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Vaativia ratkaisuja turva-alan
kokonaisvaltaiselta toimijalta
Hedengren Security Oy on
toimittanut turvallisuusjär
jestelmien ratkaisuja Pohjois
Euroopassa jo vuodesta 1950
lähtien.
Hedengren Securityn toimittamat turvajärjestelmät ovat kokonaisratkaisuja. Toimitukset sisältävät laitteet, asennuksen sekä huolto- ja ylläpitotoiminnot yhteistyökumppanien kanssa.
– Olemme toimittaneet järjestelmiä muun
muassa yksityissektorille, julkishallintoon,
teollisuuteen, kaupan sektorille ja puolustushallintoon. Myös sairaalat, terveyskeskukset ja palvelutalot ovat meille tuttuja toimintaympäristöjä. Lisäksi meillä on ympärillämme melko suuri sähkösuunnittelijoiden verkosto, jonka jäseniä konsultoimme erilaisten
kokonaisuuksien suunnittelussa, kertoo tuotepäällikkö Sami Nuorala.

olemassa. Järjestelmää käytetään myös päällekarkaushälytystilanteissa. Henkilöt kantavat mukanaan kaulassa roikkuvaa, henkilökorttipidikkeen näköistä IPCS-päällekarkaushälytintä, jossa on hälytyspainikkeet. Hälyttimeen saadaan liitettyä myös kaatumisja riistohälytykset eli se on toiminnoiltaan
täydellinen päällekarkaushälytin.

IPCS-järjestelmä esitellään
helmikuussa
Hedengren Securityn uusi reaaliaikainen
paikannusjärjestelmä IPCS lanseerattiin ensimmäisen kerran viime syksynä messuilla
Tukholmassa. Järjestelmän suomalainen valmistaja 9solutions oli yhteydessä Hedengreniin ja halusi tästä yhteistyökumppanin tuotteen levittämiseen ja jälleenmyyntiin. IPCSjärjestelmä esitellään ensimmäisen kerran
Suomessa julkisesti Sairaalatekniikan päivillä Tamperetalossa 2.–3. helmikuuta.
– Järjestelmä paikantaa sekä ihmisiä että esineitä. Reaaliaikaisena järjestelmä tietää
jatkuvasti, missä kohde on. Henkilöitä pai-

kannettaessa siihen tarvitaan paikannettavan
henkilön etukäteen antama lupa. Hälytyksen
tapahtuessa järjestelmä kertoo, missä henkilö kullakin hetkellä on ja mihin suuntaan hän
on mahdollisesti liikkeellä.
Valitettavasti sosiaalisektorilla ja terveydenhuollon päivystyksen puolella päällekarkauksien uhka on tänä päivänä koko ajan

sähkönsyötön, ja ne saadaan liitettyä järjestelmään muutamalla tietokoneen klikkauksella. Järjestelmän etuja ovat sen vaivaton asennus ja helppo laajennettavuus. Langaton järjestelmä säästää lisäksi kaapeloinnin kustannukset ja varmistaa alhaiset ylläpitokulut.
Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa on
usein kiertäviä laitteita, joita käytetään yhteisesti, ja joita on monesti vaikea löytää silloin
kun tarvitaan. Terveydenhuoltosektorin asiakkaat ovat jo pitkään kyselleet Hedengreniltä
järjestelmää, jonka avulla tällainen laite voitaisiin nopeasti paikantaa.
– Meillä on ratkaisu tähän ongelmaan.
Järjestelmään on saatavana lisävaruste, joka
voidaan kiinnittää paikannettavan laitteen kylkeen. Sen jälkeen laite on paikannettavissa reaaliaikaisesti aivan kuin ihmiset. Periaatteessa järjestelmän avulla voidaan paikantaa mitä
vain ja sillä on erittäin paljon sovelluskohteita.
Tulevaisuudessa todennäköisesti integroimme
järjestelmän myös kulunvalvonta- ja paloilmoitinjärjestelmiimme, Nuorala lisää.
Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan järjestelmään Sairaalatekniikan päiville Hedengrenin osastolle 45.

Helppokäyttöinen ja
varma paikannus
IPCS:n paikannustarkkuus on erittäin hyvä
riippuen hälytyksiä vastaanottavien tukiasemien määrästä.
– Tukiasemia asennetaan sen mukaan,
kuinka tarkasti paikannusta halutaan tai tarvitaan. Tukiasemat eivät vaadi muuta kuin

Oy Hedengren Security Ab
PL 110
00201 HELSINKI
Puh. 09 682 841
www.hedengren.fi

1920x1200 resoluution 24/7 –käyttöön
suunnitellut projektorit

PT-DZ570E
PT-DZ6700EJ
PT-DZ110XEJ
• DICOM-standardin mukainen harmaasävyn
toisto ja täsmällinen sekä kalibroitava
värisävyntoisto mahdollistavat mm.
radiologiakuvien ja solunäytteiden
esittämisen isolla kuvakoolla

CF-H1

Sähköiset opastus- ja
ilmoittautumisjärjestelmät
• 42-85”:n kosketusnäytöt varustettavissa
viivakoodi-, RF-ID- ja mobiilipäätelukijoilla

CF-C1

CF-C1

Panasonic Toughbook tietokoneissa on huomioitu
terveydenhoitoalan ammattilaisten tarpeet:
• kevyitä, kestäviä, pitkä akun toiminta-aika
• voidaan varustaa toimikortinlukijoilla, kameroilla,
integroiduilla 3G yhteyksillä
• pyyhittävissä desinfinointiaineilla

AW-HE100E
AW-HE50SE

AG-HMC41E

PANASONIC Professional
Pr f
road show-kiertue
9
2
9.2.
Rovaniemellä / Arktikum klo 11-16
10.2. Oulussa / Holiday Inn klo 10-16
ilmoittaudu mukaan avsystems@kaukomarkkinat.com

AG-HMR10
AG-HCK10G

KAUKOMARKKINAT OY
Markkinointi ja hallinto
Lintulahdenkuja 10
00500 HELSINKI

KAUKOMARKKINAT OY
Panasonic AV-ja data-huolto
Kutojantie 4
02630 ESPOO

Laajasta HD-kamera- ja tallenninvalikoimasta löytyy ratkaisu
useisiin sovelluksiin.

www.kaukomarkkinat.com
mail. avsystems@kaukomarkkinat.com
puh. 09-52111

www.kunnallissuomi.fi

SSTY ry kokoaa terveydenhuollon
teknisen henkilöstön
Suomen Sairaalatekniikan Yhdistyksen ry (SSTY) puheenjohtaja
Juha Rantasalo toteaa, että yhdistyksen tehtävänä on edesauttaa
tiedon leviämistä ja huolehtia siitä, että terveydenhuollon
tekninen henkilöstö saa ajanmukaista koulutusta esimerkiksi
lainsäädännöstä ja uusista teknisistä innovaatioista.
Yhdistys ei ole minkään ammattiryhmän
ryhmän etujärjestö, vaan sen tarkoituksena on koota yhteen Suomen sairaaloissa ja
terveydenhoitolaitoksissa toimivat teknisen
alan henkilöt ja edistää heidän ammattitaitoaan ja ammatillista toimintaansa sekä eettisiä arvoja niiden toteuttamisessa.
Yhdistys toimii Suomen sairaaloiden
teknisen henkilöstön yhdyssiteenä vastaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.
Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys perustettiin Suomen Sairaaloiden Insinöörit ja
Arkkitehdit ry:n nimellä 1. huhtikuuta 1995.
Helmikuussa 1999 yhdistyksen nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa.
– Yhdistyksen toiminta sai alkuunsa Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun
yliopistosairaaloiden teknisen johdon sekä
Kuntaliiton sairaalatekniikan alueesta vastaavan sairaalainsinöörin vuosittaisista tapaamisista, joissa keskusteltiin kulloinkin
toimialan kannalta tärkeistä teknisistä kehitystrendeistä, koulutustarpeista ja teknisten
organisaatioiden tulevaisuuden toimintamalleista. Tämä tärkeä yliopistollisten sairaaloiden teknisen johdon erityisen kiinteä yhteistyö ja toiminta kaikkien sairaalatekniikan
toimijoiden hyväksi toteutuu nykyisin hienosti SSTY ry:n hallitustyöskentelyn kautta.
Hallituksessa on edustettuna nykyisin myös
alan aktiiveja muista sairaaloista. kertoo yh-

distyksen puheenjohtaja Juha Rantasalo.
Yhdistyksessä on erikoisalakohtaisia
jaoksia (kiinteistöjohtaminen, turvallisuus,
ympäristö, sairaalasuunnittelu, lääkintätekniikka, lvi), jotka järjestävät erikoisalastaan
syventäviä koulutuksia ja teemapäiviä sekä
muodostavat yhteistyöverkoston erisairaaloissa työskentelevien kesken.

Energia ja muut ajankohtaiset
aiheet puhuttavat
SSTY:n puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta lähtien toiminut Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin teknillinen johtaja Juha
Rantasalo nostaa esille muutamia teemoja,
jotka puhuttavat tällä hetkellä yhdistyksessä
ja sen jaostoissa.
– Sairaaloiden paloturvallisuus on ollut
tärkeä keskustelunaihe jo pitkään. Viime aikoina esillä ovat olleet esimerkiksi sprinklaukseen liittyvät asiat ja yhdistyksemme
onkin aktiivisen roolinsa kautta saanut kutsun osallistua uuden pelastuslain valmistelutyöhön.
Kiinteistöjohtamisen, toimitilajohtamisen ja tilojen omistamisen mallit sekä urakkamallit ovat Rantasalon mukaan jatkuvasti
pohdinnan kohteina. Viime vuonna voimaan
astunut laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista on ollut paljon esillä lääkintätekniikan asiantuntijoiden keskuudessa, koska sil-

lä on ollut mittavia vaikutuksia
sairaaloiden lääkintäteknisiin
toimintatapoihin. Sairaaloiden
jätelogistiikka ja sairaalan jätehuoltoon liittyvät asiat ovat olleet ympäristöjaoksen asialistalla. Aina ajankohtainen asia
on energiansäästö sairaaloissa, koska energiakustannukset muodostavat ison osan sairaalan teknisistä toimintamenoista.
Ajankohtaisiin aiheisiin
liittyen Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyökumppaneista Rantasalo mainitsee esimerkkeinä
THL:n, sähkö- ja elektroniikka-alan kansallisen standardisoimisjärjestön Seskon, Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton
STUL:n Turvaurakoitsijalautakunnan, Pelastusopiston ja
Kuntaliiton.

Sairaalatekniikan
päivät
Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys järjestää vuosittain Sairaalatekniikan päivät. Tänä
vuonna tapahtuma järjestetään Tampereella
2. – 3. helmikuuta.
– Sairaalatekniikan päivät tarjoavat foorumin ajankohtaisen tiedon välittämiselle,
ammatilliselle verkostoitumiselle sekä yritys- ja yhteisökumppaneihin tutustumiselle. Tapahtumassa on laadukas seminaari- ja
näyttelytarjonta, Rantasalo kertoo.

Ekström toimittaa ja huoltaa
varavoimalaitteistot
Tänä päivänä sairaalan toiminta on suuressa määrin riippuvainen
sähköstä. Sähkönsaanti on varmistettava varavoimalaitteistolla,
joka on pidettävä kunnossa mahdollista käyttötarvetta varten.
Varavoimalaitteiston toimitus ja kunnossapito kannattaa antaa
Ekströmyhtiöiden kaltaiselle ammattilaiselle.
Oy Ekströmin Koneliike Ab toimittaa maailman johtavan dieselgeneraattorivalmistajan FG Wilsonin laitteita sairaaloiden varavoimatuotantoon. Yhtiön toimittamia laitteita
on useimmissa maamme keskussairaaloissa.
Oy Ekström Service Ab huolehtii generaattoreiden kunnossapidosta.
– Ekström-yhtiöistä asiakas saa ammattitaitoisen, luotettavan ja nopeaan reagointiin pystyvän kumppanin, jolla on tunnetun
valmistajan tuote-edustus sekä vuosikym-

menten aikana kertynyt vankka osaaminen ja kokemus, toteaa huoltojohtaja Kim
Fagerlund.

Ammattitaitoinen huolto
takaa toimivuuden
Fagerlundin mukaan sairaaloissa varavoimalaitteistot pidetään pääosin hyvässä kunnossa, mutta esimerkiksi teollisuuskohteissa
Ekström Servicen asentajat ovat törmänneet
laitteistoihin, jotka eivät ole edes käynnisty-
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neet koeajossa.
– Tämä kertoo asenteista ja ehkä tietämättömyydestäkin. Samalla tämä kertoo myös
siitä, että varavoimalaitteistoja saa huoltaa
käytännössä kuka tahansa eli minkäänlaisia
pätevyysvaatimuksia ei ole olemassa. Sairaaloissa teknisen henkilöstön asenteet ja osaaminen ovat yleensä kunnossa ja huoltoyhtiöiltä osataan vaatia laatua.
Dieselgeneraattoreille suositellaan säännöllistä kuukausittaista koekäyttöä. Fagerlund korostaa, että koekäytössä ei riitä se, että generaattori käynnistyy, vaan koekäyttäjän
on osattava myös tarkastaa, että laite toimii
kuten sen pitää. Säännöllisen koekäytön lisäksi generaattorille on tehtävä laitevalmistajan suosittamat huoltotoimenpiteet.
Ekström Servicellä on erilaisia huoltosopimusmalleja, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan sopimus kattaa vuosihuollot ja laajimmillaan myös koekäytöt.
– Sairaanhoitopiirit ovat alkaneet tehdä

Suomen Sairaalatekniikan
Yhdistys ry
Puheenjohtaja Juha Rantasalo
juha.rantasalo@tyks.fi
www.ssty.fi
l Ekström-yhtiöt on vuonna 1910 perustettu teollisuuden koneiden ja laitteiden
myynti- ja huoltopalveluyhtiö. Ekströmin
toiminta-alueita ovat Ekström Koneliike,
Ekström Teollisuustuotteet, Ekström Service, Ekström Eesti ja Ekström Latvia.
Ekströmin toimipisteitä on Espoossa,
Karjaalla, Tallinnassa ja Riiassa.
l Ekströmin edustuksiin kuuluvat maailman johtavat tuotemerkit kuten FG Wilson -generaattorit, Hammelmann-korkeapainepumput, Kito-nostimet, -taljat
ja -siirtovaunut, HM-levytyö- ja nauhahiomakoneet, Novatio-kunnossapitotuotteet, Solberga-pylväsporakoneet, Baumann-trukit, Thomas-sahat, Perkins Sabre -merimoottorit, Perkins-teollisuusmoottorit sekä Weishaupt- ja Petrokraft-polttimet.
huoltoyhtiöiden kanssa pitempiä sopimuksia eli enää varavoimalaitteistojen huoltoa ei
kilpailuteta vuosittain. Lisäksi palveluntuottajalta vaaditaan näyttöä ammattitaidosta eli
hinta ei ole enää ainoa valintaperuste. Mielestäni tämä on erittäin hyvä suuntaus, Fagerlund mainitsee.
Huoltosopimukseen kuuluu tiivis yhteydenpito sairaalan tekniseen henkilöstöön, joka on vastuussa varavoimalaitteistosta. Ekström Service antaa asiakkaan henkilöstölle
laitteiston käyttökoulutusta ja muuta opastusta tarpeen mukaan.

Oy Ekström Ab
PL 1 (Rastasniityntie 1)
02621 ESPOO
Puh. 09 591 91
ekstrom@ekstrom.fi
www.ekstrom.fi
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Pääkirjoitus:

Paikallisesta kansalliseen,
kansallisesta kansainväliseen
Eräs lehtemme asiantuntijahaastateltavista totesi haastattelussa osuvasti, että nykypäivän sairaalassa potilasta hoidetaan tiedolla. Hoitopäätökset perustuvat siis yhä
useammin tietojärjestelmiin tallennettuihin ja tietojärjestelmien prosessoimiin tietoihin. Laboratoroissa ja kuvantamisessa
käytettävät laitteet ovat maamme sairaaloissa huippuluokkaa eli korkealaatuista
dataa tallentuu tietojärjestelmiin hoitotyössä käytettäväksi.
IT-yritykset ovat kehittäneet erilaisia
tietojärjestelmiä terveydenhuollon tuottaman tiedon hallintaan. Tietojärjestelmien

moninaisuus on osoittautunut suureksi ongelmaksi, koska järjestelmät eivät välttämättä keskustele keskenään kuten niiden
pitäisi. Jopa sairaanhoitopiirin sisällä saattaa olla hankaluuksia potilastietojen siirtymisessä yksiköstä toiseen. Kuilu taitaa olla aika suuri myös perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon välillä.

tuvuutta sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Selvitys (www.sitra.fi -> Ajankohtaista) kertoo,
että yhden potilastietojärjestelmän malli
on mahdollinen. Investointeja se tietenkin
vaatii, mutta toiminnan tehostuminen lisäksi tämänsuuntainen kehitys lisää potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Jo muutaman vuoden ajan on puhuttu
yhden potilastietojärjestelmän malliin siirtymisestä. Tähän liittyen ovat Sitra ja yliopistolliset keskussairaalat teettäneet selvityksen, jossa on arvioitu markkinoiden
johtavien potilastietojärjestelmien sovel-

On helppo ennustaa seuraava askel, kun
kansallinen potilastietojärjestelmä on saatu
ennemmin tai myöhemmin valmiiksi. Ihmisten liikkuminen maasta toiseen lisääntyy, joten kansainvälisen yhtenäisen potilastietojärjestelmän kehittäminen nousee

varmasti esille jo lähivuosina.
Sairaalatekniikan päivillä Tampereella keskustellaan varmasti myös terveydenhuollon tietotekniikan asioista. Tavataan siellä!

Terveisin
Anne Pitkänen,
toimituspäällikkö

Hyvinvointianalyysi motivoi
elämäntapamuutoksiin
Sydämen sykeväli paljastaa ihmeen paljon ihmisen fyysisestä ja
psyykkisestä tilasta. Tähän tietoon perustuen Firstbeat
Technologies Oy on kehittänyt Hyvinvointianalyysin terveyden
huollon ammattilaisten käyttöön. Hyvinvointianalyysi on
esimerkiksi erinomainen työkalu työterveyshuollolle tuottaa
hyvinvoinnin palveluita ennaltaehkäisevästi.
Hyvinvointianalyysissä tarkastellaan elämäntapojen vaikutuksia ihmisen terveyteen
ja jaksamiseen.
– Henkilö käyttää kolmen vuorokauden
ajan rintakehään kiinnitettävää Bodyguardmittalaitetta, joka rekisteröi sydämen sykevälin. Jotta nähdään, mihin tilanteisiin sykevälin muutokset liittyvät, henkilö pitää päiväkirjaa mittausjakson tapahtumista, liiketoimintajohtaja Juho Tuppurainen kertoo.
Tuppurainen korostaa, että Hyvinvointianalyysin perustana olevat tiedot ovat luotettavia, koska ne perustuvat todelliseen, henkilökohtaiseen mittaukseen eivätkä esimerkiksi ainoastaan kyselyyn. Hyvinvoitianalyysin etuihin kuuluu myös se, että ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena, koska mittaus tapahtuu sekä työ- että vapaa-aikana.
Mittaustulosten perusteella selvitetään
esimerkiksi kuormitus- ja stressitekijöitä,

palautumisen riittävyyttä, unen laatua ja liikunnan terveysvaikutuksia.
– Tarkoitus on, että henkilö oppii tunnistamaan asiat, jotka auttavat häntä voimaan
hyvin, ja asiat, jotka kuormittavat häntä. Tämä ei ole niin helppoa kuin luulisi. Henkilö ei
välttämättä tiedosta, että vaikkapa rentouttavaksi ja hyväksi tarkoitettu rasittava liikunta
liian myöhään ajankohtaan ajoitettuna haittaa unen aikaista palautumista, vaikka henkilö pystyykin nukahtamaan helposti.

l FirstbeatTechnologies Oy kehittää sydämen sykereaktioiden ja sykevaihtelun
analyysiin perustuvaa teknologiaa kuntoliikunnan ja tavoitteellisen harjoittelun
vaikutusten, stressinhallinnan sekä levon

palauttavan vaikutuksen tutkimusta ja
analysointia varten.
l Firstbeatin tuotteita käyttävät liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset
Suomessa ja ulkomailla.

