkopuolisen toimittajan tarjoamaa palvelua, vaan nämä
ominaisuudet muodostavat viitekehyksen optimaaliselle toiminnalle järjestelmän
yksityiskohdista tai käytännön toteutustavasta riippumatta.

Kuva 13. Tukipalvelun arvo muodostuu hoitoketjun niissä pisteissä, joissa
tukipalvelu kohtaa ketjussa etenevän potilaan.
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6.1.1 Kokonaisvaltaisuus
Materiaalilogistiikan kehittäminen toimivaksi osaston tai muun vastaavan tarkasteltavan
terveydenhuollon yksikön sisällä vaatii kokonaisvaltaisen tarkastelun yksikön
toiminnasta ja siellä tarvittavista välineistä. Kuvassa 14 on esitetty työn kokeellisen
osan kohdeorganisaatiossa eli LKS:n Naistenklinikalla vallitseva materiaalilogistiikkaan
liittyvä kokonaisuus.
Kuten

kuvasta

14

nähdään,

Logistiikka-

ja

materiaalipalvelut

vastaa

materiaalilogistiikasta osastolle saakka. Hoitovälinevaraston osalta käytössä on
täyttöpalvelu ja muiden vastaanottajien osalta (laitoshuoltajat, kanslia, poliklinikat)
materiaalit tuodaan osastolle rullakoissa. Sen sijaan osaston sisällä tapahtuva
materiaalilogistiikka

materiaalien

osastolle

saapumisen

jälkeen

tapahtuu

hoitohenkilökunnan toimesta. Hoitohenkilökunta kuljettaa tarvittavan materiaalin
hoitovälinevarastosta potilashuoneisiin sekä niin kutsuttuun steriiliin välivarastoon,
josta materiaali jaetaan edelleen synnytyssaleihin, tarkkailuhuoneisiin sekä synnyttävien
vastaanottohuoneeseen niissä tapahtuvan kulutuksen mukaan.

Kuva 14. LKS:n Naistenklinikan materiaalilogistiikka.
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Empiirisen osan ensimmäisessä vaiheessa eli toiminnan seuraamisessa etsittiin pisteitä,
joissa tukipalveluiden toiminta kohtaa hoitohenkilökunnan työn. Matriisiorganisaatiossa
yhteistoiminta ja dialogi näissä leikkauspisteissä kohtaavien ulottuvuuksien välillä on
tärkeää (Karlöf & Helin Lövingsson 2006). Seuraamisessa havaittiin, että tukipalvelun
ja

hoitohenkilökunnan

toiminta

kohtaa

toisensa

pääasiallisesti

välillisesti

hoitotarvikkeiden ja materiaalien kautta. Suora keskusteluyhteys toimijaosapuolten
työntekijöiden välillä on käytössä lähinnä yksittäisissä tapauksissa ja ongelmakohtien
yhteydessä.
Erilaiset asioiden ja materiaalin hakemiseen ja viemiseen liittyvät tehtävät eivät ole
hoitotyötä. Jotta hoitohenkilökunnalla olisi mahdollisuus keskittyä varsinaiseen
työnkuvaansa kuuluviin tehtäviin, tulisi materiaalilogistiikkaan liittyvät toiminnot
siirtää toisen tahon, eli tukipalveluiden tehtäväksi. Ei riitä, että tarkastellaan
materiaalilogistiikkaketjua

osastolle

saakka,

vaan

ketjua

pitäisi

tarkastella

päätepisteeseensä, eli siihen saakka kun materiaali tai hoitoväline toimittaa tehtävänsä
osana potilaan hoitoprosessia. Hoitohenkilökunnan tehtävä on hoitaa potilasta, ja heidän
työnsä tulisi kohdata hoitoväline- tai materiaali vasta hoitotoimenpiteen yhteydessä.
Kokonaisvaltaiseen