KunnallisSuomi
ISSN: 1458 - 7807
Kustantaja: Ammattiviestit Oy
Itkonniemenkatu 13 A, 70500 KUOPIO
puh. 017 368 6000, fax 017 368 6010
Y-tunnus: 1716126-5
e-mail: aineisto@ammattiviestit.fi
www.ammattiviestit.fi
Lehden tilaukset, peruutukset
ja osoitteenmuutokset:
tilaus@ammattiviestit.fi

Toimenpidesuosituksia
parempaan hyvinvointiin
Bodyguardilla mitatun sykevälitiedon käsittelee Hyvinvointianalyysi-ohjelman käyttöön
perehdytyksen saanut liikunta- tai terveydenhuoltoalan ammattilainen. Työterveyshuollossa Hyvinvointianalyysin tekee yleensä

1. MITTAUS
3 vrk työssä ja vapaa-ajalla
2. PAL
PALAUTE
Asiantuntijan
palautetilaisuus ja henkilökohtaiset raportit
Asiantu

T
3. TOIMENPIDESUOSITUKSET
He
Henkilökohtaiset
tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen arjessa
4. ELÄMÄNTAPAMUUTOKSET JA SEURANTA
Käytännön muutokset elämässä ja niiden edistäminen

työfysioterapeutti, työpsykologi tai työterveyshoitaja.
– Hyvinvointianalyysi voidaan tehdä esimerkiksi terveystarkastuksen yhteydessä. Se
on pelkkää puhetta tehokkaampi keino elämäntapamuutosten motivointiin, koska henkilö saa konkreettista tietoa itsestään ja toimenpidesuosituksia oman hyvinvointinsa tukemiseksi. Firstbeatin kokemuksen mukaan
Hyvinvointianalyysiin osallistunut henkilö
haluaa lähes poikkeuksetta tehdä muutoksia
elämäntapoihinsa, Tuppurainen toteaa.
Toimenpidesuositukset voivat liittyä liikunnan ja unen määrään, alkoholin käyttöön,
työn tauottamiseen ja niin edelleen. Tärkeää
on, että muutaman kuukauden kuluttua järjestetään seurantamittaus, jossa kartoitetaan
muutosten onnistuminen ja vaikutukset.
Tuppurainen huomauttaa, että Hyvinvointianalyysi on erinomainen ennaltaeh-

Markkinointi:
Hannu Maatela
Olavi Paasisalo
Senja Bunda
Matti Räsänen
Juhani Heikkinen
Esa Virtanen

044 768 6011
044 768 6007
044 768 6008
044 768 6014
044 768 6006
040 573 4944

Toimitus:
Anne Pitkänen
Suvi Hämäläinen
Pauliina Rahunen

017 368 6002
017 368 6003
044 768 6009

Laskutus:

017 368 6002

käisevä työkalu paitsi henkilökohtaisen hyvinvoinnin myös koko henkilöstön hyvinvoinnin kartoittamiseen. Analyysi voidaan
siis toteuttaa isommalle ryhmälle yhtä aikaa
ja tulkita tulokset sekä henkilökohtaisella että ryhmän tasolla.

Firstbeat Technologies Oy
Yliopistonkatu 28 A
40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. 0207 631 660
info@firstbeat.fi
www.firstbeat.fi

KunnallisSuomi on puolueisiin ja järjestöihin
sitoutumaton julkaisu.
Vastuu virheistä: kustantaja ei vastaa ilmoittajalle
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Sikainfluenssa on parantanut
hygieniatietoisuutta
Äskettäin tehdyn yleisten
wctilojen hygienia
tutkimuksen mukaan ihmiset
ovat parantaneet
hygieniatottumuksiaan
sikainfluenssan ehkäisemiseksi.
Erot ihmisten suhtautumisessa
hygieniaan vaihtelevat
kuitenkin eri maiden välillä.
Metsä Tissuen teettämä kansainvälinen yleisten wc-tilojen hygieniatutkimus toteutettiin
digitaalisella kyselylomakkeilla keväällä
2010. Tutkimus tehtiin Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Puolassa ja Isossa-Britanniassa. Kyselyyn osallistui

Metsäliitto-konserniin kuuluva
Metsä Tissue on Euroopan johtavia
pehmopaperituotteiden toimittajia
kotitalouksille ja suurkuluttajille.
Yhtiö on myös maailman johtava
ruoanlaittopaperien valmistaja.
Metsä Tissuen tuotemerkkejä
ovat Lambi, Serla, Mola, Tento ja
Katrin. Yhtiön tehtaat sijaitsevat
Puolassa, Ruotsissa, Saksassa,
Slovakiassa ja Suomessa.
Metsä Tissuen liikevaihto on
860 miljoonaa euroa ja yhtiön
palveluksessa on 3300 henkilöä.
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3517 vastaajaan joista suomalaisia oli
501. Vastaava tutkimus tehtiin myös
vuosina 2005 - 2006.

Kädet pestään nyt
huolellisemmin
Tutkimuksen mukaan tapa pestä kädet wc:ssä käynnin jälkeen on yhtä
yleinen (91,2 prosenttia) kuin aikaisemminkin, mutta yli 60 prosenttia
vastaajista pesee kätensä nyt huolellisemmin.
– Onneksi sikainfluenssa on osoittautunut luultua vaarattomammaksi.
Positiivista on se, että sillä oli myös
myönteisiä vaikutuksia. Suomalaiset
käyttäytyvät nyt aiempaa hygieenisemmin, toteaa markkinointipäällikkö Jussi Haapkylä Metsä Tissuelta.

Wc-tilojen hygieenisyys
parantunut
Ihmiset näkevät paljon vaivaa ollakseen koskematta pintoihin wc-tiloissa. Yli puolet vastaajista pyyhkii istuimen ennen istumista, 39
prosenttia laittaa paperia istuimelle ja 31 prosenttia kyykistyy välttääkseen kosketuksen
istuimeen. Lisäksi wc-paperia käytetään apuna, kun kosketaan johonkin. Vastaajista 76
prosenttia suosii kosketusvapaata ratkaisua
myös wc- ja käsipaperiannostelijoissa.
Saksassa jopa 82 prosenttia vastanneista
uskoo, että yleisestä wc-tilasta voi saada jonkinlaisen tartunnan. Suomessa luku on pudonnut 33 prosenttiin 54 prosentista neljäs-

sä vuodessa.
– Hygieniatason parantumisessa yleisissä wc-tiloissa on nähtävissä pitkäkestoinen
trendi, sillä suomalaiset kokevat wc-tilat aiempaa hygieenisemmiksi, Haapkylä sanoo.
Tutkimuksessa havaittiin myös se, että
hygieniatilaa käytetään moneen tarkoitukseen.
Tutkimukseen vastanneista 32 prosenttia
on vaihtanut vaatteita wc:ssä. Lisäksi wc:ssä
meikataan, syödään ja jopa nukutaan. Wc-tilojen käytön monimuotoistuminen ja ennen
kaikkea se, mitä muut ihmiset saattavat wc-

tiloissa tehdä, vaikutti monen vastaajan hygieniakäyttäytymiseen.

Metsä Tissue
Markkinointipäällikkö
Jussi Haapkylä
Puh. 040 526 3675
jussi.haapkyla@metsatissue.com
www.metsatissue.com

Työkalut kiinteistö- ja
rakennusalan tiedonhallintaan
Buildercom Oy auttaa
asiakkaitaan kehittämään
kiinteistö ja rakennusalan
liiketoimintaansa
tehokkaammaksi ja
kannattavammaksi
informaatioteknologian
keinoin.
Buildercom on vuonna 2000 perustettu rakentamisen ja kiinteistönhallinnan tiedonhallintaratkaisuja ja -palveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille tuottava yritys. Sen päämääränä on tuottaa ratkaisuja,
joiden avulla asiakkaat saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä sekä rakennusprojekteissa että kiinteistöjen ylläpidossa.

ProjectInfo ja FacilityInfo
Buildercom on kehittänyt sovellukset rakennushankkeiden johtamiseen ja kiinteistöjen hallintaan. ProjectInfo- ja FacilityInfo-sovellukset koostuvat kumpikin viidestä
moduulista, joita asiakas voi ottaa käyttöön
tarpeen mukaan.
– ProjectInfo on rakennusprojektien
suunnittelu- ja toteutusvaiheen eri prosessien ohjaukseen, tehostamiseen ja dokumentointiin tarkoitettu internetpohjainen
tiedonhallintapalvelu. Palvelukokonaisuuden moduuleista asiakas voi rakentaa omien tarpeidensa mukaisen hankekohtaisen
kokonaisuuden. ProjectInfo soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että korjausrakentamisen projekteissa, kertoo myyntijohtaja
Jukka Jyrälä.

FacilityInfo on internetpohjainen valmisohjelma kiinteistöhoidon suunnitteluun, kilpailutukseen ja valvontaan sekä
dokumentointiin kiinteistön koko elinkaaren ajalle. Palvelukokonaisuus sisältää kiin-

teistö- ja laiterekisterien lisäksi järjestelmämoduulit kiinteistöhoidon ja teknisen
huollon sekä kunnossapidon ja tilahallinnan tarpeisiin.
– Haluamme tarjota nykyaikaisia työkaluja kiinteistöalan ammattilaisten käyttöön,
jotta asiakkaamme voivat tehostaa liiketoimintaansa ja parantaa sen kannattavuutta.
Palveluumme kuuluu, että opastamme asiakasta hyödyntämään hankkimaansa sovellusta parhaalla mahdollisella tavalla.

Osaamista, johon luotetaan
Referenssiluettelo kertoo, että Buildercomin osaamiseen luotetaan isoissakin organisaatioissa. Asiakkaina ovat esimerkiksi Senaatti-kiinteistöt, Helsingin kaupunki sekä Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.
– Asiakkaamme ovat huomanneet, että
ymmärrämme rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon problematiikan ja pystymme
tuottamaan työkaluja tämän problematii-

kan yksinkertaistamiseksi. Koska olemme
keskittyneet pelkästään kiinteistöalan palveluun, meidän on helppo kasvattaa osaamispohjaamme jatkuvasti, Jyrälä toteaa.

Buildercom Oy
Puh. 0207 578 305

info@buildercom.fi
www.buildercom.fi

Upseerinkatu 3 A
02600 ESPOO

Matarankatu 2, PL 401
40100 JYVÄSKYLÄ
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Ajankohtaista:

Sairaalatekniikan päivät Tampereella
Sairaalatekniikan päivät on vuosittain
järjestettävä sairaalatekniikan ammattilaisille tarkoitettu tapahtuma. Tänä
vuonna Sairaalatekniikan päivät järjestetään 2. – 3. helmikuuta Tampere-ta-

lolla.
Tapahtuman laaja ja laadukas näyttely- ja seminaaritarjonta on tänäkin vuonna tutustumisen arvoinen.
Ohjelmatiedot ovat internetissä Suo-

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVIEN OHJELMA
Ohjelma keskiviikkona 2.2.2011
YHTEINEN OHJELMA, Pieni sali
Puheenjohtaja Pekka Sepponen
9.00  9.20 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.20  9.30 SSTY:n päivien avaus
Puheenjohtaja Juha Rantasalo, SSTY
9.30 10.00 Terveyspiirit ja niiden vaikutus tekniseen toimeen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen
10.00 10.45 Julkishallinnon tuottavuus  pullonkaulat ja mahdollisuudet
Tampereen kaupungin tilakeskuksen johtaja Ilkka Ojala
10.45 11.30 Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä
Professori Antti Lönnqvist, Tampereen teknillinen yliopisto
11.3012.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
SESSIO 1, Pieni sali
Puheenjohtaja Hannu Järvi
12.30 13.00 Uuden pelastuslain vaikutus sairaaloiden turvallisuussuun
nitteluun
Yli-insinööri Kirsi Rajaniemi, Sisäsasiainministeriö
13.00  13.30 Vihreä energia sairaalassa
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen
13.30  14.00 Ympäristöystävällinen toiminta sairaalassa ja leedsertifi
ointi
Suunnittelupäällikkö Pellervo Matilainen
Sustainability Manager Kaisa Kekki, Skanska Oy
14.00  14.30 Päiväkahvi ja näyttelyyn tutustuminen

men Sairaalateknisen Yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.ssty.fi.
Sairaalatekniikan päivien järjestelyistä vastaa Suomen Sairaalatekniikan
Yhdistys ry yhdessä Pirkanmaan sai-

raanhoitopiirin kanssa.
KunnallisSuomi-lehti on mukana
Sairaalatekniikan päivillä Suomen Sairaalatekniikan Yhdistyksen näyttelyosastolla.

15.30  16.00 Ovatko UPSlaitteesi toimintakunnossa? Haasteena varma
ja tehokas sähkönsyöttö
Projektipäällikkö Tuomas Koittola, Eaton Power Quality Oy
16.00  17.00 Suomen sairaalatekniikan yhdistys ry:n vuosikokous
17.00  18.00 cocktailtilaisuus ja näyttelyyn tutustuminen
19.00  Palatsin illallinen
Ohjelma torstaina 3.2.2011
YHTEINEN OHJELMA, Pieni sali
Puheenjohtaja Tuula Loukio
9.00  11.00 Kahvitarjoilu
9.00  9.30 Työssäjaksamisen instrumenttteja
Doctor Buddy, TJLA Institute
9.30  10.00 Mihin työturvallisuuslaki todellisuudessa velvoittaa
Tekniikan tohtori Juhani Tarkkonen
SESSIO 1, Pieni sali
Puheenjohtaja Tuula Lolukio
10.00  10.30 Sairaalan potilasvirtaanalyysit , logistiikka ja tilaratkaisut
Sauli Karvonen, Skaresearch Oy
10.30  11.00 SSTY:n projekti: Sisäisten vuokrien yhtenäistäminen
Sairaalainsinööri Marko Mäkelä, TYKS
11.00  11.30 3D ja tietomallinnuksen mahdollisuudet rakennusprojek
teissa
Professori Jarmo Laitinen, Tampereen teknillinen yliopisto
11.30  12.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

14.30  15.00 Sisäilmaongelmat: aiheuttajat, tutkimukset ja ratkaisut
Professori Kari Reijula, Tampereen yliopisto

SESSIO 2, Rondo
Puheenjohtaja Jyrki Försti

15.00  15.30 Lämpökuvaus korjausrakentamisessa
Lehtori Tapani Järvenpää, Metropolia

10.00  10.30 Uudet kylmäainemääräykset, ovatko sairaalat valmiita?
DI Timo Heikkilä, Granlund Oy

15.30  16.00 Viemärisaneeraus toimivassa sairaalassa
Aluereformaattori Kari Heinonen, Putkireformi Oy

10.30  11.00 Taloteknisten toimintakokeiden toteutus sairaalaprojek
teissa
Toimialapäällikkö Tommi Innala, A-insinöörit Oy

SESSIO 2, Rondo
Puheenjohtaja Juhani Jauhiainen
12.30 13.00 Lääkintälaitestandardin soveltaminen potilastietojärjestel
miin ja sähkökäyttöistenilääkintälaitteiden elinkaari
Ohjelmistoasiantuntija lpo Pöyhönen, VTT
Terveydenhuollon tuotetekniikka
13.00  13.30 ICT:n trendit ja tietoturvaratkaisujen merkitys sairaa
laympäristössä
TkT Arto Karila, Karila A. & E. Oy
13.30  14.00 Potilasinternetin toteuttaminen sairaaloissa
Tietohallintopäällikkö Antti Jokela, PSHP
14.00  14.30 Päiväkahvi ja näyttelyyn tutustuminen

11.00  11.30 Tekninen dokumentointi ja sen järjestäminen sairaalassa
Tekninen johtaja Heikki Salumäki, OYS
11.30  12.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
YHTEINEN OHJELMA, Pieni sali
Puheenjohtaja Marko Yli-Rantala
12.30  13.00 Pitääkö tulevaisuuden sairaala suunnitella purettavaksi
Arkkitehti Susanna Kalkkinen, Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
13.00  14.00 Kahvitarjoilu
13.00  13.30 Museoviraston näkökulma sairaaloiden saneeramisessa
Intendentti Sirkkaliisa Jetsonen, Museovirasto

14.30  15.00 Sairaalan sähköverkon toiminnan varmistaminen  sähkö
katkoskokeilu käytännössä
Sairaalainsinööri Timo Säisä, KYS

13.30  13.45 SSTY:n projekti:Toiminnan tiloille asettamien vaatimusten
hallintaprojekti
Erikoissuunnjittelija Riikka Ritola-Päivärinta, HUS-kiinteistöt Oy

15.00  15.30 Sähkön laadun mittaukset sairaalassa
Asiakaspalveluinsinööri Reino Seesvuori, Tampereen Sähköverkko Oy

13.45  14.00 Sairaalatekniikan päivien päätös
Puheenjohtaja Juha Rantasalo, SSTY

www.kunnallissuomi.fi
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Terveydenhuollon palveluntuottaja
tarvitsee osaavan
tietojärjestelmätoimittajan

Erilaiset tietotekniset sovellukset ovat tätä päivää terveydenhuol
lossa. Tietotekniikan on tarkoitus helpottaa jokapäiväistä toimin
taa – ei siis hankaloittaa ja hidastaa varsinaista potilastyötä. Tämän
vuoksi terveydenhuoltopalvelujen tuottajalle on erittäin tärkeää
löytää yhteistyökumppani, joka hallitsee tietotekniikan ja ymmär
tää myös terveydenhuoltoalan erityisvaatimukset.
Digifundus Oy on ollut Suomen johtava silmäsairauksien seulonta- ja seurantapalveluiden tuottaja vuodesta 2000 lähtien. Toiminta
keskittyy silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian ja glaukooman diagnostiikkaan, seulontaan ja seurantaan, lausuntotuotantoon ja hoitoon. Tällä hetkellä Digifunduksella on noin 140 kunta-asiakasta 12 sairaanhoitopiirin alueella. Palvelun piirissä on
tällä hetkellä noin 1,6 miljoonan suomalaisen
väestöpohja – Helsingistä Utsjoelle.
Commit; Oy on 1989 perustettu suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää ja myy
ratkaisuja terveydenhuollon organisaatioille.
Näillä helppokäyttöisillä ratkaisuilla hallitaan radiologian, leikkaustoiminnan ja seulonnan työnkulku, resurssit ja laatu. Commit;
Oy palvelee asiakkaitaan sertifioidun laatujärjestelmänsä mukaisesti.

Digifundus on tyytyväinen
yhteistyöhön
Commit; Oy on tehnyt tuloksellista yhteistyötä
Digifundus Oy:n kanssa parin vuoden ajan.
– Toimintamallinamme on liikkuva silmänpohjakuvausyksikkö. Asiakas antaa sovittuna ajankohtana tilan silmäkuvaajan käyttöön. Huolehdimme kaikista järjestelyistä eli
potilaiden kutsumisesta ja kaikista kuvaukseen liittyvistä valmisteluista. Erikoislääkärimme laatii kuvista lausunnon, jonka toimitamme asiakkaan potilastietojärjestelmään.
Kuvat toimitamme asiakkaan kuva-arkistoon, ja jos sellaista ei ole, tarjoamme myös

kuvien arkistointipalvelun, Digifunduksen
toimitusjohtaja Antti Keränen kertoo.
Glaukooman seurannan järjestäminen
kuuluu erikoissairaanhoidon vastuulle, joten glaukoomaseurannassa Digifunduksella
on erilainen toimintamalli. Seurannat tapahtuvat Digifunduksen omissa toimipisteissä ja
Digifundus myös vastaa glaukooman hoidosta kokonaisvaltaisesti seurannan aikana.
Keränen toteaa, että tietoteknikka on
olennainen asia Digifunduksen toiminnassa, mutta yhtiön ydinosaamiseen ei kuulu esimerkiksi tietoteknisten järjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen. Sen vuoksi on tärkeää,
että yhtiöllä on osaava ja luotettava yhteistyökumppani.
– Tarvitsemme kumppanin, jolla on vankka tietotekninen osaaminen ja joka tuntee terveydenhuollon toimintakulttuurin ja tietojärjestelmät. Terveydenhuollon tietojärjestelmien laaja-alainen tunteminen on erittäin tärkeää, koska meidän järjestelmämme keskustelevat asiakkaiden järjestelmien kanssa, ja
tämän on sujuttava ongelmitta. Pari vuotta
sitten päädyimme Commitiin, joka täyttää
kaikki nämä ehdot.
Yhteistyö on sujunut Keräsen mukaan
hyvin.
– Voimme keskittyä niihin toimintoihin,
joita varten olemme olemassa. Palvelulogistiikkamme toimii nyt sillä tavalla kuin haluamme, mikä tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä. Tietotekniikka palvelee toimintamallejamme ja rutiinejamme, emmekä joudu
enää toimimaan tietojärjestelmien ehdoilla.

Digifundus Oy
Antti Keränen
Puh. 050 544 4237
Kimmo Wuotila
Puh. 040 524 6757
www.digifundus.fi

Commit; Oy
Mika Loppinen
Puh. 040 592 3663
Harri Rissanen
Puh. 040 845 9020
www.commit.fi

KunnallisSuomi
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Electric Power Finland (EPF)
Oy:n osaajilla on kokemusta
sairaalaympäristöissä
toimimisesta yli 20 vuoden
ajalta. Toimitusjohtaja Tuomo
Rauvala on ollut mukana lähes
kaikissa Meilahden sairaala
alueen muuntamohankkeissa.
EPF:n toimialaan kuuluvat muun muassa sähköasema- ja muuntamotyöt sekä pääkeskustyöt niihin liittyvine saneerauksineen, rele- ja määräaikaiskoestukset, käyttöönotot ja lämpökuvaukset.
Lisäksi yritys toimii sähköradoilla turvalaite- ja vahvavirtatöissä. EPF:n kautta asiakas
saa myös sähköratojen jännitekatko- ja työmaadoituspalvelut.
– Tällä hetkellä teemme paljon muuntamoiden määräaikaiskoestuksia ja huoltoja sekä kompensointilaitteistojen huoltoja muun
muassa Meilahden sairaala-alueella. Peijaksen sairaalaan ollaan uusimassa kompensointilaitteisto. Määrätyissä sairaalarakennuksien
tiloissa sähkökatkoksia ei saa esiintyä käytännössä lainkaan, joten sähkönsyöttö on varmistettu usealla tavalla. Varmennetut UPSjärjestelmät ja varavoimajärjestelmät syöttävät leikkaussaleihin ja muihin kriittisiin tiloihin katkeamatonta sähköä. Asennus ja huolto vaativat tarkkaavaisuutta ja töiden täytyy

tulla kerralla valmiiksi ja kuntoon, korostaa
Rauvala.
EPF on perustettu vuonna 2007, mutta
sen henkilöstö on tehnyt alan töitä 1980-luvulta lähtien.
– Meillä on vanhojen katkaisijoiden ja
kaapeleiden tuntemusta ja osaamme huoltaa ja käsitellä niitä. Myös muut sähköalan
yrittäjät käyttävät ammattitaitoamme hyödyksi, kun kohdalle osuu hankalampi kohde, jossa on esimerkiksi paksuja kaapeleita
ja hankalia liitospaikkoja tai muun muassa
virtakiskotustöitä.
EPF tarjoaa muuta liiketoimintaa tukevana myös työturvallisuuteen liittyviä koulutuspalveluja. Samalla kun asiakas saa koulutuksesta lisäarvoa, yrityksen oma henkilöstö pysyy tinkimättömästi ajan tasalla työturvallisuudessa.

Electric Power Finland Oy
Prosessitie 6
21530 PAIMIO
Tuomo Rauvala
Puh. 050 3180 205
tuomo.rauvala@epf.fi
www.epf.fi

T-Pro-toimintamalli
uudistaa sairaalan
johtamisjärjestelmän
Asiantuntija

Varma sähkön
ammattilainen
haastaviin
sairaalahankkeisiin

Projektijohtaja Timo Seppälä,TYKSin T-sairaalahanke:

Suomen ensimmäisellä
täysin toimintalähtöi
seen malliin perustu
valla sairaalakokonai
suudella, Tsairaalalla,
pyritään turvaamaan
toiminnallisesti tehok
kaat ja viihtyisät tilat,
jotka palvelevat mah
dollisimman hyvin
sairaalan primääri
toimintaa eli erikois
sairaanhoitoa.

T-sairaalan jatkorakentamishankkeen ensimmäinen vaihe
on valmis ja toinen on meneillään. Vuonna 2012 toukokuussa on ensimmäisen kerroksen käyttöönottokatselmus,
mutta varsinaisesti rakentaminen valmistuu
vuoden 2012 joulukuussa ja tilojen käyttö alkaa 2013 keväällä.
– Pääurakka toteutetaan projektinjohtourakkana. Rinnalla lähtee liikkeelle lääkehuoltorakennuksen uudisrakennus Savitehtaankadun toiselle puolelle. Se tulee turvaamaan myös T-sairaalan lääkehuoltoa ja
on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2012,
kertoo T-sairaalahankkeen projektijohtaja
Timo Seppälä.
TYKSin alueen U-sairaala otettiin käyt-

Projektijohtaja Timo Seppälä
töön vuonna 1968, minkä jälkeen vanhalla
alueella on tehty peruskorjauksia ja toiminnallisia tilamuutoksia 1990-luvun loppuun
asti. Tilat ovat käyneet auttamattomasti vanhanaikaisiksi ja liian pieniksi.
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Franke Medical Oy – sairaalavälineiden
puhdistuksen asiantuntija
Franke Finland Oy:n
sairaalaliiketoiminta on
yhtiöitetty Franke Medical
Oy:ksi tämän vuoden alussa.
Muutoin toiminta säilyy
ennallaan.
Myyntipäällikkö Pekka Andersson kertoo,
että yhtiöittämisen taustalla on pitkän tähtäimen kasvustrategia. Luonnollista sairaalaliiketoiminnan eriyttäminen omaksi yhtiökseen on myös siksi, että tuotetarjonta poikkeaa emoyhtiö Franken päätuotteista suuresti. Sveitsiläinen Franke on maailman suurin
keittiön tiskipöytien ja -altaiden sekä liesikupujen valmistaja.
– Katsoimme, että yhtiöittämisen myötä pystymme kehittämään sairaalaliiketoimintaa aiempaa itsenäisemmin ja keskittymään helpommin kasvustrategiaan, Andersson toteaa.
Franke Medicalin juuret ulottuvat
1970-luvun puoliväliin, jolloin sairaalapesukoneiden ja -huuhtelulaitteiden valmistus alkoi. Vuonna 1994 liiketoiminta siirtyi Hackman-konsernista osaksi Franke-konsernia.

seltä Steris Corporationilta.
– Tulimme nopeasti siihen tulokseen, että niiden myynti täydentää omaa tarjontaamme. Pystymme toimittamaan asiakkaille suurempia kokonaisuuksia keskitetysti. Tarjontamme kattaa koko välinehuoltoprosessin,
johon liittyvät myös säilytysjärjestelmät ja
kuljetusvaunut.
Deko-koneet pesevät tehokkaasti käytetyt instrumentit ja desinfioivat ne lämmöllä.

Tämän jälkeen instrumentit pystytään steriloimaan autoklaaveissa.

Testit puhtauden valvontaan
Hiljattain Franke Medical täydensi tuotevalikoimaansa puhtaustuloksen valvontaan
tarkoitetuilla testeillä. Tämä katsottiin tärkeäksi, koska sairaalat ja hoitolaitokset ovat
jo pitkään taistelleet kasvavaa sairaalainfek-

tioiden määrää vastaan.
– Pintojen ja välineiden puhtaus ja desinfektio pitää pystyä varmistamaan jollakin
menetelmällä. Toimitamme proteiinijäämätestit ja ATP-testit, joilla pintojen puhtaus
pystytään testaamaan heti puhdistusprosessin jälkeen, Andersson sanoo.
Proteiinijäämätestit ja ATP-testit ovat Anderssonin mukaan äärimmäisen herkkiä ja
tarkkoja menetelmiä. Euroopassa niitä käytetään yleisesti sairaalainfektioiden torjunnassa,
mutta Suomessa testit ovat käytössä lähinnä
elintarviketeollisuudessa ja suurkeittiöissä.
– Testaus kannattaisi ottaa rutiinikäytännöksi aina puhdistuksen jälkeen. Jos testi näyttää, että likaa on jäljellä, huomataan
heti, että työmenetelmiä täytyy kehittää. Jos
esimerkiksi instrumenttien puhtaustulos ei
pesun jälkeen ole riittävä, tiedetään, että pesukone täytyy validoida.
Andersson lisää, että uusi laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttää,
että käyttäjillä on dokumentoitu menetelmä,
jolla koneiden ja laitteiden testaukset ja määräaikaishuollot on järjestetty. Laki astui voimaan viime heinäkuun alussa.

Hallussa koko
välinehuoltoprosessi
Franke Medicalin Deko-sairaalapesukoneet
ja -huuhtelulaitteet tunnetaan erittäin hyvin
sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja hoitolaitoksissa.
Deko-koneiden lisäksi yritys toimittaa
asiakkailleen myös Steris-autoklaavit. Anderssonin mukaan aloite yhteistyöhön tuli
muutama vuosi sitten amerikkalaislähtöi-

Tehokkaat Dekosairaalapesukoneet
tunnetaan
hyvin.

Franke Medical Oy
Vartiokuja 1
76850 NAARAJÄRVI
Puh. 015 34 111
www.franke.fi

www.kunnallissuomi.fi

Integroitu ohjausjärjestelmä
hallitsee leikkaussaliympäristön
Telemerkki tarjoaa alansa johtavaa mekaanista ja sähköistä
suunnittelu ja valmistuspalvelua kolmella liiketoimintaalueella.
Hospitalliiketoiminta käsittää leikkaussalien ohjaukseen
tarvittavaa elektroniikkaa, ohjelmistoja ja integroitujen
ohjaustaulujen valmistuksen.
Telemerkki täytti tammikuun alussa 40 vuotta.
Yritys on toimittanut ensimmäisen leikkaussalin ohjauskeskuksen HUSiin Helsinkiin jo
vuonna 1984.
– Päätuotteemme ovat leikkaussalin ohjauskeskukset, kaasuhälytyskojeet ja valotekstitaulut. Olemme kehittäneet integroidun ohjaus- ja valvontajärjestelmän, jonka avulla koko leikkaussaliympäristö pysyy hallinnassa
yhdeltä kosketusnäytöltä. Kosketusnäyttöön
on integroitu leikkaussalin lämpötila, kosteus,
ilmastointi, valaisimet, erilaiset hälytykset ja
leikkausajan seuranta. Näyttöpäätettä voidaan
varioida sairaalan ja leikkaussalin mukaan, ja
järjestelmä on myös helposti laajennettavissa,
kertoo toimitusjohtaja Petri Konkari.
Keskusten mekaniikka on valmistettu
pääsääntöisesti ruostumattomasta teräksestä. Kestävät ja tukevat rakenneratkaisut ovat
käyttökohteen mukaisesti sopivia joko pintatai uppoasennukseen.
Tänä päivänä Telemerkin asiakaskunta Hospital-liiketoiminnan osalta muodostuu sähköurakoitsijoista, joiden kautta toimitukset menevät käyttäjille. Jatkossa yritys tekee mahdollisesti toimituksia enemmän myös
suoraan sairaaloille. Vuorovaikutus käyttäjän
kanssa antaa autenttista tietoa muun muassa
mahdollisista järjestelmän kehitystarpeista.
Telemerkin 1980-luvulla toimittamia ohjauskeskuksia on edelleen toiminnassa sairaa-

loissa – luonnollisesti uudistettuina versioina.
Tuoreimmista referensseistä mainittakoon Turun uusi sairaala, jonne Telemerkki toimittaa
kaikki leikkaussalin ohjauskeskukset.
– Meillä on pitkä kokemus ja erikoisosaaminen Hospital-liiketoiminta-alueella. Tunnemme alan lainsäädännön ja asennustekniikan. Uusi kosketusnäyttö on ollut markkinoil-

la kaksi vuotta ja sitä on toimitettu useisiin sairaaloihin eri puolille Suomea. Yleinen tekniikka vie kehitystä siihen suuntaan, että ihmiset
tottuvat käyttämään kosketusnäyttöjä. Kosketusnäyttöön saadaan mahtumaan enemmän informaatiota ja toimintoja kuin aikaisempaan
kalvonäppäinversioon.
Telemerkki tekee sekä suunnittelun että
valmistuksen itse. Kun koko tuotantoketju on
omissa käsissä, on mahdollista tehdä asiakaskohtaisia ratkaisuja ja erikoismekaniikkaa, oli
materiaalina sitten alumiini, ruostumaton teräs tai tavallinen teräs.
– Pystymme joustavuuteen ja kykenemme
vastaamaan haasteisiin myös toimitusajoissa.
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Jos huoltoa tarvitaan, totta kai sekin tulee samasta paikasta. Asiakkaan on helpompi keskustella suoraan toimittajan kanssa, Konkari toteaa.

Messuille uuden
kumppanin kanssa
Telemerkki on ryhtynyt yhteistyöhön englantilaisen Brandon Medical Ltd:n kanssa. Brandon Medical valmistaa leikkaussalien valaisimia, AV-järjestelmiä ja kattokeskuksia.
– Tarjoamme yhdessä Brandon Medicalin
kanssa entistä isompaa kokonaispakettia, jolla
pystytään integroimaan kaikki leikkaussalitoiminnot keskenään. Esiinnymme ensimmäistä
kertaa yhteisillä messuilla helmikuun alussa.
Tervetuloa tutustumaan meihin, integroituun
ohjausjärjestelmään ja Brandonin leikkausvalaisimeen Sairaalatekniikan päiville.

Telemerkki Oy
Raturinkuja 10 - 12
05400 JOKELA
Puh. 09 413 7200

KunnallisSuomi

10
...jatkoa sivulta 8

Muuta vahvaa osaamistamme ovat koulujen, päiväkotien, uimahallien, hotellien
ym. julkisten tilojen erikoiskalusteet. Meripuolella olemme yksi Euroopan
johtavista loistoristeilijöiden matkustajahyttikalusteiden valmistajista. Lisäksi
toteutamme asiakkaiden suunnitelmien mukaan kalustekokonaisuuksia myös
laivan muihin osiin, kuten ravintoloihin, konferenssitiloihin, saunaosastoille tai
komentosillalle. "

Asiantuntija

"Rauma Interior Oy on erikoistunut sairaala- ja erikoiskiintokalusteiden
toimittaja. Erikoiskalusteitamme on erittäin vaativissa olosuhteissa
mm.heräämössä, ensiavussa ja dialyysiosastolla Vakka Suomen sairaalassa ja
TYKS:ssä. Satakunnan keskussairaalassa KO-Päivystysalueen juuri
valmistuneessa kohteessa on Rauma Interiorin toimittamat erikoiskalusteet.

– T-sairaalan suunnittelu käynnistettiin vuonna 1999 niin sanottuna korvaavana rakennushankkeena, joka toteutettiin
vuosina 2001 – 2003. Sen jälkeen vanhaa U-sairaalaa piti ruveta peruskorjaamaan, mutta todettiin, ettei se ole enää järkevää
taloudellisesti eikä toiminnallisesti. Päädyimme laajentamaan
T-sairaalaa ja sijoittamaan sinne raskaan ja akuutin päivystävän toiminnan, joka tarvitsi vaativimmat tilat teho- ja leikkausosastoineen, kertoo projektijohtaja Timo Seppälä.
Suunnittelussa on pyritty
huomioimaan tilojen muunneltavuus; ei ole lähdetty niinkään
räätälöimään, vaan tähdätty siihen, että tiloissa pystyttäisiin hoitamaan tarvittaessa erilaisia toimintoja mahdollisimman pienin muutoksin.

Työmaa toimivassa
sairaalaympäristössä

Rauma Interior Oy
Hallitie 8, FI- 26510 RAUMA Lattomerentie 162, FI- 28580 PORI
vaihde +358 (0)2 8387 8200 , fax +358 (0)2 8387 8210
www.raumainterior.fi

Laajennusosat liittyvät kiinteästi toiminnassa olevaan sairaalarunkoon. Toimivassa sairaalaympäristössä tehtävissä rakennustöissä joudutaan ottamaan huomioon monenlaisia asioita.
–Ensimmäiseksi tulee mieleen vedenhallinta. Työmaasta johtuvat vuotovedet eivät saa päästä kastelemaan käytössä olevia
tiloja. Melu, käryt ja pöly aiheuttavat haittaa, jota pyritään hallitsemaan suojauksien
avulla. Varsinkin melusta on tietenkin hankala päästä kokonaan eroon, Seppälä toteaa.
Laajennusosan myötä kokonaisuuteen
tulee yli 80 000 bruttoneliömetriä lisää.
Työmaan perustamisen yhteydessä joudut-

tiin miettimään, miten potilas-, huolto- ja
muu liikenne pystytään hoitamaan sujuvasti. Koko sairaalaa ei voitu ympäröidä työmaalla, vaan prosessiin tehtiin tietty vaiheistus.
– Tärkeä asia on verkostojen toiminnan
ylläpitäminen, ettei pääse syntymään hallitsemattomia katkoja. Paloturvallisuus on
luonnollisesti äärimmäisen tärkeää. Työmaan ja käytössä olevien tilojen välille on
pystytetty paloseinät, ja myös poistumistiet
pidetään kunnossa ja avoinna.

T-Pro nojaa
hoitolinja-ajatteluun
T-sairaala tulee toimimaan täysin uuden TPro-toimintamallin mukaan. Uudessa mallissa toiminta suunnitellaan potilaan ja hoidon tarpeista lähtien.
– Tämä perustuu hoitolinja-ajatteluun, joka käsittää muun muassa sydänpotilashoitolinjan, kirurgisen potilashoitolinjan, syöpäpotilashoitolinjan ja traumapotilashoitolinjan. Kun potilas tulee sairaalaan ja hänellä on tietty sairaus tai vamma, potilas pyritään hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti
heti hoitoprosessin alussa oikeassa paikassa
ilman päällekkäisyyksiä. Perinteisessä sairaalamallissa on paljon eri yksiköitä ja jokainen yksikkö optimoi oman toimintansa,
mutta kokonaisuus jää hämäräksi. Uusi malli
tulee muuttamaan sairaalan koko johtamisjärjestelmän ja organisaation.
Toiminnallisuuden ohella hankkeessa on
panostettu sairaalan viihtyvyyteen, joka on
sekä henkilökunnan, potilaiden että omaisten
kannalta oleellista. Viihtyvyyttä on pyritty lisäämään käyttämällä erilaisia sisustusratkaisuja, värejä, valaistuksia ja sisäistutuksia. Lisää viihtyvyyden elementtejä tuo sairaalaan
hankittava taide, josta huolehtii taloon palkattu taidekoordinaattori.