tukipalvelujärjestelmään

pääsemiseksi

vaadittaisiin

materiaalilogistiikan osalta hoitovälineiden kokonaisuuden tarkastelu aina hankinnasta
käyttöön saakka. Tarkastelun tulisi kattaa osaston kaikki toiminnot ja tilat joissa
hoitovälineitä säilytetään ja käytetään.
Kokonaisvaltaisuuden tarkastelun apuna voidaan käyttää kappaleessa 2.1 esiteltyä
työjärjestelmä-käsitettä. Kuvassa 15 on esitetty työjärjestelmä-käsitteen sovellus
ydintoiminnan ja tukipalvelun muodostamaan kokonaisuuteen. Tukipalvelun tehtävä on
mahdollistaa

ydintoiminta,

eli

tarkasteltavassa

tapauksessa

hoitotyö,

ja

sen

suorittaminen mahdollisimman tehokkaasti ja kaikkien osapuolten hyvinvointia
edistäen. Kaaviokuvasta havaitaan myös ydintoiminnan ja tukipalvelun yhteiset
ominaisuudet sekä erot. Yhteinen työympäristö fyysisine puitteineen yhdistää
toimintoja. Toimintaorganisaation rakenne ja näiden kohtaaminen ydintoiminnan ja
tukipalvelun osalta riippuu siitä, onko kyseessä sairaalan sisäisesti tuottama vai
ulkopuoliselta toimittajalta hankittu palvelu, mutta organisaatiot ovat sidoksissa
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toisiinsa vähintäänkin sopimuksin ja yhteisten työympäristön asettamien käytänteiden
kautta. Jotta optimaalinen kokonaisvaltainen tukipalvelujärjestelmä voidaan saavuttaa,
on

kaikki

työjärjestelmän

osa-alueet

huomioitava

niin

tukipalvelun

kuin

ydintoiminnankin osalta. Holden et al. (2013) ovat tarkastelleet kahden toimijan (lääkäri
ja potilas) muodostamaa työjärjestelmää, jossa he ovat myös laaja-alaisesti huomioineet
toimijoihin liittyviä tekijöitä työjärjestelmän eri osa-alueilla. Tämän työn puitteissa
muodostettu työjärjestelmän sovellus (Kuva 15) on heidän tarkastelemaansa tilanteeseen
verrattuna huomattavasti yksinkertaisempi.
Työjärjestelmässä korostuvat myös eri osa-alueiden väliset suhteet, jotka on esitetty
kuvaajassa

nuolilla.

Jokainen

työjärjestelmän

osatekijä

(tehtävä,

työvälineet,

organisaatio ja työympäristö) on vuorovaikutussuhteessa sekä työjärjestelmän keskiössä
olevaan työntekijään että toisiinsa. Ydintoiminnan ja tukipalvelun suhde puolestaan
määrittyy ensisijaisesti jo edellä mainitun tukipalvelun tehtävän, eli ydintoiminnan
mahdollistamisen kautta. Tässä kokonaisuudessa työprosessien tuottamiin tuloksiin ja
niiden laatuun vaikuttavat sekä ydintoiminta ja tukipalvelu itsessään että näiden välinen
vuorovaikutus. Smith ja Carayon (Smith & Sainfort 1989, Carayon & Smith 2000)
käyttävät työjärjestelmän osa-alueiden vuorovaikutuksesta puhuttaessa usein termiä
tasapaino (balance). Heidän mukaansa eri osa-alueiden tulee olla tasapainossa
keskenään, ja jos jokin niistä on heikompi, voi toinen vahvempi osa-alue auttaa
tasapainottamalla kokonaisuutta.
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Kuva

15.

Ydintoiminnan

ja

tukipalvelun

muodostaman

kokonaisuuden

työjärjestelmä.

6.1.2 Resilienssi
Hoitohenkilökunnan työ on luonteeltaan nopeatempoista ja vaihtelevaa. Tämä työn
luonne heijastuu myös tukipalveluun kohdistuviin vaatimuksiin: tukipalvelun tulee
kyetä