Viihdettä potilaalle,
helppoutta hoitohenkilökunnalle
Saksalainen Bewatec GmbH
on valmistanut litteällä näytöllä
varustettuja potilaskohtaisia
TVlaitteita jo yli
15 vuoden ajan.
Kaikki Bewatec-tuotteet täyttävät sairaaloille
ja hoitolaitoksille asetetut standardit ja turvatekniset vaatimukset. Laitteissa on kiinnitetty
huomiota myös virrankulutukseen, hygieenisyyteen ja helppokäyttöisyyteen. Passiivisella jäähdytyksellä varustetuille, huoltovapaille laitteille myönnetään jopa viiden vuoden
takuuaika. LCD-päätteet ovat integroitavissa
lähes kaikenmerkkisiin hoitajakutsujärjestelmiinja puhelinvaihteisiin.
Perinteisen potilas-TV:n lisäksi saatavilla
on kosketusnäytöllinen IP-TV MediStream,
jossa on television lisäksi internet, radio, puhelin, hoitajakutsupainike ja valoohjauspainikkeet. Laite toimii ilman erillistä antennija virtakaapelia (PoE) eli se kytketään seinässä olevaan datapisteeseen (LAN).
Monipuolisin Bewatec-pääte on MediNet, joka on täydellinen viihde- ja informaatiokeskus potilaalle ja samalla työkalu

Mielen järjestelmäratkaisu turvallisuus ja tehokkuus läpi koko
instrumenttikierron

hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunta
voi kirjautua laitteessa olevan kortinlukijan
avulla potilastietojärjestelmään. MediNetillä voidaan myös esimerkiksi automatisoida
potilaiden ruokatilaukset. MediNetin ohjelmointiohjelma mahdollistaa myös etäohjelmoinnin ja -päivitykset.
Bewatec-päätelaitteet on erittäin helppo
kiinnittää yöpöytään, seinään tai kattoon näitä
varten suunnitelluilla pidikejärjestelmillä.
Suomessa Bewatec-laitteiden maahantuonnista ja kokonaispalvelun tuottamisesta
suunnittelusta asennukseen ja huoltoon vastaa Tekmala Oy.
– Olemme toimittaneet Bewatecin LCDpäätteitä Suomen sairaaloihin jo lähes kymmenen vuoden ajan. Erityisesti dialyysiosastoilla
tuotteemme ovat saavuttaneet suuren suosion,
kertoo toimitusjohtaja Juha Laakkonen.
– Esittelemme Bewatecin laitteita Sairaalatekniikan päivillä Tampereella osastolla numero 43. Tervetuloa tutustumaan!

Tekmala Oy
Kierretie 20, 01650 VANTAA
Puh. 0207 924 200
info@tekmala.fi
www.tekmala.fi

Miele Oy / Professional
Porttikaari 6, 01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970
asiakaspalvelu@miele.fi
www.miele-professional.fi

Mukana sairaalatekniikan päivillä
Osasto 52 / Puistolämpiö 2

www.kunnallissuomi.fi

Calto taitaa sairaalatekniikan
Calto Oy on erikoistunut
sairaalatekniikkaan.
Vaativien sairaalateknisten
laitteiden asentaminen on
tosiammattilaisten työtä.
Calto tarjoaa kokonaispalvelua pääasiassa sairaaloille, lääketehtaille ja teollisuusasiakkaille. Toimialueeseen kuuluvat Varsinais-Suomi, pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa.
Yritys toteuttaa niin sairaalan perustalotekniset työt kuin huipputekniset leikkaussalit.
Erikoisosaamista ovat puhdastilat, puhdasvesijärjestelmät ja sairaalakaasujärjestelmät.
Sairaalakaasujärjestelmät, erilaiset potilaspaneelit ja Eubiq-sähköjärjestelmät yritys maahantuo itse.
Calto on perustettu vuonna 2007. Perheyrityksen historia ulottuu kuitenkin huomattavasti tätä kauemmas: yrittäjä Kenneth Löfgren aloitti yritystoiminnan samalla alalla jo
1980-luvun alussa. Kenneth ja Johan Löfgrenilla on pitkä kokemus sairaalatekniikasta, yhteensä yli kuusikymmentä vuotta.
Työntekijöitä yrityksessä on nelisenkymmentä. Monella heistä on sairaalatekniikasta
kymmenien vuosien kokemus.
– Meillä on paljon kokemusta ja osaamista terveydenhuollon ja lääkelaitosten teknisistä vaatimuksista. Olemme kouluttautuneet
lisää sitä mukaa, kun uusia vaatimuksia on
tullut, DI Johan Löfgren sanoo.
Calto on ollut mukana useiden vaativi-
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Mistä tiedät,
että pesukoneet toimivat ja
pinnat ovat puhtaita?

Käyttövalmiit Orion Clean Card® PRO ja Hygicult® -testit
– varmista puhtaustaso nopeasti ja luotettavasti

en kohteiden rakentamisessa. Tällä hetkellä
yritystä työllistää erityisesti TYKSin T-sairaalan jatko-osa. Caltolle hankkeessa kuuluvat sairaalakaasuasennukset, puhdashöyryjärjestelmät ja perinteisen talotekniikan putkityöt.
– Teemme myös vuosihuoltosopimuksia
sairaaloiden, lääketehtaiden ja teollisuusyritysten kanssa. Meillä on ollut vuosihuoltosopimuksia jo pitkään monen eri tilaajan kanssa, esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, Löfgren toteaa.

Orion Clean Card Pro
valkuaisaineperäisen lian
välittömään toteamiseen

Hygicult
mikrobiologisen puhtauden
selvittämiseen

Kotimaista
laatua ja
luotettavuutta!

Calto Oy
Terottajankatu 4
20780 KAARINA
Puh. 020 756 9999
www.calto.fi

Kysy lisää
Orion Diagnostica Oy, PL 83, 02101 Espoo
puh. 010 426 2709, suomi@oriondiagnostica.ﬁ, www.oriondiagnostica.ﬁ

Seinä-wc sopii sairaaloihin
Geberit on toimittanut TYKSin
Tsairaalaan seinäwcistuinten
asennustelineet ja putkistojen
puristusliitinjärjestelmät.
Seinälle asennettavat wc-ratkaisut helpotta-

vat siivousta ja hoitotyötä sairaaloissa. Siivoustyötä helpottaa erityisesti se, että seinä-wc jättää lattian vapaaksi. Lisäksi huuhtelusäiliö ja putkitukset ovat piilossa seinän takana.
– Koska säiliöosa ei ole tiellä, on myös
potilaan auttaminen helpompaa. Tämän

vuoksi T-sairaalassa seinä-wc:n istuinosat
ovat hiukan pitemmän malliset, projektipäällikkö Juhani Kokko Insinööritoimisto Åke Jokela Oy:stä sanoo.
Seinä-wc:n valintaan vaikutti Kokon
mukaan suuresti myös se, että niin sanottu suihkusänky voidaan viemäröidä seinäwc:n kautta. T-sairaalan potilas- ja henkilökuntavessoihin sekä yleisiin vessoihin asennetaan yhteensä satoja Geberitin asennustelineitä.

LV-putkistot
puristusliittimillä
Geberitin puristusliitinjärjestelmään Tsairaalassa päädyttiin siksi, että puristusliitos helpottaa asennustyötä.
Lisäksi puristusliitos työmenetelmänä on turvallisempi kuin perinteinen
hitsaus, joka tulityönä on rakennuskohteessa aina vaarallista. Puristusliitos ei
vaadi hitsausta, vaan liitosmuhvi puristetaan liitoskohtaan erityisellä puristuslaitteella.
Kokon mukaan puristusliitinjärjestelmä korvaa useissa kohteissa perinteiset putkistojen liitostavat. Puristusliitosta voidaan käyttää DN100-kokoon
saakka.

Yhteistyö sujui

Seinä-wc helpottaa siivousta sairaalaympäristössä.

Insinööritoimisto Åke Jokela Oy on
vastannut TYKSin T-sairaalan I-vaiheen ja II-vaiheen LVIA-suunnittelusta. Yrityksellä on kymmenien vuosien
kokemus sairaalatekniikan suunnittelusta.
Kokko on tyytyväinen yhteistyöhön Suomen Geberitin kanssa. Yrityk-

Geberit
l Geberit kehittää ja valmistaa korkeaa
teknologiaa edustavia LVI-alan tuotteita
ja järjestelmiä.
l Sveitsiläisen yrityksen historia ulottuu
vuoteen 1874. Tänä päivänä yritys on yksi maailman johtavista asennusjärjestelmien, vesisäiliöiden ja huuhtelujärjestelmien, viemärijärjestelmien ja juomavesiputkistojen toimittajista. Konserni toimii
41 maassa ja sillä on 15 tuotantolaitosta
seitsemässä maassa.
l Suomessa toimiva Geberit Oy on Geberit-konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö.

sen asiantuntijat ovat olleet käytettävissä
koko projektin ajan.
– Yhteistyö sujui hyvin. Geberit auttoi
selvittämään myös joitakin ongelmakohtia, joita projektissa tuli eteen. Selvitimme
muun muassa seinä-wc:n asennusta erilaisiin seinämateriaaleihin.
Kokko muistuttaa, että asiakkaiden
kanssa keskustellaan teknisistä valinnoista ja he tekevät aina lopullisen päätöksen
kohteeseen valittavista ratkaisuista.

Geberit Oy
Ruukinkuja 4
02330 ESPOO
www.geberit.fi

KunnallisSuomi
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Työpäällikkö Petri Mäkitalo,YIT Rakennus Oy:

Video Sphere -joustava ja monipuolinen kameravalvonta
Suuriin kiinteistöihin
March Networks VideoSphere järjestelmä mahdollistaa satojen jopa
tuhansien kameroiden keskitetyn hallinnan tietoverkossa. Järjestelmä perustuu
hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, jossa järjestelmän jokainen komponentti
tekee oman osuutensa. Näin ollen kuvanopeus saadaan täysin
reaaliaikaiseksi, tietoverkkoa rasittamatta. 25-30 kuvaa sekunnissa, 24/7
jokaiselta järjestelmään liitetyltä kameralta yhtäaikaa.
Verkoston kamerat tunnistavat liikkeen ja tekevät videoanalyysin.
Palvelinohjelmisto vastaanottaa videostreamin, tallentaa ja jakaa järjestelmän käyttöoikeudet. Toiminta skaalautuu käytettävän verkkokaistan
mukaan. Palvelin huolehtii myös siitä, että oikea kuvakoko lähetetään
katsojalle aina tarpeen mukaan; pieni kuvaruutu näytöllä, lähetetään
pieniresoluutiosta kuvaa ja kokonäytölle täysikokoista HD-kuvaa.

Video Spheren viisi pääosaa
- Palvelinohjelmisto Video Management Software (MS Windows Server)
- Asiakasohjelmisto Site Manager (MS Windows)
- Täydellinen IP-kameratuoteperhe megapixelitarkkuuksilla 720p ja 1080p
- Enkooderit ja dekooderit perinteiselle analogiselle videokuvalle
- Videoanalyysisovellukset ja integroinnit muihin turvajärjestelmiin

March Networks maahantiuonti ja asennukset Suomessa:

Vähäheikkiläntie 56, 20810 Turku, puh: 010 424 0300
www.thv.fi

Asiantuntija

Sairaalatekniikka asettaa
haasteita rakentajille
Turun yliopistollisen
keskussairaalan Tsai
raalakokonaisuus pitää
sisällään seitsemän
eri osaa. Tutkimus ja
toimenpidekäyttöön
suunnatut erikois
sairaanhoidon osat E, F
ja G valmistuvat vuo
den 2012 loppuun
mennessä.
YIT Rakennus Oy vastaa T-sairaalahankkeessa E-, F- ja Gosien rungon, julkisivun ja vesikaton urakoinnista sekä kaikkien kolmen osan sisävalmis-

tusurakasta.
– Olemme äskettäin luovuttaneet G2:n
eli ensimmäisen rungon. EF-osan runko
on asennettu neljänteen kerrokseen saakka ja olemme luovuttaneet siitä jo aikataulun mukaan kolme kerrosta rakennuttajalle, asentamatta on vielä kaksi kerrosta. Molempien runkojen yhteistä sisävalmistusurakkaa eli EFG3-urakkaa on tehty reilun
puolen vuoden ajan. Kokonaisuudessaan
aikataulu on pysynyt siinä, mitä on suunniteltu. Pientä poikkeusta ovat aiheuttaneet
hankalat sääolosuhteet ja jatkuva lumentulo, mistä johtuen EF:n rungon asennuksessa
on oltu hieman jäljessä, kertoo työpäällikkö
Petri Mäkitalo YIT Rakennus Oy:stä.

Työpäällikkö Petri Mäkitalon mukaan
TYKSin T-sairaala on merkittävä
projekti YIT Rakennus Oy:lle.

Rakentajat ja suunnittelijat
tiiviissä yhteistyössä
Sairaalahankkeita ei tehdä kovin usein ja ne
asettavat aina erikoishaasteita toteuttajille.
Mäkitalon mukaan kaikki tähänastinen rakentaminen T-sairaalahankkeessa on ollut
runkotyötä ja väliseinätyötä.

Jatkuu sivulla 14...

ASB-Yhtiöiltä kaikki
korjausrakentamisen palvelut
ASBYhtiöt on neljän
yrityksen muodostama
konserni, joka tarjoaa laajan
palvelukokonaisuuden
korjausrakentamisen tarpeisiin.
Konsernin emoyhtiö ASB-Consult Oy Ab
on erikoistunut rakennusten kosteusvaurioiden sekä homeiden, asbestin ja muiden
vaarallisten aineiden (PCB, lyijy, kreosootti) kartoituksiin/tutkimuksiin sekä sisäilmatutkimuksiin ja lämpökamerakuvauksiin.
ASB-Consult huolehtii myös Penetron®vedeneristystuotteiden maahantuonnista ja
myynnistä. Lisäksi yritys järjestää koulutusta osaamisalueiltaan.
Lämpöset Oy hallitsee asbestin, kreosootin ja muiden vaarallisten rakennusmateriaalien purkutyöt. Yritys tekee myös normaalia
rakennus- ja rautarakennepurkua.
IV-Special Oy Ab on ilmastoinnin asennus- ja huoltotöiden sekä ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen, desinfioinnin, pinnoituksen, tiiveyskokeiden ja kuvauksen osaaja,
joka hallitsee myös ilmamäärien mittaukset
ja säädöt. Pirkanmaalla yrityksen toimintaan
kuuluu ENERVENT-ilmanvaihtolaitteiden
jälleenmyynti, asennus ja huolto.
Scan-Clean Oy Ab:n toimialana on korjausrakentaminen sekä kosteuden ja mikrobien vahingoittamien rakenteiden korjaus,
rakennekuivatus ja jälkivahinkotyöt. Palveluihin kuuluu myös pienimuotoinen uudisrakentaminen. Scan-Clean suorittaa myös
Penetron®-vesieristystöitä.
– Tarjoamme kaikki korjausrakentamisen
palvelut saman katon alta. Yhtiöiden osaaminen täydentää toisiaan, ja lisäksi käytet-

tävissämme on alihankkijaverkosto, kertoo
Scan-Cleanin ja ASB-Consultin toimitusjohtaja Jan Stensblom.
ASB-Yhtiöt palvelee sekä julkista että
yksityistä sektoria pääasiassa Uudellamaan
ja Pirkanmaan alueella. Konsernilla on yhteistyösopimuksia esimerkiksi esimerkiksi
HUSin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen, Pirkkalan kunnan, Nokian kaupungin ja usean isännöintitoimiston ja vakuutusyhtiön kanssa.

Penetron tehokkaaseen
vedeneristykseen
Penetron-vedeneristystuotteet soveltuvat sekä uusien, valuvaiheessa olevien betonirakenteiden vedeneristykseen ja ruiskubetonointiin että kapillaarikatkojen tekemiseen
vanhoissa betonirakenteissa.
Penetron®-vedeneristystuotteet suo-

—

jaavat betonia rikkivedyltä, monilta pohja-,
jäte-, prosessi- ja merivedessä esiintyviltä
aggressiivisilta suolaliuoksilta sekä esimerkiksi karbonaateilta, klorideilta, sulfaateilta,
nitraateilta ja nitriiteiltä.
Penetron®-tuotteet koostuvat sementistä, erityishienosta kvartsihiekasta, soodasta,
miedosta orgaanisesta haposta ja monista aktiivisista kemikaaleista. Penetron® muodostaa kiteitä betonin sisään kemiallisessa reaktiossa betonin kalsiumin ja veden kanssa. Tällöin betonin huokosiin ja kapillaarikäytäviin
muodostuu liukenemattomia kiderakenteita,
jotka ovat niin tiheitä, ettei vesi pääse kulkemaan niiden ohitse tai tunkeutumaan betonin
sisään. Penetron®-vedeneristystuotteet suojaavat siis betonia rapautumiselta ja tekevät
siitä vesitiivistä.
Tuotteet toimivat sekä vedenpaineen kohdistuessa suoraan betonipintaan kuten vesivarastoissa ja uima-altaissa että niin sanotulta
kuivalta puolelta kuten maanpaineseinissä.
ASB-Yhtiöt aloitti Penetron-tuotteiden
maahantuonnin ja myynnin sekä Penetronurakoinnin vuonna 2008. Tätä nykyä yrityksellä on lähes koko Suomen kattava Penet-

ron-urakointia tekevien yhteistyökumppaneiden verkosto. Yksi uusimmista kumppaneista
on Pohjois-Suomen Kuivaustekniikka Oy.
– Tuotteita käytetään myös kalliorakentamisessa. Olemme mukana kalliorakentamiseen keskittyvässä WTS-konferenssissa 21. 26.5. Helsingissä, Stensblom mainitsee.

Kiinteistön
kunnon puolesta

ASB-Yhtiötwww.asb.fi
jan.stensblom@asb.fi
posti@asb.fi
www.asb.fi
www.penetron.fi
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Siemens tarjoaa palvelua
kuvantamislaitteen
koko elinkaaren ajaksi
Siemens Healthcare on yksi
maailman johtavista lääketie
teellisen kuvantamisen laittei
den kehittäjistä ja valmistajista.
Siemensin asiakaslähtöinen
toimintatapa varmistaa, että
asiakas saa korkealaatuista
palvelua ensimmäisestä yhtey
denotosta lähtien aina laitteen
elinkaaren loppuun saakka.
Siemensin tuotteita ovat esimerkiksi angiografialaitteet, tietokonetomografialaitteet,
magneettikuvauslaitteet, mammografialaitteet, isotooppikuvauslaitteet, luu- ja keuhkokuvauslaitteet, ultraäänilaitteet ja sädehoidon laitteet.
Suomessa Siemens Healtcare palvelee
sekä julkista että yksityistä terveydenhuoltoa. Suurimpia asiakkaita ovat yliopistolliset keskussairaalat.