mukautumaan

hoitotilanteen

tarpeisiin,

jotta

optimaalisesti

toimiva

tukipalvelujärjestelmä voitaisiin saavuttaa ja kokonaisuus toimisi tehokkaasti ja
järkevästi. Kuten edellä on todettu, esimerkiksi hoitohenkilökunnan tarpeisiin
mukautuva lähetti-palvelujärjestelmä voisi hoitaa suuren määrän osastolta poistumista
vaativia haku- ja vientitehtäviä tehokkaammin kuin hoitohenkilökunta oman työnsä
ohella ja hoitohenkilökunnan työaikaa vapautuisi varsinaiseen hoitotyöhön.
Systeemin resilienssin voidaan katsoa kattavan niin äkillisiin muutoksiin kuin
hitaampaan vaiheittaiseen muutokseen liittyvän sopeutumisen (Uusitalo 2009).
Hoitotyössä äkilliset muutokset korostuvat useita muita aloja enemmän, johtuen alati
muuttuvasta potilastilanteesta ja potilaiden vaihtelevista tarpeista. Myös vaiheittainen
muutos on läsnä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen ja
muiden tehostamiseen ja kustannussäästöihin pyrkivien muutosten kautta.
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Tukipalvelulle asetettu resilienssin vaatimus edellyttää tukipalvelun tuottajan ja
ydintoiminnan sujuvaa vuorovaikutusta ja hyvää suunnittelua, jotta esimerkiksi resurssit
on mitoitettu siten, että mukautuvuus erilaisiin tilanteisiin on mahdollista. Peltokorpi et
al. (2009) esimerkiksi ehdottavat joustavien ja erilaisten potilaiden tarpeet huomioivien
henkilöstösuunnitteluratkaisujen

löytämistä

toimintoperustaisten

suunnittelu-

ja

mitoitustyökalujen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaisi erilaisten työvaiheiden
vaatimien resurssien mittaamista ja standardoimista sekä potilaiden yksilöllisten
tarpeiden määrittämistä.
Toisaalta resilienssi-käsitteen mukaan ottaminen tuo työnjakoon kuitenkin myös toisen
puolen. Jos tarkastellaan tukipalvelun ja ydintoiminnan rajapintaa, voidaan ajatella että
resilienssi kokonaissysteemin kannalta tarkoittaa sitä, että vaaditun toiminnon toteuttaa
se taho (tukipalvelu tai ydintoiminta), jolta se helpoiten onnistuu kyseisessä tilanteessa.
Tämä vaatisi joustavia määrittelyjä työnkuviin ja vastuunjakoon eri toimintojen osalta.
Tällainen tilanteen mukaan määrittyvä työnjako on toisaalta ristiriidassa muiden
seuraavaksi

käsiteltyjen

ominaisuuksien,

luotettavuuden

ja

saavutettavuuden,

yhteydessä mainitun tarkan työnjaon määrittelyn kanssa.
Käytännön

esimerkkinä

tilanteen

mukaisesta

toiminnasta

on

esimerkiksi

kohdeorganisaatiossa havaittu työnjako ruuan jakamisen yhteydessä. Laitoshuoltajat
vastaavat ruuan jakamisesta osastolle saapuvasta ruokakärrystä potilaille, mutta
hoitohenkilökunta avustaa ruuan jakamisessa oman työtilanteensa sallimissa rajoissa.
Kaikkien, niin potilaan, hoitohenkilökunnan kuin laitoshuoltajienkin etu on, että ruoka
saadaan jaettua potilaille tehokkaasti ja nopeasti.
6.1.3 Luotettavuus
Hoitohenkilökunnan puolelta luotettavuus korostui yhtenä tärkeimmistä tukipalvelun
ominaisuuksista sekä toiminnan seuraamisen yhteydessä käydyissä keskusteluissa että
työpajoissa. Palvelun toiminnan varmuus myös yllättävissä tilanteissa on hoitotyössä
erityisen tärkeää, jotta hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus suorittaa oma työnsä
potilasturvallisuuden vaarantumatta.
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Useisiin edellä esiteltyihin työpajoissa syntyneisiin ideoihin liittyi hoitohenkilökunnan
osalta työpajoissa käydyissä keskusteluissa aluksi epäilyksiä siitä, pystyykö muu taho
kuin hoitohenkilökunta itse suorittamaan tehtävää luotettavasti ja varmasti laadun
kärsimättä. Kylänen et al. (2015) totesivat tutkiessaan lääkärien ja fysioterapeuttien
välistä työnjakoa ns. asiakaspalvelumallin, jossa ammattilaisen rooli määräytyy
asiakkaan palvelutarpeen eikä koulutuksen tai virka-aseman mukaan, toimivaksi.
Heidän saamansa tulokset osoittavat, että lääkärit arvostavat fysioterapeuttien
ammattitaitoa, ja tämän asian saattaminen laajempaan tietoisuuteen lisäisi myös
asiakkaiden arvostusta ja luottamusta fysioterapeuttien työtä kohtaan. Jotta tässä
tutkimuksessa tarkasteltu optimaalisesti toimiva tukipalvelu voidaan saavuttaa, on siis
syytä kiinnittää huomiota työnjaon tarkkaan määrittelyyn hoitohenkilökunnan ja
tukipalvelun toiminnan rajapinnalla ja varmistaa toiminnan laatu hoitohenkilökunnan
työn vaatimusten asettamasta näkökulmasta. Palvelun varmuuden ja luotettavuuden
täytyy välittyä hoitohenkilökunnalle.
Yksi lisätekijä luotettavuuden osalta on hoitajien kokema tarve siitä, että joidenkin
toimintojen
keskuudessa

täytyy
oli

tapahtua
yleinen

heidän

itse

suorittaminaan.

näkemys,

että

he

haluavat

Hoitohenkilökunnan
suorittaa

esimerkiksi

hoitotarvikkeiden valmistelun ja asettelun toimenpidekärryyn itse, jotta heillä pysyy yllä
tuntuma siitä missä mikäkin väline on. Hätätapauksissa kuten

esimerkiksi

elvytystilanteessa on suuri merkitys sillä, että toimenpidettä suorittava hoitaja tuntee
välineistön ja tietää missä mikäkin sijaitsee eikä hänen tarvitse käyttää aikaa
tarvitsemansa instrumentin etsimiseen. Hoitajien kokemuksen mukaan välineistön
ylläpitotyössä tapahtuvien toistojen myötä muodostunut ”selkärankatuntuma” toimii
näissä tilanteissa parhaiten. Tähän haasteeseen vastaaminen vaatii tukipalvelun
toiminnalta saumatonta yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa.
6.1.4 Saavutettavuus
Tiedonkulun sujuvuuden varmistamiseksi hoitohenkilökunnan ja tukipalveluiden välillä
tarvitaan helposti saavutettava, nopea ja mukautuva keskusteluyhteys tai –foorumi.
Materiaalilogistiikan toiminnan kannalta tieto siitä, mitä tarvitaan, missä ja milloin on
ehdoton edellytys sille, että materiaali- tai hankintapalvelu pystyy vastaamaan
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ydintoiminnan tarpeeseen. Vastaavasti muiden tukipalveluiden kannalta kysymykset
mitä, missä ja milloin liitettyinä kyseisen palvelun vastuualueeseen ovat avain
saumattomaan vuorovaikutukseen.
Se, millainen keskustelukanava olisi käytännössä toimivin, riippuu yksiköstä ja sen
muista

ominaisuuksista.

Mikkolan

et

al.

mukaan

vuorovaikutuskäytänteet

terveydenhuollossa ovat osin voimakkaasti rakenteistuneita, ja niiden kehittämisen
lähtökohtana tulisi olla tarkoituksenmukaisuus. Ennen kaikkea tulisi siis tarkastella,
saavutetaanko käytettyjen toimintatapojen avulla vuorovaikutukselle asetetut tavoitteet
(Mikkola et al. 2014). Oleellinen osa keskusteluyhteyttä on myös selkeä vastuunjako
eri toimintojen kesken, jolloin osapuolet osaavat ottaa asiaa hoitaessaan yhteyttä
oikeaan tahoon ja keskusteluyhteyden saavuttaminen on ylipäänsä mahdollista.
Keskusteluyhteys ja saavutettavuus ovat vahvasti sidoksissa myös edellä käsiteltyyn
resilienssiin,

sillä

ainoastaan

toimiva

vuorovaikutus

mahdollistaa

toiminnan

mukauttamisen kulloisenkin tilanteen asettamiin vaatimuksiin.
Empiirisen osion tuottaman tiedon mukaan jokapäiväisen työn ohessa kummallakaan
osapuolella ei ole aikaa pysähtyä keskustelemaan ja kehittämään toimintaa. Usein
keskustelua osapuolten välillä käydään yksittäisiin asioihin tai ongelmiin liittyen, eikä
laajemmassa mittakaavassa toimintaa tarkastellen. Nopean ja helposti saavutettavan
keskusteluyhteyden