Onnistunut projekti pohjautuu
hyvään suunnitteluun
Siemens Healthcaren projektipäällikkö
Reima Aalto kertoo, että ensimmäisenä
asiakas asioi Siemensin myyntiosaston
kanssa.
– Meillä on myyjiä, jotka ovat erikoistuneet omille osaamisalueilleen, joten he pystyvät tarjoamaan asiakkaille parasta mahdollista asiantuntemusta. Myyjillämme on tukenaan tuoteasiantuntijoidemme sekä projektija huoltotiimiemme osaaminen ja tarvittaessa saamme tietoa aina tehtaalta saakka.
Myyjä selvittää tarkasti, millaista laitetta asiakas on hankkimassa. Käyttötarpeen lisäksi laitteen valintaan vaikuttaa se, millainen laite on mahdollista kuljettaa ja asentaa
tutkimushuoneeseen.
Kun sopiva laite on valittu, tekee myyjä
asiakkaan kanssa hankintasopimuksen. Tässä vaiheessa Siemensin puolelta pääyhteyshenkilöksi tulee projektipäällikkö.
Projektipäällikkö käynnistää suunnitteluvaiheen, jonka aikana käydään asiakkaan
kanssa läpi projektin yksityiskohdat kuten
laitteen toimitusta ja asennusta koskevat asiat sekä tilaa koskevat tekniset vaatimukset.
Myös projektin aikataulu tarkennetaan tässä vaiheessa.
– Uuden laitteen asennus vaatii usein tilan remontoinnin laitteelle sopivaksi. Asiakas valitsee tätä varten alihankkijat eli arkkitehdit, rakennesuunnittelijat sekä lvi- ja sähkösuunnittelijat, ja he ovat mukana suunnittelukokouksissa. Projektipäällikkö ohjeistaa alihankkijoita, jotta tilasta tulee kaikin
puolin sopiva uudelle laitteelle. Suunnitteluvaiheessa määritellään myös urakkarajat
eli täsmennetään kaikkien osapuolien vastuut projektissa.
Suunnittelu on potilasliikenne-ja työvirtalähtöistä. Siksi laitteen käyttäjiä kuunnellaan aina suunnitteluvaiheessa, koska he
ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan esimerkiksi siitä, mihin kohtaan tilassa ja miten
päin laite on käytännöllisintä asentaa. Lisäksi suunnittelukokouksiin osallistuvat sairaalatekniikan vastuuhenkilöt.
Aalto kertoo, että joskus suunnitteluvaiheen työteliäin osuus on miettiä, miten laite saadaan kuljetettua sille varattuun tilaan.
Esimerkiksi CT- tai magneettikuvauslaite on
iso kokonaisuus, jota ei voida toimittaa komponentteina. Ongelmia saattaa nousta esiin jo

Customer Services -yksikön päällikkö Teemu Rantanen ja projektipäällikkö Reima Aalto.
siinä vaiheessa, kun mietitään rekan pääsyä
rakennuksen luo – puhumattakaan siitä, millä keinoin laite saadaan ylempään kerrokseen
ja edelleen tiettyyn huoneeseen.

Testaus ja koulutus
varmistavat turvallisen käytön
Suunnitteluvaihetta seuraa toteutusvaihe. Ennen laitteen asennusta projektipäällikkö varmistaa, että tila on valmis laitteen asennusta
varten. Laitteisto on esiasennettu ja tarkistettu tehtaalla, mikä mahdollistaa lyhyen asennusajan asiakkaan luona. Laitteiston mekaanisen asennuksen ja kaapeloinnin tekee saksalainen asennusryhmä.
Asennuksen jälkeen on vuorossa käyttöönottovaihe, jossa laite otetaan käyttöön ja
sen toiminta testataan. Käyttöönottaja voi tulla Saksasta tai Suomen huoltotiimistä.
– Palvelukokonaisuuteemme kuuluu aina
käyttökoulutus, koska vain tällä tavalla laite
saadaan heti täysimittaiseen ja turvalliseen
potilaskäyttöön. Käyttökoulutus on samalla
laitteen ja tutkimustilan toiminnan testausta.
Mahdolliset puutteet kirjataan ja ne korjataan
urakkarajojen puitteissa, Aalto sanoo.
Projektin kokonaispituus riippuu siitä,
minkä kokoinen laite on kyseessä, miten paljon tilaa joudutaan remontoimaan ja millaisia
järjestelyjä laitteen sisään saaminen edellyttää. Pisimmillään projekti voi kestää Aallon
mukaan vuodenkin. Toinen ääripää on vaikkapa ultraäänilaite, joka tuodaan sisälle, puretaan pakkauksesta ja otetaan käyttöön.

Yhteistyö jatkuu
ylläpidon merkeissä
Käyttöönoton jälkeen alkaa hankintasopimuksessa määritelty takuuaika. Vastuu lait-

teen ylläpidosta siirtyy tässä vaiheessa Siemensin reilun 20 hengen huoltotiimille.
– Takuuaikana huolehdimme määräaikaishuolloista, vikakorjauksista ja ohjelmistopäivityksistä. Takuuajan loppupuolella teemme takuukatselmuksen, jossa esimerkiksi läpikäydään takuuajaksi sovitut käytettävyystilastot. Pyrimme siihen, että yhteistyö jatkuu myös takuuajan jälkeen eli useimmiten teemme asiakkaan kanssa huoltosopimuksen. Asiantuntevalla ylläpidolla varmistetaan laitteiston käyttö- ja potilasturvallisuus, Customer Services -yksikön päällikkö
Teemu Rantanen kertoo.
Huoltosopimuksissa on kolme perustasoa eli Performance Pro, Performance Plus
ja Performance Top, mutta niistä on myös
mahdollista räätälöidä asiakaskohtaisia versioita. Huoltosopimus voi kattaa asiakkaan
valinnan mukaan määräaikaishuollot, vikakorjaukset, ohjelmistopäivitykset ja varaosatoimitukset.
Pääosa Siemensin toimittamista kuvantamislaitteista on kytketty suojattuun ja tietoturvalliseen etäyhteyteen. Etäyhteys auttaa
välttämään ennakoimattomia seisokkeja sekä
tukee käyttö- ja potilasturvallisuutta.
– Etäyhteydessä oleva laite pystyy raportoimaan itse, jos sen toiminnassa on ongelmia. Etäyhteys mahdollistaa virustorjuntaohjelmiston etäpäivitykset ja joidenkin muiden ohjelmistopäivitysten tekemisen etänä.
Lisäksi etäyhteys mahdollistaa lisäpalvelujen tarjoamisen. Guardian-palvelussa laite
on valvontakeskuksemme reaaliaikaisessa
valvonnassa aina kun laite on käytössä. Utilization management -palvelu tarjoaa tilastotietoa laitteiston käyttöasteesta.
Vikatilanteisiin Siemensin huoltotiimi
reagoi mahdollisimman nopeasti, jotta laitteen käyttökatkokset jäävät niin lyhyiksi kuin

mahdollista. Rantanen mainitsee, että huoltosopimuksessa määritellään käytettävyystakuu, joka sitoo Siemensiä nopeaan palveluun. Huoltotiimi pyrkii selvittämään ongelman syyn aina ensin etäyhteyden kautta. Esimerkiksi varaosatarve selviää monesti tällä tavoin, joten turhilta käynneiltä vältytään. Siemensin varaosalogistiikka takaa, että
Frankfurtissa sijaitsevasta keskusvarastosta
tilattu varaosa on Suomessa tilausta seuraavana aamuna.
Huoltotiimin käytössä on Siemensin
tehtaan tukipalvelu, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi vianmäärityksessä. Lisäksi
käytössä on maailmanlaajuinen tietokanta,
jonne on tallennettu laiteongelmia ja niiden
ratkaisuja.
– Siemensin periaatteena on palvella
asiakkaita ammattitaitoisesti ensimmäisestä yhteydenotosta aina siihen saakka, kun laite on tullut elinkaarensa päähän. Tämän tekee
mahdolliseksi edellä esitelty selkeä organisaatio ja ammattitaitoinen henkilöstö sen jokaisessa portaassa, Reima Aalto tiivistää.

Siemens Healhtcare
Myyntipalvelut: myynti.palvelut.
healthcare@siemens.com
Huoltopalvelut: uptime.palvelut.
healthcare@siemens.com
Projektipäällikkö
Reima Aalto
reima.aalto@siemens.com
CS-yksikön päällikkö
Teemu Rantanen
teemu.rantanen@siemens.com
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Asiantuntija

– Nyt ovat käynnissä muuraus-, kipsiväliseinä-, pintalattia-, maalaus- ja tasoitetyöt eli
tähän mennessä kaikki on ollut melko normaalia rakentamista. Erityishaasteena on
otettava huomioon se, että rakennukseen tulee muun muassa puhdastiloja ja todella paljon sellaista tekniikkaa, jota ei
normaaliurakoissa yleensä ole.
Rakentajien ja tekniikan suunnittelijoiden on toimittava saumattomassa yhteistyössä.
YIT Rakennus on aloittanut
hankkeessa 4.5.2009 ja työ valmistuu 12.12.2012. Kolmen ja
puolen vuoden projekti on kohtalaisen pitkä.
– Teemme projektissa samalla G-osalla sähköurakkaa, minkä lisäksi
meillä on täällä EF-osalla ilmastointiurakkaa
ja maarakennusurakkaa. Lisäksi meille kuu-

Yliopistolliset keskussairaalat edustavat vaativimman tason erikoissairaanhoitoa. Uusi T-sairaala vastaa TYKSissä kaikkein akuuteimmista toiminnoista.
luu koko kohteen sprinkleriurakka. Kaikkiaan teemme liki sadan miljoonan euron edestä töitä, joten koko hanke on meillekin merkittävä. Tärkeimpiä päämääriä ovat aikataulussa pysyminen, korkea laatu ja kustannusten hallinta. Nämä tekijät korostuvat entisestään sairaalarakennuksen ollessa kyseessä,
Mäkitalo painottaa.

KunnallisSuomi
362 2 0 K ANG A S A L A FI NL A ND
puh. 03 379 1800, fax 03 379 1941

www.kunnallissuomi.fi

Sähkö on toiminnan jatkuvuuden perusta
Monet yhteiskunnan kriittiset
toiminnot perustuvat sähkön
häiriöttömään saatavuuteen.
Mahdolliset sähkökatkokset
voivat aiheuttaa toiminnoille
yllättäviä ja laajojakin keskey
tyksiä.
Sähkökatkokset aiheuttavat nykypäivänä harmittavan paljon ongelmia. ABB:n palveluliiketoiminnan elinkaaripalveluista vastaava myyntipäällikkö Mika Suoverinaho näkee, että sähkökatkosten aiheuttamat riskit
ovat kasvaneet, koska organisaatioiden katseet ovat omaisuudenhallinnan sijasta kohdistuneet operatiivisen toiminnan ja kustannusrakenteiden kehittämiseen.
Paras keino selviytyä sähkökatkoksen
aiheuttamasta toiminnan keskeytyksestä on
selvittää riskit ja varautua niihin etukäteen.
Mitä kriittisempi kohde on, sitä tärkeämpää
on varautua sähköverkon vikatilanteisiin.
Esimerkiksi sairaalan kaltaisessa kriittisessä kohteessa sähkökatkos voi pahimmillaan
vaarantaa ihmishenkiä.
– On ensiarvoista tiedostaa toimintaan
kohdistuvat riskit ja suunnitella toimenpiteet, jotka auttavat pienentämään kriittisiä
uhkia, Suoverinaho sanoo.

Kriittinen sähköverkko
hallintaan
ABB on vuosien ajan kehittänyt palveluita ja
ratkaisuja, jotka auttavat varmistamaan toimintojen jatkuvuuden. Yksi suosituimmista
palveluista on Suoverinahon mukaan sähköverkon nykytilan kartoitus, jossa analysoidaan sähköverkkoon liittyvät riskit ja kriittiset kohteet.

Mitä sähköverkon nykytilan
kartoitus sisältää?
l Sähköverkon kartoituksessa käydään yleensä läpi
– keski- ja pienjännitekojeistot kytkinlaitteineen ja muuntajineen
– varavoimapääkeskukset, -generaattorit ja -automatiikka sekä UPS-järjestelmät
– IV-koneet ja taajuusmuuttajat
– Kiertovesipumput ja taajuusmuuttajat
l Laite-, kunto- ja laitepaikkakartoituksessa kartoitetaan laitteiden yleistila, tekninen kunto ja turvallisuus. Selvityksestä nähdään, millaisia välittömiä
huoltotarpeita järjestelmässä on ja miten järjestelmäkokonaisuus tällä hetkellä toimii.

Kartoituksessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi turvallisuuteen, asennetun laitekannan ylläpitoon sekä sähköverkon käyttöturvallisuuteen ja käyttövarmuuteen liittyviin
seikkoihin. Asiakas saa kartoituksesta yksityiskohtaisen raportin, joka soveltuu työkaluksi sähköverkon ylläpitoon ja investointien suunnitteluun.
Kartoituksen jälkeen kohteessa pystytään
tehokkaasti varautumaan poikkeustilanteisiin
ja keskittymään omaisuudenhallintaan sekä
lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Jos kartoitusta laajennetaan kuntotutkimuksen suuntaan, voidaan samalla selvittää myös sähkön

laatu ja energiansäästömahdollisuudet.
Suoverinaho suosittaa, että asiakkaat
hyödyntäisivät sähköverkon nykytilan kartoituksessa laitevalmistajien asiantuntemusta. Laitekannassa saattaa olla esimerkiksi
laitteita, joille ei enää ole saatavana varaosia. Tällöin laitevalmistaja osaa neuvoa,
miten mahdollisiin vikatilanteisiin kannattaa varautua, ettei häiriö aiheuta pitkää katkosta toimintaan.
ABB on sähköverkkojen asiantuntijayritys, joka auttaa kartoittamaan sähköverkon
riskejä ja kriittisiä kohteita erityyppisissä toimintaympäristöissä eri toimialoilla.

l Laitteiden elinkaarikartoitus kertoo
yksittäisen sähkölaitteen ja -järjestelmän elinkaaren vaiheesta. Selvityksen
antama tieto auttaa suunnittelemaan
kunnossapitoa ja investointitarpeita
hallitusti ja systemaattisesti.
l Kriittisyyskartoituksessa selvitetään,
kuinka kriittisiä sähkölaitteet ja -järjestelmät ovat tuotantoprosessien ja
kunnossapidon kannalta.

ABB Oy, Service
Mika Suoverinaho
Puh. 050 332 1355
mika.suoverinaho@fi.abb.com
www.abb.fi/service

www.kunnallissuomi.fi

Ajankohtaista:
Ministeri Risikko:

Terveydenhuollossa
tarvitaan moniammatillista
johtamista
Peruspalveluministeri
Paula Risikon mukaan
terveydenhuollossa
tarvitaan moniammatillista
johtamista ja tätä tukee uusi
terveydenhuoltolaki.
– Terveydenhuoltolain mukaan toimintayksikön johtamisessa on oltava moniammatillista
asiantuntemusta, joka tukee laadukkaan ja turvallisen hoidon kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintatapojen
kehittämistä, ministeri Risikko totesi 18. tammikuuta Osastonhoitajapäivillä Helsingissä.
Hoitohenkilöstö muodostaa yli puolet terveydenhuollon henkilöstöstä. Hoitotyön johtajat toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä strategisessa johdossa, keskijohdossa ja esimiestyössä. Heidän tehtävänään on luoda edellytykset turvalliselle, vaikuttavalle, laadukkaalle ja tulokselliselle hoitotyölle.

Tutkimusten mukaan hoitotyössä vaikutusmahdollisuuksia ei yleensä pidetä kovin hyvinä. Kuitenkin oikeudenmukaisena
koettu johtaminen ja vaikutusmahdollisuudet ovat tärkeitä työn hallinnassa ja kuormittavuudessa sekä tukevat työntekijän sitoutumista organisaatioon ja ammattialaan.
– Terveydenhuollon toimintayksiköissä on oltava osaavia hoitotyön johtajia, jotka johtavat ja kehittävät hoitotyötä toimintayksikön kokonaisstrategian ja perustehtävän mukaisesti. Viime vuosina hoitotyön johtajien määrää on kuitenkin vähennetty, mikä
on johtanut vastuun pirstoutumiseen hoitotyön ammatillisesta toiminnasta sekä koordinaation heikentymiseen hoitotyön kokonaisuudesta, ministeri Risikko sanoi.
Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut hoitotyön johtamisen kehittämistä Kaste-ohjelmaan perustuvalla toimintaohjelmalla ”Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön” sekä ohjelman alueellisella toimeenpanolla.

Sairaaloiden rakenteilla
merkitystä infektioiden
leviämisessä
Infektiot ovat merkittävä
potilasturvallisuusriski.
Hoitoon liittyvät infektiot ovat
osasyynä yli 1 500 ihmisen
kuolemaan vuosittain.
Kaikkiaan noin joka kymmenes potilas saa
hoitoon liittyvän infektion. Hoitoon liittyvien infektioiden kustannuksiksi arvioidaan
Suomessa 200–500 miljoonaa euroa. Hoitoon liittyvät infektiot heikentävät terveydenhuollon tuottavuutta selvästi.
Vähintään viidennes infektioista on ehkäistävissä, jos hoidossa toteutuvat tutkimuksin vaikuttaviksi osoitetut torjuntakeinot. Tärkeimmät niistä ovat sairaalarakennusten saneeraaminen infektiotartuntoja ehkäiseviksi sekä hoitohenkilökunnan ajantasainen hygieniaosaaminen.

Suomen sairaalarakennuksista suuri osa
on peräisin 1950–1970-luvuilta. Ne eivät vastaa nykyaikaisen hoidon vaatimuksia infektioiden torjunnan näkökulmasta. Rakennusten
saneerauksissa ja uudisrakentamisessa tulee
käyttää infektiolääkäreiden ja hygieniahoitajien asiantuntemusta, jotta hoitotilaratkaisut
edesauttavat infektioiden ehkäisyä.
Suurissa potilashuoneissa ja yhteisissä
wc-tiloissa laitosepidemiat leviävät tehokkaasti. Sairaaloihin pitää saada wc- ja suihkutiloilla varustettuja yhden hengen huoneita. Esimerkiksi Englannin kansallisessa suosituksessa vuodelta 2008 lähdetään siitä, että
vähintään 50 prosenttia uusien sairaaloiden
potilashuoneista on yhden potilaan huoneita. Suomalaisissa sairaaloissa ollaan kaukana siitä.
Teksti perustuu Kuntaliiton 22.10.2010
julkaisemaan tiedotteeseen.

Lääkkeiden koneellisen
annosjakelun lääkekuvasto
ilmestynyt
Erityisesti hoitohenkilökunnalle
sekä apteekin henkilökunnalle
avuksi lääkkeiden
tunnistamiseen on julkaistu
lääkekuvasto.
Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa potilaalle toimitetaan kerrallaan kahden viikon
lääkkeet annospusseihin. Joissakin tapauksissa lääkitystä joudutaan muuttamaan kesken kahden viikon jakson. Jos lääke joudutaan poistamaan jäljellä olevista annospusseista, on erityisen tärkeää tunnistaa lääke
oikein.
Tehtyjen tutkimusten mukaan lääkärien,
hoitajien ja apteekkihenkilökunnan mielestä
lääkehoidon turvallisuus oli parantunut ko-

neellisen annosjakelun myötä. Kuitenkin annosjakelun lääkejakelun toimivuudessa oli
vielä kehitettävää. Lääkekuvasto on konkreettinena keino parantaa lääkehoidon turvallisuutta.
Lääkekuvastossa on kuvat Espoonlahden apteekin annosjakeluyksikön (eli Anjayksikön) lääkevalikoimasta sekä muita lääkkeen tunnistamisessa käyttökelpoisia tietoja kuten lääkkeen väri, koko sekä mahdollinen koodi.
Kuvaston ovat toimittaneet Risto Suominen ja Marjo Vainio. Lääkevalmisteiden
kuvauksesta on vastannut farmaseutti Varpu Oinas. Kuvastoa voi tilata kirjan julkaisilta PharmaService Oy:ltä numerosta 09 7277
1016 tai sähköpostitse osoitteesta marjo.vainio@apteekit.net.
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Uusi Sic!-lääketietolehti
terveydenhuollon
ammattilaisille
Uuden Sic!-lääketietolehden tavoitteena on
jakaa luotettavaa, puolueetonta ja ajankohtaista asiantuntijatietoa lääkkeistä sekä niiden järkevästä käytöstä. Lehden julkaisija on
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea.
Painettu Sic! ilmestyy neljästi vuodessa
ja se jaetaan maksutta kotiin niille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka määräävät tai
toimittavat lääkkeitä. Lehti postitetaan myös
Fimean keskeisimmille sidosryhmille, kuten

lääkealan toimijoille. Painetun lehden sisältö
on suomen- ja osin ruotsinkielistä.
Sic! ilmestyy painetun version lisäksi
myös verkossa osoitteesta http://sic.fimea.
fi. Verkossa on lehden suomen- ja ruotsinkielisten aineistojen lisäksi erityisesti kansainvälisiä lukijoita ja tutkijoita palveleva englanninkielinen osio. Verkkolehdessä julkaistaan painettuun lehteen tulevien artikkeleiden
lisäksi pelkästään verkkoon tarkoitettuja juttuja ajankohtaisista aiheista.