lisäksi

myös

ydintoiminnan

ja

tukipalvelun

rajapintaa

tarkastelevalle laajemman mittakaavan keskustelulle ja kehittämiselle on oma tarpeensa
etenkin pidemmillä aikaväleillä.
Keskusteluyhteyden lisäksi myös yhteen suuntaan kulkevalla tiedotuksella on oma
tehtävänsä osana kokonaisuutta. Erilaiset yksiköltä toiselle tai organisaation ylemmältä
tasolta

alemmalle

tasolle

suunnatut

tiedotteet

ovat

tärkeä

tiedonvälitystapa.

Yksisuuntaisten tiedotteiden osalta tiedon todelliseen välittymiseen kohderyhmälle on
kuitenkin kiinnitettävä huomiota.
Oman osansa tiedonkulun sujuvuuden ja saavutettavuuden haasteisiin muodostavat
myös erilaiset tietojärjestelmät, joiden kautta hoidetaan esimerkiksi materiaalitilauksia
tai henkilöstöasioita. Tietojärjestelmiin ei tämän työn puitteissa perehdytty, mutta ne
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ovat iso ja siitä syystä ehdottomasti mainitsemisenarvoinen osa tämän päivän
terveydenhuoltojärjestelmää.

Tietojärjestelmät

ovat

kehittyneet

viime

vuosina

voimakkaasti, ja todennäköisesti alan nopea kehitys tulee jatkumaan mahdollistaen
aiempaa monipuolisempia ja kohdeorganisaation tarpeisiin paremmin vastaavia
ratkaisuja

lähitulevaisuudessa.

Tällaisia

voisivat

olla

esimerkiksi

langattomat

mobiiliratkaisut potilaan tietojen kirjaamiseen jo hoitotilanteen yhteydessä.

6.2 Terveet tukipalvelut -hanke aiempien tutkimusten virittämässä
kontekstissa sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet
Kappaleen

3.2

kirjallisuuskatsauksessa

tutustuttiin

aiempiin

terveydenhuollon

ydintoiminnan ja tukipalveluiden työnjakoon liittyviin tutkimuksiin. Näistä suurimpana
taustatekijänä tälle tutkimukselle on toiminut Kaikkien käyttäjien sairaala –hanke
(Eskola 2010, Paananen 2012). Kyseisen hankkeen sijoittuminen samaan organisaatioon
tämän tutkimuksen kanssa loi taustaa nyt suoritetulle tutkimukselle, mutta toisaalta
kehitysprojektien sijoittuminen sairaalan eri osastoille loi merkittävän eron tutkimusten
välille, samoin kuin tarkasteltavan tukipalvelun valinta. Voidaankin ehkä todeta, että
tämä tutkimus oli tietyllä tapaa jatkoa Kaikkien käyttäjien sairaala –hankkeelle. Myös
kohdeorganisaation aiemmilla positiivisilla kokemuksilla Kaikkien käyttäjien sairaala –
ja Inhimillisesti tehokas sairaala –hankkeista (Syväjärvi et al. 2012) oli varmasti oma
osuutensa henkilöstö haluun osallistua tutkimuksessa toteutettuun kehitysprojektiin.
Terveet tukipalvelut –hankkeen markkinoinnin työpaketissa (Oulun yliopiston
kauppakorkeakoulu) on tutkittu arvon muodostumista terveydenhuollon tukipalveluissa
logististen palvelujen modulaarisuuden kautta (Hautamäki 2015). Minna Hautamäen pro
gradu

–tutkielmassa

tarkasteltiin

logistisen

palveluntarjoajan

liiketoimintamahdollisuuksia julkisen terveydenhuollon kontekstissa. Tutkimuksen
tulokset osoittavat, että modulaarisuudella voidaan vastata terveydenhuollossa
esiintyviin heterogeenisiin tarpeisiin, jotka juontuvat keskenään hyvin erilaisista
sairaalan

sisäisistä

asiakkaista.

Modulaarisuuden

avulla

voidaan

saavuttaa

kustannustehokkuuden lisäksi myös ei-rahallisia hyötyjä kuten hyvinvointia ja
luottamusta hoitohenkilökunnan keskuudessa.
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Terveydenhuollon toimintakokonaisuudesta ja erityisesti siellä toimivista monialaisista
tukipalveluista voidaan löytää yhteneväisiä piirteitä teollisuuteen ja siellä laajasti
käytössä olevaan yhteisen työpaikan käsitteeseen (Väyrynen et al. 2014). Yhteisellä
työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jossa työskentelee samanaikaisesti usean eri
työnantajan työntekijöitä tekemässä omaa työtään. Vastaavasti terveydenhuollossa
tarvitaan

useille

eri

aloille

sijoittuvia

tukipalveluita,

jotka

omalla

työllään

mahdollistavat hoitohenkilökunnan suorittaman hoitotyön. Yhteisellä työpaikalla, usean
eri

toimijan

muodostamassa

kokonaisuudessa

työn

turvallisuuden

ja

laadun

varmistaminen on haastavampaa kuin yksinkertaisemmassa organisaatiossa. Kestävän
kehityksen ja jatkuvan korkean laadun ylläpitämiseksi on kehitetty työkaluja, kuten
esimerkiksi HSEQ palvelutoimittajien arviointi –menettely (Väyrynen et al. 2014).
Yhdessä osallistuvan suunnittelun ja kehityksen sekä työntekijöiden voimaannuttamisen
kanssa edellä mainitun kaltaisia työkaluja käyttäen voitaisiin mahdollisesti saavuttaa
hyviä tuloksia myös terveydenhuollossa.
Tämä tutkimus keskittyi työnjakoon hoitohenkilökunnan ja tukipalvelun välillä.
Terveydenhuollon keskiössä on kuitenkin aina potilas, asiakas, jonka hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen on terveydenhuollon tehtävä. Viime vuosina potilaan rooli oman
terveytensä edistäjänä on noussut yhä merkittävämpään asemaan. Tästä kertoo muun
muassa THL:n tuottama potilaille ja heidän läheisilleen tarkoitettu Potilaan opas verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on rohkaista potilasta vaikuttamaan omaan
hoitoonsa ja auttaa potilasta ja hänen läheistään potilasturvallisuuden parantamisessa
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). Terveydenhuollossa on myös otettu käyttöön
erilaisia ratkaisuja ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat aiempaa paremmin potilaan
valinnanvapauden ja oman toiminnan terveytensä edistämiseksi. Tällaisia ovat
esimerkiksi jo useissa terveydenhuollon yksiköissä käytössä olevat verkossa tapahtuva
ajanvaraus ja itseilmoittautuminen terveydenhuollon yksikköön saavuttaessa. Potilaan
rooli yhtenä terveydenhuollon toimijana sekä siihen liittyvät teemat olisi luonnollinen ja
ajankohtainen aihe jatkotutkimukselle.
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7 YHTEENVETO
Tässä diplomityössä tutkittiin ja kehitettiin työnjakoa hoitohenkilökunnan ja
tukipalvelun välillä keskussairaalaympäristössä. Työ toteutettiin osana monitieteistä
Tehokkaat ja käyttäjäkeskeiset logistiset tukipalvelumallit pitkien etäisyyksien
terveyspalvelujärjestelmissä – hanketta (lyhemmin Terveet tukipalvelut). Hankkeeseen
kuuluva työtieteen työpaketti ja sen puitteissa kohdeorganisaatiossa toteutettu
kenttätutkimus ja käytännön kehitysprojekti muodostavat tämän diplomityön aineiston.
Hankkeen päämääränä on ollut muodostaa siihen kuuluvien työpakettien avulla
organisaatiorajat ylittävä skaalautuva palvelumalli logistisiin tukitoimintoihin pitkien
matkojen terveydenhuoltojärjestelmässä.
Tämän työn kohdeorganisaationa toimi Lapin keskussairaala, jonka naistenklinikan
hoitohenkilökunta muodosti työssä tarkastellun hoitotyötä tekevän työntekijäosapuolen.
Tukipalveluna tarkasteltiin sairaalan sisäistä Logistiikka- ja materiaalipalvelua.
Kenttätutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena, joka koostui toiminnan seuraamisesta
ja osallistuvan suunnittelun työpajoista. Käyttämällä osallistuvaa suunnittelua pyrittiin
löytämään