Yhden potilastietojärjestelmän malli on
mahdollinen vaihtoehto
Yliopistolliset keskussairaalat ja
Sitra ovat teettäneet selvityksen
kansainvälisten johtavien
potilastietojärjestelmien
soveltuvuudesta Suomen
terveydenhuoltoon.
Selvityksen avulla haluttiin tietää, mitä vaihtoehtoja nykyisille potilastietojärjestelmille on ja
miten järjestelmä voisi parhaalla mahdollisella
tavalla kasvattaa toiminnan tehokkuutta, potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä.
Selvityksessä haettiin potilastietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedon saumattoman jakamisen eri toimijoiden välillä perustuen yhteen tietojärjestelmään. Samalla tarkoitus on taata hyvä potilasturvallisuus tietojärjestelmässä, joka tukee ja ohjaa lääkäreitä, hoitajia ja muuta henkilökuntaa. Järjestelmän tulee joustaa ja sopeutua organisaatioiden
erityistarpeisiin ja soveltua sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Yhden
järjestelmän etuna olisi, että lääkärit, hoitajat
ja muu henkilökunta opettelisivat vain yhden
potilastietojärjestelmän käytön.
Markkinoiden johtavien potilastietojärjestelmien soveltuvuutta arvioitiin sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Lisäksi selvitettiin yritysten aitoa kiinnostusta tulla Suomen markkinoille sekä ky-

kyä ja halua tuoda potilastietojärjestelmätuote
kielihaasteineen markkinoillemme. Arvioinnissa tarkasteltiin järjestelmien toiminnallisen
laajuuden lisäksi myös niiden toiminnallisuuden kypsyyttä Gartnerin puolueettoman kypsyysarvion pohjalta. Kolmestatoista arvioidusta tuotteesta kaksi täytti asetetut kriteerit.
Selvitys osoittaa, että julkisuudessa esitettyjen näkemysten mukainen yhden potilastietojärjestelmän malli on mahdollinen vaihtoehto Suomessa. Tämä edellyttäisi kansallisen tason tilaajan ja toimeenpanijan roolien luomista
sekä lainsäädännön muutoksia, jotka mahdollistaisivat kansallisen tason velvoittavan kokonaisohjauksen. Lisäksi hanke edellyttäisi tarkempaa järjestelmien soveltuvuuden selvitystä
ja kustannushyötyanalyysia. Selvityksen yhteydessä tulisi tehdä myös vertailu nyt arvioitujen järjestelmien ja kotimaisten käytössä olevien järjestelmien välillä.
Kansainvälisen potilastietojärjestelmän
käyttöönotto kansallisella tasolla merkitsisi
keskimäärin 150 – 200 miljoonan euron investointia vuositasolla seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Tämä luku on noin yksi prosentti
Suomen terveydenhuollon vuotuisista kokonaiskustannuksista. Summa sisältää lisenssien
ja teknisten laitteiden lisäksi käyttöönottoon
liittyvät kustannukset, mukaan lukien sisäiset työkustannukset sekä ylläpitoon liittyvät
kustannukset.

Palveluvaakaverkkopalvelu
vertailee palvelujen laatua
Palveluvaaka.fi on kehitteillä
oleva verkkopalvelu sosiaalija terveyspalveluihin
tutustumista ja niiden vertailua
varten. Verkkopalvelua
ylläpitää ja kehittää Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos (THL).
Avattava palvelu sisältää alkuvaiheessa tietoa
terveyspalveluista sekä ikääntyneiden hoivapalveluista vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Jatkossa Palveluvaaka.fi täydentyy ja siihen tuodaan myös yksityisten yritysten ja järjestöjen tuottamia palveluja. Tavoitteena on,
että palvelun pilottiversio avataan tammi-helmikuun aikana.
– Palvelu on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita varten. Toukokuussa
voimaan astuva terveydenhuoltolaki vahvistaa
asiakkaan valinnan vapautta, joten on tärkeää,
että potilaat ja omaiset saavat vertailukelpoista tietoa tarjolla olevista palveluista. Suomesta
on tällainen mahdollisuus tähän asti puuttunut.
Tämä mahdollisuus on kuitenkin erittäin tärkeää palveluiden valinnan, arvioinnin ja kehittä-

misen kannalta. Toiminnan ja sen laadun läpinäkyvyys on olennainen osa modernia yhteiskuntaa, kertoo ohjelmapäällikkö Juha Teperi
sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Palveluvaaka.fi kokoaa yhteen valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa esimerkiksi hoitoon pääsystä ja asiakastyytyväisyydestä terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa.
Projektipäällikkö Jari Suhosen (THL)
mukaan palveluvaa’an kehittäminen on vaatinut luovia teknisiä ratkaisuja ja pakottanut
asiantuntijoilta irrottautumaan tilastotermeistä arkikieleen. Nyt avattava palvelu onkin pilottiversio, jota parannetaan saatavan palautteen pohjalta.
Suurimpana haasteena verkkopalvelun kehittämisessä on ollut vertailukelpoisten tilastojen ja tietokantojen puute.
– Tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on melko paljon, mutta sitä on kerätty eri
tavoin eri lähteistä eikä tietoja aina voida vertailla luotettavasti. Näiden puutteiden korjaaminen
on osoittautunut ongelmalliseksi ja vaatii aikaa.
Erityisesti palveluiden laatua kuvaavien tietojen
keruuta on syytä kehittää, toteaa kehittämispäällikkö Pia Maria Jonsson THL:stä.
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin teknillinen johtaja,
Suomen Sairaalatekniikan Yhdistyksen puheenjohtaja
Juha Rantasalo:

Nykyaikainen sairaala
mukautuu muutoksiin
Terveydenhuollon menetelmät
kehittyvät jatkuvasti.
Kehitys haastaa sairaaloiden
tilojen ja kiinteistötekniikan
mukautumiskyvyn.

Asiantuntija

Tämän päivän sairaalarakentamisessa johtoajatuksena on tilojen muunneltavuus. Sairaaloiden toiminta muuttuu nopeammassa syklissä kuin sairaalatilojen fyysinen elinkaari, joten tiloihin joudutaan tekemään
ajoitttain muutoksia, jotta tilat
täyttävät sairaalatoiminnan
kunkin hetken vaatimukset.
– Uudenaikaisessa sairaalassa rakenteelliset ja muut tarvittavat muutokset ovat huomattavasti helpommin toteutettavissa kuin vanhoissa sairaalarakennuksissa eli tilat ja
kiinteistötekniikka joustavat
tarpeen mukaan. LVI-tekniset
ratkaiset aiheuttavat mittavimmat haasteet eli ne on suunniteltava siten, että ne eivät rajoita tulevaisuuden muutosjoustavuutta, toteaa VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin teknillinen johtaja ja Suomen Sairaalatekniikan Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Rantasalo.
Vanhan sairaalarakennuksen saneeraaminen nykyajan vaatimuksia vastaavaksi on

Rantasalon mukaan hankalaa. Esimerkkinä
hän mainitsee huonekorkeuden, joka saattaa
olla esteenä nykyaikaisen ilmastointiratkaisun toteuttamiselle.
– On mietittävä todella tarkkaan, mitä kannattaa saneerata. Jos rakennuksella ei
ole edellytyksiä toimia sairaalana perusteellisesta saneerauksesta huolimatta, on oltava
rohkeutta tehdä purkupäätös. Tilojen saneerausta johonkin muuhun käyttöön kuten toimistotiloiksi voidaan tietysti harkita, mutta
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Ajankohtaista:

KYS ja OYS
tuottavimmat sairaalat
”Yksilöllisiä sähköasennuksia vaativille asiakkaille”

Sairaala- ja terveydenhoitotilat
l Toimistot
l Koulut
l Päiväkodit
l Teollisuus
l Saneerauskohteet
l Lääkintätilamittaukset
l

Toiminta-alueena Pirkanmaa

Novasähkö Oy
Varikkokatu 10
33820 Tampere
puh. 03-31248500
www.novasahko.fi

Sairaaloiden välillä on edelleen
tuottavuuseroja. Äskettäin
julkaistu raportti kertoo, että
tuottavimmat yliopistosairaalat
vuonna 2009 olivat Kuopion
yliopistollinen keskussairaala
(KYS) ja Oulun yliopistollinen
keskussairaala (OYS).
Yliopistollisten sairaaloiden väliset suurimmat tuottavuuserot vuonna 2009 olivat 11
prosenttia. Keskussairaaloissa ja muissa pienemmissä sairaaloissa tuottavuuserot olivat
yliopistosairaaloita korkeammat.
Somaattisen erikoissairaanhoidon (ei
sisällä psykiatriaa) tuottavuus laski julkisissa sairaaloissa neljä prosenttia vuosina
2005–2009. Tuottavuus laski yliopistollisissa keskussairaaloissa ja pienemmissä julkisissa sairaaloissa (aluesairaalat tai
vastaavat) kolme prosenttia. Yliopistollisista sairaaloista tuottavuus nousi ainoastaan
HYKS:ssä. Keskussairaaloissa tuottavuus
pysyi lähes ennallaan aina vuoden 2008 loppuun saakka, minkä jälkeen se laski kolme
prosenttia.
Somaattisen erikoissairaanhoidon reaaliset kustannukset nousivat yliopistosairaaloissa yhdeksän prosenttia ja keskussairaaloissa 10 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2009. Vastaavana aikana palvelutuotanto nousi näissä sairaalaryhmissä kuusi prosenttia. Muissa pienemmissä sairaaloissa sekä kustannusten nousu että palvelutuotannon kasvu oli vähäisempää.

Sairaalapalvelujen käyttö vaihtelee
alueittain Somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja sukupuolivakioidussa palvelujen käytössä on alueellista vaihtelua. Vuonna 2009 palvelujen käyttö oli runsainta Pohjois-Pohjanmaalla (12 prosenttia yli maan
keskitason). Palvelujen käyttö oli vähäisintä HYKS-sairaanhoitoalueella, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Näiden alueiden väestö käytti seitsemän prosenttia alle maan keskitason somaattisen erikoissairaanhoidon palveluja.
Myös somaattisen erikoissairaanhoidon laskennalliset ikä- ja sukupuolivakioidut kustannukset vaihtelivat alueellisesti. Vuonna 2009 nämä kustannukset olivat
korkeimmat Itä-Savossa (16 prosenttia yli
maan keskitason) ja Länsi-Pohjan (13 prosenttia yli maan keskitason) alueella.
Somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja
sukupuolivakioitu palvelujen käyttö ja laskennalliset kustannukset vaihtelivat myös
kunnittain. Kunnan tai alueen kustannusten
poikkeama maan keskitasosta voi selittyä
mm. palvelujen käytöstä tai tehottomuudesta johtuvasta kustannuserosta.
Suurista kunnista helsinkiläisten ikä- ja
sukupuolivakioitu somaattisen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö oli kahdeksan prosenttia alle maan keskitason ja laskennalliset kustannukset olivat hieman yli
maan keskitasoa. Helsinkiläisten palvelujen vähäinen käyttö muuhun maahan verrattuna tuottaa kustannussäästöjä. Toisaalta käytettyjen palvelujen korkeat tuotantokustannukset lisäävät kustannuksia hieman
yli maan keskitason.
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Sujuva hoitotyö

takaa potilaiden turvallisuuden
Voiko sairaalan arki toimia sujuvasti ja ilman turhia odotusaikoja? Voivatko
tekniset apuvälineet todella tukea henkilökunnan työtä ja jättää enemmän
aikaa potilaiden hoitamiselle? Vastaus on kyllä.
Ascom on kehittänyt sairaala- ja hoitosektorin tehokkuutta ja laatua parantavia innovatiivisia ratkaisujaan entistä pidemmälle. Yritys lanseerasi hiljattain uuden sukupolven kutsujärjestelmän, joka hyödyntää IP-tekniikkaa ja mahdollistaa
hoitajien ja potilaiden välisen kommunikoinnin myös silloin,
kun he eivät ole fyysisesti samassa huoneessa.
IP-tekniikka luo sairaalahenkilökunnan ja potilaiden välille hienojakoisen yhteyden. Hälytykset ja potilaiden kutsut
saapuvat suoraan hoitajien mukana kulkeviin langattomiin
päätteisiin, joten he pysyvät ajan tasalla osaston tapahtumista riippumatta siitä, missä milloinkin ovat. Lisäksi henkilökunta voi tahdikkaasti ja huomaamattomasti valvoa potilashuoneiden tapahtumia ja tarvittaessa keskustella osaston
muissa huoneissa olevien potilaiden kanssa.

Turvaa ja tehokkuutta hoitotyöhön
- Uudessa kutsujärjestelmässä on useita sairaalahenkilökunnalle ja potilaille hyödyllisiä toimintoja. Lisäksi se tukee
uusia, entistä joustavampia työprosesseja. Tulevaisuuden sairaalaratkaisujen ydin on läheisyyden ja turvallisuuden säilyttäminen samalla, kun hoitajien liikkuvuutta ja tehokkuutta
pyritään lisäämään, toteaa Ascom Wireless Solutionsin asiakasvastaava Jussi Hakala.
- Sairaalan infrastruktuurille on IP-tekniikasta monenlaista hyötyä. Viestintäkulut pienenevät ja laitteita voi siirtää ja
uusia käyttäjiä lisätä entistä joustavammin. Liikkuvuus ja tehokkuustavoitteet luovat tarpeen kommunikoida reaaliajassa
missä ja milloin tahansa. IP-pohjaisessa hoitajakutsussa on
nyt myös turvallisuutta ja tehokkuutta lisäävä puhetoiminto.
Langattomat järjestelmät tukevat näitä sairaaloiden uusia,
entistä joustavampia työtapoja, Hakala sanoo.

Nopea viestintä vähentää askeleita
IP-pohjaisen hoitajakutsujärjestelmän kehittäminen on
yksi merkittävä ja innovatiivinen lisäaskel Ascomin tiellä
kohti sairaalasektorin työskentelyn tehostamista ja laadun
parantamista. Ascom toimittaa langattomia viestintäratkaisuja hälytysten käsittelyyn sekä välittämään kiireellisiä tietoja
esimerkiksi sydänpysähdyksistä ja onnettomuuksista. Yritys

kuuluu alansa markkinajohtajiin, ja sillä on erityisen vahva
asema Pohjoismaiden sairaaloissa.
Sairaaloiden työnkulun sujuvuuteen on kiinnitetty erityishuomiota nimenomaan Pohjoismaissa. Ascomin tuotteet
ovat kiinnostavia, koska ne tehostavat työntekoa potilaiden
turvallisuudesta tinkimättä. Esimerkiksi logistiikkaratkaisu
Ascom Job Agent optimoi lääkintävahtimestarien ja osastojen välistä viestintää ja lyhentää siten sekä potilaiden että
henkilökunnan kokemia odotusaikoja.
Ascom Alarm Agent varmistaa, että sairaanhoitajat, lääkärit ja muut asiantuntijat saavat välittömästi tiedon sydänpysähdyksistä, akuuteista leikkauksista ja muista välitöntä
reagointia edellyttävistä tilanteista. Langattomaan päätteeseen saapuu viesti, joka sisältää tilanteen kuvauksen sekä tiedot potilaan sijaintipaikasta ja ongelman vakavuusasteesta.
Kaikki tämä nopeuttaa reagointia huomattavasti.
- Ascomilla on ratkaisu kaikkiin sairaaloiden viestintätehtäviin hoitajakutsuista ja kiireellisistä hälytyksistä potilaiden
kuljetuksiin, sisäiseen viestintään ja teknisiin hälytyksiin. Yhteistä ratkaisuille on se, että ne pyrkivät yksinkertaistamaan
hallintoa ja työprosesseja, jotta henkilökunnalle jää enemmän aikaa potilaiden hoitamiseen, Hakala tiivistää.
Pohjoismaiden kaikista sairaaloista 90 prosenttia käyttää
Ascomin tuotteita. Suomessa Ascomin järjestelmiä käytetään yleisesti erikoissairaanhoidossa ja terveydenhuollon eri
aloilla
Ascomin tuotteilla voidaan hyödyntää jo olemassa olevia
tietoverkkoja. Ascomin ratkaisut ovat helppoja asentaa ja ne
säästävät luontoa, sillä erillistä virransyöttöverkkoa ei tarvita. Laitteiden hallinta on vaivatonta ja useita käyttöliittymiä
ei tarvita. Helppokäyttöiset päätelaitteet kestävät käytössä.
Ascomin ratkaisujen laajat raportointimahdollisuudet tuovat
tietoa päätöksenteon tueksi. Töiden ja vuorojen suunnittelu
helpottuu.

Ascom vahvistaa palvelukykyään
Organisaatiomme Suomessa kasvaa vuonna 2011. Pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan asiantuntemustamme ja
entistä parempaa palvelua tervyedenhuoltoalan ammattilaisille.

Langattomaan päätteeseen saapuu
viesti, joka sisältää tilanteen kuvauksen
sekä tiedot potilaan sijaintipaikasta ja
ongelman vakavuusasteesta.

Ascomin tuotteiden ja ratkaisujen ansiosta työpäivään tarvitaan vähemmän askeleita, kun tärkeät
hälytykset tulevat oikeaan aikaan suoraan ”taskuun”. Hoitotyöhön jää silloin enemmän aikaa.
IP-pohjaisen hoitajakutsun odotettu puhetoiminto
lisää turvallisuutta ja tuo tehokkuutta hoitotyöhön.
- Ascom IP-DECT -puhe, viesti- ja hälytysjärjestelmä yhdistää DECT:in ja VoIP:in sekä mahdollistaa pakettidatan ja laadukkaan puheensiirron samassa verkossa.
- Ascom teleCARE -hoitajakutsujärjestelmän
päätelaitteet ovat kestäviä ja helppoja käyttää.
Laitteet on suunniteltu erityisesti potilasturvallisuutta ajatellen.
- Ascom telePROTECT -henkilöturvaratkaisu
on suunniteltu uhka- ja vaaratilanteiden varalle.
Apu on silloin vain napin painalluksen päässä.

Ascom Wireless Solutions,

Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa
p. (09) 825 901, f. (09) 8259 0209.
Yhteyshenkilö Jussi Hakala, p. 0400 672 998,
jussi.hakala@ascom.com, www.ascom.fi
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Asiakasvirrat haltuun
langattomasti
Hyvin suunniteltu
asiakasohjaus- ja
vuoronumerojärjestelmä
vähentää jonoja ja luo
asiakkaalle miellyttävän
asiakaskokemuksen.
Intermarketing Oy tarjoaa
tähän uuden, langattoman
ratkaisun.
Intermarketing on toimittanut yli tuhat terveydenhuollon, kaupan, julkisen sektorin ja
pankkien asiakasohjausjärjestelmää. Uusi
langaton järjestelmä soveltuu erinomaisesti
esimerkiksi apteekkeihin ja sellaisiin kohteisiin, joissa ei ole esimerkiksi kiinteitä palvelupisteitä. Järjestelmä skaalautuu edullisesta
yhden palvelupisteen järjestelmästä laajoihin
usean toimipisteen kokonaisuuksiin palveluautomaatteineen.
– Langattomuus mahdollistaa joustavan ja helpon käyttöönoton. Järjestelmää on
myös helppo myöhemmin siirtää ja täydentää muuttuvien tilanteiden mukaan, kertoo
myyntijohtaja Antti Roto.
Langattomassa järjestelmässä asiakas-

kutsut voidaan esittää Player-ohjelmiston
avulla LCD/Plasma-näytöillä, jotka toimivat samalla viestintä- ja markkinointikanavina asiakkaille heidän odottaessaan vuoroaan.
Järjestelmään voidaan liittää myös langattomia asiakaspalautepäätteitä, joiden avulla
käyttäjä pystyy keräämään välitöntä palautetta asiakkailta.
Järjestelmä kerää kaikki asiakastapahtumat vuoronumeroautomaatteihin. Raportointiohjelman avulla tiedot palveltujen asiakkaiden määrästä sekä palvelu- ja jonotusajoista
saadaan havainnollisiksi raporteiksi palvelupisteittäin ja toimihenkilöittäin. Raportit voidaan tulostaa sekä numeraalisesti että kaavioina tai viedä ne Excel-ohjelmaan.