työntekijälähtöisiä

ratkaisuja,

joilla

voitaisiin

järkevöittää

hoitohenkilökunnan ja tukipalvelun työntekijöiden välistä työnjakoa ja sujuvoittaa
molempien osapuolten työtä. Työntekijät pyrittiin ottamaan mukaan ratkaisujen
ideoimisen lisäksi myös niiden toteutuksen suunnitteluun. Ideoitujen ratkaisujen
käytäntöön viemisen mahdollistamiseksi tietoa kerättiin myös naistenklinikan
hoitohenkilökunnalle

suunnatun

kyselyn

avulla.

Kenttätutkimuksen

päätteeksi

hoitohenkilökunnalta tiedusteltiin kokemuksia kehitysprojektista ja käytäntöön jo
viedyistä ratkaisuista haastatteluiden avulla.
Kehitysprojektin käytännön tuloksina ovat työpajoissa syntyneet 12 ideaa, jotka voidaan
jakaa 3 eri osa-alueeseen kuuluviksi: täyttöpalvelun kehittämiseen liittyvät ideat, lähettipalvelujärjestelmän
hoitohenkilökunnalta

kehittäminen
Logistiikka-

logististen
ja

tehtävien

materiaalipalveluille

sekä

siirtämiseksi
tiedonkulun

parantamiseen hoitohenkilökunnan ja tukipalvelun välillä liittyvät ideat. Osa syntyneistä
ideoista vietiin käytäntöön jo kenttätutkimusvaiheen lopussa, kun taas osa vaatii
lisäsuunnittelua tai -resursseja toteutuakseen.
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Käytännön ideoiden lisäksi tutkimuksessa muodostettiin työjärjestelmämalli, jossa
yhdistyvät ydintoiminta ja tukipalvelu sekä näiden välinen suhde, joka määrittyy
ensisijaisesti tukipalvelun tehtävän, eli ydintoiminnan mahdollistamisen kautta. Lisäksi
saatiin tietoa optimaalisen tukipalvelujärjestelmän ominaisuuksista hoitohenkilökunnan
näkökulmasta katsottuna. Toiminnan seuraamisen ja osallistuvan suunnittelun
työpajojen

kautta

saadun

tiedon

pohjalta

voitiin

määritellä

optimaalisen

tukipalvelujärjestelmän ominaispiirteiksi kokonaisvaltaisuus, resilienssi, luotettavuus ja
helppo saavutettavuus. Nämä ominaisuudet voidaan nähdä tekijöinä, jotka luovat arvoa
tukipalvelulle.
Työn tuloksista käytännön ideat ovat pitkälti kohdeorganisaatioon sidottuja, mutta niitä
voidaan hyödyntää esimerkkeinä käytännönläheisistä ratkaisuista työnjaon järjestelyihin
hoitohenkilökunnan ja tukipalvelun kesken. Optimaalisen tukipalvelujärjestelmän
ominaisuudet sen sijaan ovat helpommin yleistettävissä myös muihin organisaatioihin
ainakin Suomen terveydenhuoltojärjestelmän sisällä. Lisäksi yleistettävissä on huomio
siitä, että tukipalvelut voisivat tuottaa useita tällä hetkellä hoitohenkilökunnan toimesta
hoidettavia työtehtäviä ja näin hoitohenkilökunnan työaikaa vapautuisi varsinaiseen
hoitotyöhön.