Intermarketing Oy
Puh. 0207 519 716/
Myyntijohtaja Antti Roto
www.intermarketing.fi

Asiantuntija

päätöksen on perustuttava todelliseen tarpeeseen.

Uudenlaiset
rakennuttamismuodot korostavat
yhteistyötä

Sairaalarakentamisen uudenlaiset vaatimukset ovat haaste
arkkitehdeille ja muille rakennusprojekteissa mukana oleville suunnittelijoille. Lisäpaineita
heille aiheuttaa sairaalarakentamisen tiukka aikataulu, joka
vaikeuttaa tarvittavan tiedon
hankkimista.
– Helpotusta tähän asiaan
tuovat uudenlaiset rakennuttamismuodot. Me olemme käyttäneet meneillään olevassa Turun yliopistollisen keskussairaalan T2-sairaalaprojektissa projektinjohtourakkamallia, joka tarjoaa
toimeksiantajalle ja urakoitsijoille tilaisuuden keskustella erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista projektin edetessä. Molemmat osapuolet hyötyvät tästä toimintamallista, Rantasalo kertoo.

Hoito muuttumassa yhä
IT-painotteisemmaksi
Oman lisänsä sairaalatoiminnan muutokseen

tuo se, että potilaiden hoitamisesta tulee koko ajan informaatioteknologiapainotteisempaa. Kaikki tutkimustieto tallentuu sähköisessä muodossa hoidon tarpeisiin prosessoitavaksi.
– Sairaala alkaa olla melkomoinen tietokeskittymä, jossa hyödynnetään huipputeknologiaa potilaiden hoidossa. Voidaankin
puhua tiedolla hoitamisesta. Suuren tietomäärän hallintaan liittyy luonnollisesti paljon teknisiä ja varmuuteen liittyviä haasteita. Tekniseltä kannalta ajateltuna esimerkiksi katkeamattomaan sähkönsaantiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota eli sairaaloiden varavoimajärjestelmiä pitää tarkastella uudesta näkökulmasta, Rantasalo
sanoo.

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

Fanison satsaa ilmanvaihdon kehitykseen
Fanison Oy on vuonna 1996
perustettu yritys, joka on
keskittynyt esimerkiksi sairaaloissa käytettäviin erikoisilmanvaihtoratkaisuihin. Fanison
osallistuu aktiivisesti myös alan
kehitystyöhön.
Tällä hetkellä Fanison on mukana Ilmavälitteisten infektioiden hallinta sairaaloiden eristystiloissa -hankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään eristys- ja puhdastilojen toimivuutta. Tekes-rahoitteisessa projektissa toimivat myös VTT, Itä-Suomen
yliopisto, Työterveyslaitos ja joukko alan
yrityksiä.
Projektissa Fanison on hakenut uusia
tuoteratkaisuja ja jatkokehittänyt eristyshuoneisiin tarkoitettua ilmanvaihtoratkaisuaan, jonka avulla eristystila voidaan pitää joko ylipaineisena tai alipaineisena säätämällä tulevan ilman ja tilasta poistuvan
ilman määrää. Tilan painetason ilmoittaa
näyttöpaneeli, josta painetasomäärityksiä voidaan säätää. Järjestelmään voidaan
myös ohjelmoida hälytys, jos painetaso
ylittää tai alittaa halutan tason.
Toimitusjohtaja Jouko Eloranta kertoo, että Fanison on kehittänyt projektissa
ilmanvaihtoratkaisua niin, että sen avulla
pystytään entistä paremmin ja tehokkaammin varmistamaan tilan painesuhteet ja
puhtaustaso. Kehitystyön tuloksia testataan parhaillaan VTT:llä.
– Aktiivinen kehitystyö ja alan kehittäminen on ollut meille aina hyvin luontevaa, vaikka yrityksemme onkin melko
pieni. Asioita, joita projekteissa on tutkittu, olemme saaneet kiitettävästi siirrettyä
käytännön toimintaan, Eloranta summaa.

Kokonaisuuksia
vaativiin kohteisiin
Fanison toimittaa erikoisilmanvaihtoratkaisuja sairaaloihin, laboratorioihin, apteekkeihin, yliopistoihin sekä lääke- ja kemianteollisuudelle. Ratkaisut integroidaan kohteen ilmastointijärjestelmään rakennus- tai saneerausvaiheessa.
– Emme toimita ilmanvaihtokoneita ja
komponentteja, vaan asennettuja ja käyttöönotettuja järjestelmiä, joilla aikaansaadaan hallitut olosuhteet ilmastoinnin kannalta vaativassa kohteessa, Eloranta korostaa.
– Palvelussamme on kyse avaimet käteen -toimituksista. Teemme yhteistyötä koko ketjun kanssa suunnittelijasta käyttäjään,
jotta asiakas saa varmasti juuri oikeanlaisen
ilmanvaihtoratkaisun. Annamme asiakkaal-

le käyttökoulutuksen ja tarvittaessa teemme
järjestelmälle vuosittaiset tarkastukset.
Eloranta toteaa, että laadukkaaseen, kokonaisvaltaiseen palveluun tyytyväinen asiakas kääntyy Fanisonin puoleen toisenkin kerran ja levittää sanaa kentällä.

Laboratorioiden
vetokaapit turvallisiksi
Fanison toimittaa ratkaisuja myös laboratorioiden erityisiin ilmanvaihtotarpeisiin. Tällainen ratkaisu on esimerkiksi vaarallisten aineiden käsittelyyn tarkoitettujen vetokaappien säätöjärjestelmä.
Ratkaisu estää haitallisten aineiden kulkeutumisen vetokaapeista huoneilmaan ja
työntekijöiden hengitysvyöhykkeelle. Ohjausjärjestelmä voidaan integroida kaikkiin
vetokaappeihin. Ratkaisun toimivuuden on

testannut VTT standardin EN 14175-6 mukaisesti.
Laboratorioiden ilmanvaihdon haasteisiin kuuluu myös suuri energiankulutus. Esimerkiksi yksi vetokaappi voi kuluttaa jopa
omakotitalon kulutuksen verran energiaa.
– Tärkeää on toimivan ilmanvaihdon ja
energiansäästön yhteensovittaminen, ja tähän kiinnitämme jatkuvasti huomiota järjestelmäkehityksessä. Esimerkiksi läsnäolotunnistinta voidaan käyttää vetokaapin ilmavirran ja sitä kautta energiankulutuksen säädössä, Eloranta kertoo.

Fanison Oy
Puh. 050 527 7181, 050 527 7182
fanison©fanison.fi
www.fanison.fi
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Miratel-hoitajakutsuratkaisut
tukevat jokapäiväistä hoitotyötä
Miratel Oy kehittää ja myy hoitajakutsuratkaisuja terveysja sosiaalisektorin toimijoille
tarjoten turvallisuutta, laatua ja
tehokkuutta. Miratel haluaa
olla tällä sektorilla haluttu ja
pitkäaikainen kumppani ja
markkinajohtaja Suomessa.
Miratel Oy on kehittänyt hoitajakutsujärjestelmiä 1960-luvulta lähtien osana Teleste Oy:tä. Itsenäisenä yhtiönä Miratel Oy on
toiminut vuodesta 1996.
– Tarjoamme asiakkaille luotettavia ja
helppokäyttöisiä hoitajakutsuratkaisuja.
Suomen kattavimman tuote- ja palveluvalikoiman ansiosta voimme räätälöidä ratkaisut jokaiselle asiakkaalle. Palvelemme asiakkaitamme tuotteen koko elinkaaren ajan
suunnittelusta käyttöönottoon, huoltoon ja
ylläpitoon saakka, sanoo liiketoimintayksikön johtaja Kimmo Ahlqvist.
Miratel HelpDesk -puhelintuki ja -huoltonumero päivystää maanantaista sunnuntaihin
vuoden jokaisena päivänä klo 8 – 22. HelpDeskistä asiakas saa teknistä tukea kaikkiin
Miratel-järjestelmiä koskeviin pulmiin.
Miratel järjestää pääkäyttäjä- ja huoltokoulutuksia, ja kartoittaa tällä hetkellä asiakkaiden tarvetta ja halukkuutta webinaarikoulutukseen.

Sertifioitu
kotimainen kumppani
Miratelin asiakkaina on yli 80 prosenttia
suomalaisista terveyskeskuksista ja sairaaloista. Tähän kuuluvat 28 000 potilas- ja
asukaspaikkaa terveydenhuollon ja sosiaalialan laitoksissa ja yhteisöissä, kaikki yliopistolliset keskussairaalat ja iso osa keskussairaaloista sekä sadat terveyskeskukset ja palvelutalot.
– Olemme aidosti suomalainen hoitajakutsuratkaisujen toimittaja. Päätoimipaikkamme sijaitsee Turussa, minkä lisäksi meillä on toimipisteet Helsingissä, Kuopiossa ja
Oulussa. Työntekijämäärä on tällä hetkellä
41 ja liikevaihto oli vuonna 2010 noin 7,2
miljoonaa euroa. Viime vuoden alussa eriytimme liiketoiminnoissa kotimaan sairaalat
ja kotimaan palvelutalot omiksi liiketoimintayksiköikseen. Kummallakin on omat tarpeensa, joten näin voimme palvella asiakkaita paremmin, Ahlqvist perustelee.
Miratel on ensimmäisenä alan yrityksenä Suomessa saavuttanut ISO 9001 -laatusertifikaatin ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatin. Lisäksi Miratel on Microsoftin sertifioitu partneri.

Skaalautuva,
luotettava järjestelmä
Miratelin päätuotteet ovat Miratel Evolution
-vaihdepohjainen hoitajakutsujärjestelmä ja
Miratel Innova -IP-pohjainen hoitajakutsujärjestelmä. Asiakkaat itse valitsevat, kumpaa tekniikkaa haluavat käyttää.
– Evolution on osastokohtainen ratkaisu,
jossa jokaisella osastolla on oma itsenäisesti
toimiva keskuksensa. Järjestelmässä on mahdollisuus linkittää naapuriosastot keskenään,
jolloin yöpäivystyksiä voidaan yhdistää kahden osaston alueelta. Järjestelmä tarjoaa hoitajakutsut ja hoitajien henkilöturvahälytykset, potilaille langattoman kutsumahdollisuuden, muistihäiriöisten kulunohjauksen sekä
omaisten ja potilaan ja hoitajan ja potilaan
välisen puhelinliikenteen, kertoo teknologiajohtaja Jari Kalpio.
Evolutionin käyttämä tekniikka on jat-

– Palvelumme kattaa tuotteen koko elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon saakka, painottaa liiketoimintayksikön
johtaja Kimmo Ahlqvist.
kumo aikaisemmasta järjestelmästä. Evolution-nimellä järjestelmä on ollut markkinoilla vuodesta 2004. Tämä mahdollistaa aikaisempien järjestelmien ylläpitoa Evolutiontuoteperheellä.
Ensimmäinen asennus Innovasta on tehty vuoden 2007 syksyllä. Tällä hetkellä Innovan osuus liikevaihdosta on vähän yli 50
prosenttia.
– Innovan merkittävimpiä etuja on sen
skaalautuvuus. Kun toimitaan asiakkaan tietoverkossa, voidaan rakentaa sairaanhoitopiiritasoisia ratkaisuja. Palvelinten ja päätelaitteiden ei tarvitse sijaita samassa kaupungissa, mikä on oleellista järjestelmän hallittavuuden ja integraatioiden kannalta.
Järjestelmän luotettava toiminta varmistetaan hajautetulla palvelinratkaisulla, jossa
laajan järjestelmän vikasietoisuus saadaan
aikaan lisäämällä palvelimia. Yhden palvelimen ollessa alhaalla siihen kytkeytyneet laitteet siirtyvät automaattisesti toiselle palvelimelle. Näin huoltokatkoista saadaan huomaamattomia. Järjestelmä sietää myös verkkohäiriöitä paremmin, kun palvelimet eivät ole keskitettynä yhteen pisteeseen verkossa.

Jatkuva kehitys ja
ylläpito tärkeää
Sairaalat joutuvat panostamaan tänä päivänä paljon tietoverkkoonsa. Nyt ei tarvita enää
erillisiä verkkoja tai kaapelointeja, vaan Miratel Innova toimii yhtenä sovelluksena samassa infrastruktuurissa, jossa muukin sairaalan IT-maailma toimii.
– Toimistoltamme on etäyhteydet lähes
kahteensataan asiakkaaseemme. Etähuolto varmistaa päivitykset ja muutokset nopeasti ilman paikalla käyntiä, mikä merkitsee
kustannustehokkuutta ja tukee myös vihreitä arvoja.

Miratel tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä asiakkaiden toiveita kuunnellen. Tuotteeseen pyritään tuomaan mukaan ominaisuuksia ja ratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaan
arkea.
Ylläpitosopimusasiakkaat saavat uudet
ominaisuudet käyttöönsä sitä mukaa kun tuote kehittyy.
– IP-pohjaisessa järjestelmässä yhä suurempi osa asiakkaista haluaa solmia ylläpitosopimuksen. Onhan selvää, että tietojärjestelmät tarvitsevat ylläpitoa ja päivitystä
maailman muuttuessa ympärillä. Tällä hetkellä meillä on sairaalasektorilla 60 ylläpitosopimusta, Kalpio toteaa.

Miratel Oy
PL 59
20101 TURKU
Puh. 02 415 1200
Tekninen tuki sekä huolto- ja
vikailmoitukset ma – su klo 8 – 22
Puh. 02 415 1234
huolto@miratel.fi
www.miratel.fi
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Energianhallintakeskuksesta löytyy asiantuntemusta kiinteistönhoito- ja ylläpitoasiakkaiden ongelmien ratkomiseen.

Anna kiinteistösi
energiavastuu ISS:lle
ISS Tekniset palvelut on Suomen johtavan palveluyrityksen,
ISS Palvelut Oy:n, liiketoimintayksikkö. Se varmistaa yhdessä
kiinteistönhuoltopalvelun kanssa kiinteistön laadukkaan toiminnan, hyvät käyttöolosuhteet ja tehokkaan energiankäytön.
Tapio Ulvinen toimii aluejohtajana ISS Tekniset palvelut -liiketoimintayksikössä EteläSuomessa. Vastuualueena ovat kiinteistöjen
teknisiin järjestelmiin tuotettavat palvelut kuten ilmanvaihto, sähkö, kylmälaitteet ja energiankäyttö.
– Tänä päivänä monessa kiinteistössä tehdään toimenpiteitä energiankulutuksen hallitsemiseksi: järjestetään erilaisia energiansäästöviikkoja, tehdään tutkimuksia ja niin
edelleen. Yleensä niillä on vain hetkellinen
vaikutus, minkä jälkeen palataan niin sanottuun normaaliin, suurempaan energiankulutukseen. Meidän energiapalveluprosessimme tarkoitus on pitää yllä jatkuvaa kontrollia informoimalla, ottamalla kantaa ja raportoimalla energiankulutuksesta käyttäjälle tai
kiinteistön omistajalle, sanoo Ulvinen.
ISS Tekniset palvelut -yksiköllä on asiakkaina muun muassa valtion ja kuntien kiinteistöjä, virastoja, liike- ja kauppakiinteistöjä sekä teollisuuslaitoksia.
– Sairaaloita ei toistaiseksi ole asiakaskunnassamme, mutta palvelumme sopii yhtä
lailla sairaalakiinteistöön, jossa olisi saatavissa merkittäviä säästöjä ja hyviä ratkaisuja sisäilmaongelmiin, huomauttaa energianhallintaliiketoiminnan johtaja Antti Toivanen.

Säännöllisellä seurannalla
parhaat tulokset
ISS Tekniset palvelut -yksikön energianhallintakeskuksessa toimii talotekniikan eri
alojen ammattilaisia, jotka tukevat kiinteis-

tönhoito- ja ylläpitoasiakkaita energianhallintaan liittyvissä asioissa. Työ tehdään pääsääntöisesti etäkäyttämällä laitteita ja järjestelmiä energianhallintakeskuksesta.
– Asiakas saa käytönaikaisilla toimenpiteillä helposti viidentoista prosentin säästöt
energiankulutuksessa. Seuraavat viisitoista säästöprosenttia saadaan aikaan sellaisella investoinnilla, jonka takaisinmaksuaika on vuodesta kymmeneen vuoteen. Hyödyt kumuloituvat myös ympäristöarvoihin ja
kiinteistön olosuhteiden paranemiseen, kun
järjestelmät optimoidaan ja niitä käytetään
säännöllisesti, toteaa Toivanen.
Energiapalveluprosessi etenee siten, että asiakkaan kiinteistöautomaatiojärjestelmä
liitetään ISS:n energianhallintakeskukseen.
Asiantuntijat käyvät tutustumassa kiinteistöön, minkä jälkeen laaditaan viikkolukujärjestys kunkin kiinteistön tai kiinteistön osan
järjestelmän läpikäymisestä.
– Käymme järjestelmät sekä niiden sisältämät arvot ja niiden muutokset läpi noin kerran viikossa. Raportoimme tästä asiakkaalle
ja ehdotamme toimenpiteitä tai investointeja
energiankäytön hallitsemiseksi. Laadimme
pitkän tähtäimen suunnitelman, jotta mahdolliset energiansäästökohteet voidaan hyödyntää pitkällä jatkumolla, Ulvinen lisää.

Insinööri etänä
pannuhuoneeseen
Energianhallintapalvelu ei ole yksittäinen
palvelu, vaan osa ylläpitoa.

– Kellään muulla alan toimijalla ei ole
tarjota vastaavanlaista kokonaisketjua. Huolehdimme ylläpidosta, energianhallinnasta ja
energianhallinnan raportoinnista. Asiakkaan
ei tarvitse johtaa prosessia, vaan hänelle jää
vain päätöksenteko. Kun koko ketju on hallinnassamme, meillä on mahdollisuus vaikuttaa oikein tehtyihin huoltoihin. Konseptimme on kustannustehokas ja asiakkaalle
helppo, yksinkertainen ratkaisu.
Yksittäinen kiinteistönhoitaja joutuu päivystystilanteessa monesti tekemään radikaalejakin ratkaisuja varsinkin yöaikaan. ISS:n
palvelun avulla voidaan tukea kiinteistönhoitajaa hälytystilanteessa. Talotekninen asiantuntija näkee grafiikkakuvan kiinteistöstä ja
pystyy sanomaan, mikä hänen mielestään
siellä on vikana ja mitä pitäisi tehdä.
– Joskus olen käyttänyt lainattua lausetta: Tuomme LVI-insinöörin jokaiseen pannuhuoneeseen, Toivanen kiteyttää.