Työssä

pyrittiin

saavuttamaan

kokonaiskuva

työnjaosta

hoitohenkilökunnan ja tarkastellun tukipalvelun välillä keskussairaalaympäristössä ja
tuottamaan näin koko laajan hankkeen tuloksiin työnjakoon liittyviä huomioitavia
piirteitä ja käytännön ratkaisuja sairaalan sisällä logistisiin tukitoimintoihin liittyvän
palvelumallin kehittämiseksi.
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9 LIITTEET
Seuraavilla sivuilla on esitetty työhön kuuluvat liitteet:
Liite 1. Havainnointilomake toiminnan seuraamista varten
Liite 2. Osallistuvan suunnittelun työpajoissa käytetyt keskustelurungot
Liite 3. Kyselylomake Naistenklinikan hoitohenkilökunnalle

Liite 1. Havainnointilomake toiminnan seuraamista varten

Liite 2. Osallistuvan suunnittelun työpajoissa käytetyt keskustelurungot
Työpajat 1 ja 2, keskustelurunko ja aiheeseen virittävät kysymykset

Focus Group – Kohdistettu ryhmäkeskustelu
Alkuhaastattelu (30 min)



Ryhmässä keskustellen
Aiheeseen orientoituminen
o Odotukset työpajan/hankkeen osalta
o Kunkin omat kokemukset toiminnasta
o Kunkin omat toiveet toiminnalle

Ideointi (60 min)
Nykytilanteen kehittäminen (30 min)


Millaisia tavoitteita täyttöpalvelun/materiaalipalvelun toimintaan liittyy?



Millainen työnjako vallitsee tällä hetkellä täyttöpalvelun/materiaalipalvelun ja
hoitohenkilökunnan välillä?



Mitä voisi tehdä nykyisen toiminnan sujuvoittamiseksi?
o Mitä kohtia sinun työssäsi on, joilla voisit helpottaa vastapuolen työntekoa?
o Onko työssäsi toimintoja, joissa vastapuolen osaaminen/asiantuntemus olisi
parempaa?



Onko joitain ongelmia, joihin erityisesti toivot ratkaisua?

Uusien toimintatapojen ideointi (30 min)


Mitä muuta täyttöpalvelu voisi olla?



Olisiko täyttöpalvelun toimintaa tai sitä vastaavaa toimintaa mahdollista laajentaa:
o Uusiin tuoteryhmiin
o Uusiin osiin yksikön (taso 6) sisällä
o Uusille hoitotyön osa-alueille
 lääkehuone
 pyykki
 välinehuolto
 laitteet/tekniikka
 …
 välinehuolto- ja lääkelaatikkokuvio sivuavat tätä



Mitä muuta materiaalipalvelu voisi olla?

Työpaja 3, keskustelurunko ja aiheeseen virittävät kysymykset

Focus Group – Kohdistettu ryhmäkeskustelu
Alkuhaastattelu (30 min)



Ryhmässä keskustellen
Aiheeseen orientoituminen
o Odotukset työpajan/hankkeen osalta
o Kunkin omat kokemukset toiminnasta
o Kunkin omat toiveet toiminnalle

Ideointi (60 min): Kysymykset ensisijaisesti hoitohenkilökunnalle
Nykytilanteen kehittäminen (30 min)


Miten Logistiikka- ja materiaalipalveluiden toiminta näkyy hoitohenkilökunnan työssä?
 Millainen on työnjako Logistiikka- ja materiaalipalveluiden ja
hoitohenkilökunnan välillä?
 Onko työssäsi toimintoja, joissa vastapuolen osaaminen/asiantuntemus olisi
parempaa?
 Missä työtehtävissä joudut lähtemään osaston ulkopuolelle hoitamaan jotain
asiaa?
 Mitä voisi tehdä nykyisen toiminnan sujuvoittamiseksi?
 Tuleeko mieleesi ongelmia, joihin erityisesti toivot ratkaisua?

Uusien toimintatapojen ideointi (30 min)


Mitä muuta Logistiikka- ja materiaalipalvelu voisi olla?



Logistiikka- ja materiaalipalvelun toimintaa voisi mielestäni laajentaa koskemaan…
o
o
o
o
o



Näytteenottovälineiden haku laboratoriosta / Näytteiden vienti laboratorioon
Lääkkeiden haku apteekista päivittäisen lääketilauksen ulkopuolella
Pyykkien päätyminen ”väärälle” osastolle
Ohjevihkojen ja kotihoito-ohjeiden tilaus ja toimitus
Yksittäisten materiaalitilausten hakeminen varastolta

Millaisella ratkaisulla nämä toiminnot kuormittaisivat vähemmän hoitohenkilökuntaa?

Liite 3. Kyselylomake Naistenklinikan hoitohenkilökunnalle