Sisäilma
tasalaatuiseksi
Sisäilman lämpötilat ovat aina tarkasteltavissa energianhallintaan liittyvien mittausten pohjalta. Mikäli asiakkaan kanssa sovitaan, voidaan kiinteistöön lisätä myös muita
sisäilman laatua mittaavia laitteita tai mitata
sisäilmaa liikuteltavilla mittareilla tietyn aikajakson verran.
Toiminnan täytyy perustua siihen, että
järjestelmiä ja laitteita käytetään oikein.
– Karrikoidusti sanoen energiaa säästämällä voidaan pilata kiinteistöjen sisäilmaa, jos asioita tehdään väärin. Rakennuksen lämmitysjärjestelmällä lämmitetään ja ilmanvaihtojärjestelmällä vaihdetaan ilmaa. Ilma puhalletaan huoneisiin oikean lämpöisenä, jolloin se sekoittuu sisäilmaan ja vaihtuu
oikealla tavalla pois. Jos ilma on liian läm-

mintä ja tulee ylhäältä, se jää katonrajaan ja
kulkeutuu sieltä pois sekoittumatta huoneilmaan lainkaan, selvittää Toivanen.

Asiantuntemusta
koko maassa
Laaja osaaminen on ISS Palvelujen valttikortti. Samaan yhtiöön kuuluu esimerkiksi
ISS Proko, joka rakennuttaa ja tuottaa asiantuntijapalveluita.
– ISS Prokolla on oma sisäilmalaboratorio,
jonka avulla pystymme tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmia ja arvioita kiinteistön kunnosta. Omaa osaamista meillä on kiinteistön
kaikkiin teknisiin järjestelmiin. Voimme mitata rakenteiden kosteudet, kartoittaa tilanteen ja
tehdä ehdotukset korjaustoimenpiteistä. Mikäli
kiinteistössä havaitaan vaikkapa kosteusvaurio,
meillä on omaa kuivaustoimintaa.
ISS Palvelut toimii koko Suomen alueella ja sen toimintamallit ovat yhtenäisiä valtakunnallisille asiakkuuksille.

ISS Palvelut Oy
PL 100
01055 ISS
Puh. 020 5155
www.iss.fi
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Tie kuvantamiseen

Palvelua kuvantamislaitteen
elinkaaren ajaksi
Petrimed Oy myy, asentaa ja
huoltaa radiologisia kuvantamislaitteita. Yritys edustaa tunnettuja tuotemerkkejä Suomessa.
Tärkeimmäksi edustukseksi tuotepäällikkö
Risto Husu mainitsee Canonin suoradigitaaliset röntgenlaitteet. Canonilta edustuksessa
ovat myös silmänpohjakamerat. Lisäksi Petrimedin tuotetarjonta sisältää laitteet hammaskuvaukseen, mammografiaan ja osastokuvaukseen sekä C-kaaret ja sädesuojat.
– Yksi edustuksistamme on Adora-natiivikuvauslaitteisto, jossa on nyt myös läpivalaisutoiminto. Adoraa käytettäessä ei siis
tarvita erikseen laitetta ja tilaa läpivalaisututkimuksiin, jotka ovat koko ajan vähenemässä.
Langatonta verkkoa hyödyntävät kuvantamislaitteet ovat yleistyneet, ja esimerkiksi Canon toi viime vuonna markkinoille langattoman detektorin. Koska kaapeleita ei ole,
on laitteen liikuttelu huomattavasti aikaisempaa ergonomisempaa. Euroopan ensimmäiset Canonin valmistamat langattomat detektorit toimitettiin joulukuussa Porin Lääkäritaloon ja Porin Perusturvan röntgeniin.
– Langattomuuden etu on sekin, että samaa detektoria voidaan käyttää kuvauksissa
niin röntgenhuoneessa kuin osastollakin, toimitusjohtaja Petri Laakkonen huomauttaa.
Uusimpana edustuksena Petrimedissä on
EOS Imaging, jolla on aivan uudenlainen laite skolioosin tutkimiseen. Laitteessa on kaksi röntgenputkea ja se skannaa muutamassa

alan uusimmista edistysaskeleista ja laitteiden käyttäjät omista käyttökokemuksistaan.
Tapahtuma tarjoaa asiakkaille paljon tietoa
ja samalla tilaisuuden esimerkiksi työ- ja toimintatapojen vertailuun.
Laakkonen toteaa, että Petrimedin palvelukokonaisuus on kehittynyt ja kehittyy jatkuvasti asiakastarpeiden mukaan. Itsenäisenä yrityksenä Petrimed pystyy nopeaan päätöksentekoon ja toimimaan asiakkaiden ehdoilla ilman byrokratian koukeroita.
– Tuotevalikoimamme palvelee kattavasti erilaisia terveydenhuoltoalan toimijoita. Meillä työskentelee kolme röntgenhoitajan koulutusta saanutta henkilöä, joten ymmärrämme varmasti asiakkaiden toiveet ja
tarpeet. Lisäksi huoltoteknikkomme hakevat jatkuvasti uutta tietoa päämiesten järjestämistä koulutuksista.

sekunnissa tarvittaessa vaikka koko vartalon.
Kuvia pystytään arvioimaan myös 3D-muodossa. Verrattaessa normaaliin natiivi- tai cttutkimukseen potilasannos on merkittävästi pienempi.

Kilpailuvalttina
palvelukokonaisuus
Husu toteaa, että markkinoilla on paljon samankaltaisia tuotteita ja paljon laitetoimittajia. Kilpailu on kovaa, joten laitetoimitta-

jan on erotuttava joukosta palvelutarjonnallaan.
– On erittäin tärkeää, että laitetoimittaja
tarjoaa asennus-, huolto- ja käyttökoulutuspalvelut. Petrimed tarjoaa asiakkailleen palvelukokonaisuuden, joka varmistaa laitteen
toimivuuden ja potilasturvallisuuden laitteen
koko elinkaaren ajaksi, Husu toteaa.
Projektikohtaisen käyttökoulutuksen lisäksi Petrimed järjestää kerran vuodessa
asiakkailleen koulutustapahtuman, jonka
aikana asiantuntijat kertovat kuvantamis-

Petrimed Oy
Lenkkitie 11
21530 PAIMIO
Puh. 075 326 3200
info@petrimed.fi
www.petrimed.fi
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JELD-WEN tekee oven
vaativaan käyttöön
JELD-WEN Suomi Oy on yksi
Suomen suurimmista ovitoimittajista. Yritys on toimittanut
kodin sisustusratkaisuja ja projektirakentamisen tuotteita jo
kymmenien vuosien ajan.
JELD-WENin projektirakentamisen valikoimasta löytyvät luokitellut ja luokittelemattomat puuovet kaikentyyppisiin kohteisiin. Yritys on toimittanut projektiovia muun muassa
sairaaloihin ja hoitolaitoksiin, kouluihin sekä
asuin- ja toimistorakennuksiin.
Parhaillaan JELD-WEN on kehittämässä uusia ratkaisuja sairaalaympäristöön, missä korostuvat muun muassa puhtaanapito ja
kestävyys. Myyntipäällikkö Tuija Mikkolan mukaan kehitystyö pohjautuu sairaanhoidon työntekijöiden ja suunnittelijoiden
toiveisiin.

Kestävyyttä ja toiminnallisuutta
Projektiovien valmistuksessa kiinnitetään
erityistä huomiota siihen, että ovien toiminnallisuus ja kestävyys ovat kohteen vaatimalla tasolla.
Oviin voidaan lisätä hyvin erilaisia varusteluja, kuten sähköisiä lukkoja ja potkupeltejä. Suurin osa ovista varustetaan Abloyn lukkorungoilla. Reunavaihtoehtoja
ovat nauhoitus, kovapuulista ja muovilista.
Oven on myös ulkonäkönsä puolesta
istuttava kohteeseen. JELD-WENin ovien pinta voi olla maalattu, viilutettu tai laminaattipäällysteinen. Viilun tai laminaatin voi valita tehtaan vakiovalikoimasta.
Suurissa kohteissa suunnittelija tai käyttä-

Kerrostaso-ovien ilmettä voidaan piristää esimerkiksi kuvioinnilla.
jä voi määrittää hyvinkin poikkeavan pintaratkaisun.
– Projektiovissa voidaan ottaa huomioon yksilöllisiä seikkoja, mutta tuotteiden
pitää olla sopivia teolliseen tuotantoon. Tehtaamme konekantaa on viime vuosina uusittu, joten pystymme joustavasti tekemään
oviin esimerkiksi erilaisia urituksia ja jyrsintäratkaisuja, Mikkola kertoo.
Sisäovien lisäksi JELD-WEN toimittaa julkisiin kohteisiin ulko-ovia ja kosteiden tilojen lasiovia. Tavallisesti ovien asennuksesta huolehtivat rakennusliikkeet, mutta JELD-WEN voi järjestää myös asennuksen. Kerrostaso-ovien saneerausasennus
taas järjestyy helposti JELD-WENin asiakaskumppaneiden kautta.

Sairaalaympäristö asettaa oville kovat vaatimukset.
JELD-WEN kuuntelee ovien kehittämisessä sairaanhoidon työntekijöitä ja suunnittelijoita.

Kokemukseen luotetaan
JELD-WENillä on Suomessa pitkä historia.
Suunnittelijakunta arvostaa JELD-WENin
kokemusta ja sen mukanaan tuomaa vankkaa ammattitaitoa.
Mikkolan mukaan yrityksen asiantuntijat auttavat suunnittelijoita mielellään erilaisten oviratkaisujen valinnassa. Tavoitteena on
löytää asiakkaalle aina mahdollisimman kustannustehokas ja käyttötarkoitusta parhaiten
palveleva kokonaisuus.
Moni rakennusalan ammattilainen tuntee JELD-WENin edelleen Suomen Ovi
Oy:nä. Nykyinen nimi, JELD-WEN Suomi
Oy, otettiin käyttöön muutamia vuosia sitten,
kun yrityksestä tuli osa tanskalaista JELD-

WEN Door Solutions -konsernia.
Konsernin omistaja on amerikkalainen
perheyhtiö JELD-WEN Inc, joka on maailman suurin ovivalmistaja. Sen palveluksessa on yhteensä yli 30 000 työntekijää. Heistä Suomessa toimii nelisensataa.

JELD-WEN Suomi Oy
PL 300 (Jyväskyläntie 288)
17201 VÄÄKSY
Puh. 0201 100 200
www.jeld-wen.fi

Scan Modul Byrum-ratkaisuilla parempaa
laatua sairaalarutiineihin
Oy Lääkintäväline Ab toimittaa
laitteita ja erikoiskalusteita
apteekeille ja sairaaloille.
Terveydenhuollon logistiikkaja säilytystilaratkaisut ovat
merkittävä osa valikoimaa.

– Kaikki päivittäiset lääkkeet kuten
tablettivalikoima sekä nestemäiset antibiootit ja muut iv-lääkkeet mahtuvat kaappeihin hienosti. Laatikostoissa on jakajat, jolloin kukin lääke saa oman paikkansa ja jär-

Joustava ja nopea asennus
Porvoon sairaala on ollut aikaisemminkin
yhteistyössä Lääkintävälineen kanssa, mutta tuolloin laitteita ja kalusteita on toimitettu muualle, muun muassa leikkausosastolle
ja osastojen lääkkeenjakeluun. Päivystyspoliklinikan kanssa tämä yhteistyö on ensimmäinen.
– Remonttimme siirtyi, mutta Lääkintäväline tuli asentamaan kaapit silloin kun sovittiin. Työ kävi nopeasti huolimatta viime
hetken muutoksista. Kaikki toimi hyvin ja
joustavasti, Åberg kiittää.
Tällä hetkellä poliklinikan remontoidut
tilat ovat valmiit eikä tämänhetkistä tarvetta kalustetilauksiin ole. Åberg kuitenkin arvioi, että sairaalasta tullaan olemaan yhteydessä Lääkintävälineeseen, kun päivystyksen tilojen uusiminen on ajankohtaista tulevaisuudessa.

Lääkintävälineen Scan Modul Byrum -säilytys- ja jakelujärjestelmät sekä lääkekaapit
tarjoavat moduulimitoitettujen kalusteiden
edut ja muunneltavuuden. Kaapistot voidaan
varustaa muovilaatikoilla, lanka- ja muovikoreilla sekä hyllyillä. Saatavana on lukuisia
eri koko- ja materiaalivaihtoehtoja. Scan Modul Byrum -järjestelmä merkitsee parempaa
laatua sairaalan rutiineihin ja näin motivoi
ja tehostaa toimintaa. Aikaa säästyy, koska
tuotteen tie varastosta käyttöön on harkittu
osa järjestelmää.

Asiakastarpeita
vastaava kokonaisuus
Porvoon sairaalan päivystyspoliklinikalle
hankittiin Scan Modul Byrum -lääkekaapit
vuoden 2010 keväällä.
– Halusimme, että lääkekaapit ovat käytännölliset, selkeät ja sopivat tiloihimme.
Lisäksi käyttöön oli saatava tarpeeksi hyvää työskentelytilaa. Kaapiston modulaariset osat voidaan erottaa toisistaan, joten niiden asettelu on erittäin kätevää. Lisäksi kaapit ovat kauniin näköiset, listaa osastonhoitaja Tiina Åberg lääkekaappien hyviä ominaisuuksia.
Åbergin mukaan kaapistokokonaisuuteen mahtuu kaikki, mitä päivystyspoliklinikalla tarvitaan.

jestys säilyy. Kokonaisuus sisältää myös huumekaapin. Olemme todella tyytyväisiä hankintaan.

Scan Modul Byrum -lääkekaapissa on
muun muassa ulosvedettävä aputaso,
sisennetyt säädettävät erikoishyllyt ja
useita lääkelokeroita.

Säilytysjärjestelmän koreissa hoitotarvikkeet pysyvät hyvässä järjestyksessä.

Oy Lääkintäväline Ab
Untamonkatu 12, 70500 KUOPIO
Puh. 050 500 2451
info@laakintavaline.fi
www.laakintavaline.fi

Kokkokalliontie 1
00370 HELSINKI
Puh. 09 506 2747
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Fireconilta sammutusjärjestelmät avaimet käteen -toimituksina

Asiantuntija löytää oikean
sammutusjärjestelmän
Hyvin suunniteltu, ammattitaitoisesti asennettu ja huollettu
sammutusjärjestelmä takaa
parhaan turvan sekä ihmisille
että omaisuudelle.
Firecon Group Oy on täyden palvelun sammutusjärjestelmätoimittaja, joka aloitti toimintansa 1980-luvulla sammutusjärjestelmien suunnittelutoimistona. Urakoinnin
yritys aloitti 2000-luvun alussa, minkä jälkeen yritys on kivunnut maamme johtavien sammutusjärjestelmäurakoitsijoiden kärkijoukkoon.
Tänä päivänä palvelutarjonta kattaa
sammutusjärjestelmien suunnittelun, asennuksen ja huollon sekä konsultoinnin automaattisiin sammutusjärjestelmiin liittyvissä asioissa.
Yritys toteuttaa sekä perinteisiä sprinklerijärjestelmiä, vaahtosammutusjärjestelmiä,
kylmien tilojen erikoisjärjestelmiä että viime vuosina suosiotaan kasvattaneita vesisumujärjestelmiä. Ratkaisujen toteutuksessa yritys käyttää alan johtavien valmistajien
komponentteja.
Firecon palvelee asiakkaitaan koko Suomessa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Lahdessa, ja lisäksi yrityksellä on aluekonttorit
Keravalla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Sairaaloita
suojataan ahkerasti
Firecon on toteuttanut lukuisan määrän sammutusjärjestelmiä henkilöturva-, liike-, varasto-, logistiikka-, teollisuus- ja asuinrakennuksiin sekä terveydenhuollon ja hoiva-alan yksiköihin.
Myyntijohtaja Seppo Helstelän mukaan
sairaaloita on viime aikoina alettu suojata
aiempaa enemmän. Muista terveydenhuollon kohteista sairaalat eroavat lähinnä niin,
että rakennukset ovat suurempia ja niissä on

Firecon asensi viime syksynä vesisumusammutusjärjestelmän Karhulan sairaalaan Kotkaan.

ihmisiä enemmän.
Sairaaloihin voidaan asentaa sekä perinteisiä sprinklerijärjestelmiä että vesisumujärjestelmiä. Edellytyksenä on, että järjestelmä on hyväksytty sairaalakäyttöön.
– Teknisesti katsottuna vesisumujärjestelmät käyttävät huomattavasti vähemmän
vettä kuin sprinklerijärjestelmät. Käytännössä vesisumujärjestelmä voi olla parempi
vaihtoehto, jos vesilähteen kanssa on ongelmia, jos tiloissa on herkkiä elektronisia laitteita tai jos halutaan muista syistä johtuen
käyttää vähemmän sammutusvettä.

Ajoissa yhteyttä
asiantuntijaan
Fireconin periaatteena on löytää asiakkaalle
aina paras mahdollinen sammutusjärjestelmäratkaisu. Onnistunut lopputulos syntyy
aina asiakkaan ja urakoitsijan yhteistyönä.
Helstelä korostaa, että asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta olosuhteiden ja tilojen käyttäjien tarpeiden kartoittamiselle sekä sammutusjärjestelmän tekniselle suunnittelulle jää tarpeeksi aikaa. Näin
vältytään ikäviltä virheratkaisuilta ja päästään hyvään lopputulokseen.
– Sairaalakohteissa tilanne on tämän
suhteen hyvä. Yleensä meihin otetaan yhteyttä hyvissä ajoin, vaikka monista organisaatioista löytyy jo omaakin asiantuntemusta, Helstelä kiittää.

Asennus ei häiritse
sairaalan toimintaa

Sairaala ja palvelutalo ovat tyypillisiä henkilöturvakohteita. Niissä oikein mitoitettu ja toimiva sammutusjärjestelmä säästää ihmishenkiä onnettomuustilanteessa.

Firecon on asentanut sammutusjärjestelmiä jo yli kahteensataan sairaalaan ja muuhun terveydenhuollon kohteeseen. Valtaosa
näistä asennuksista on tehty olemassa olevaan rakennukseen. Helstelän mukaan periaatteena on, että asennus häiritsee hoitotyötä mahdollisimman vähän.
– Järjestelmän saa asennettua olemassa olevaan rakennukseen suhteellisen vaivattomasti, kunhan puolin ja toisin otetaan
tietyt asiat huomioon. Käymme asiakkaan

kanssa aloituspalaverissa tarkasti läpi kaikki ne asiat, jotka voivat vaikuttaa sairaalan
toimintaan ja mietimme, miten haitta olisi
mahdollisimman pieni.
– Meillä on pitkä kokemus sammutusjärjestelmien asentamisesta. Tunnemme
laitteet ja tiedämme, miten asiat kannattaa
hoitaa. Myös tilaajat ovat aina olleet erittäin
tyytyväisiä, Helstelä lisää.
Viimeisimmistä vesisumujärjestelmällä suojatuista sairaalakohteista Helstelä ottaa esiin Kotkassa sijaitsevan Karhulan sairaalan.
Suojattavaa alaa sairaalassa oli noin
15000 neliön verran. Asennustyö käynnistyi elokuussa ja päättyi viime vuoden lopussa.
Parhaillaan käynnissä on perinteisen
sprinklerijärjestelmän asennus Kaunialan
sairaalaan Kauniaisissa. Kohde on kokonaisuudessaan jonkin verran Karhulan sairaalaa suurempi. Helstelä kertoo, että asennustyö etenee osastoittain ja ensimmäisen noin
14500 neliön osalta valmista pitäisi olla ensi syksynä.

Firecon Group Oy
Tupalankatu 6
15680 LAHTI
Puh. 020 7434 888
lahti@firecon.fi
Muiden toimipisteiden
yhteystiedot:
www.firecon.fi
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info@mikrolinna.fi

AMMATTI-MOPPI

Lääkelaskut

Helppokäyttöinen opetusohjelma lääkelaskutaitojen
kertaukseen sairaaloil e.
Lähihoitajil e ja sairaanhoitajil e omat tehtäväkokonaisuudet.

Tilaa ilmainen koekäyttö ja tutustu!

+
%
2

Lääkkeiden annostus tableteilla ja liuoksilla
Annostus painon mukaan
Tiputusnopeus
Liuoslaskentaa
Roomalaiset numerot

010 322 1234

3

9

Käyttö joko rompulta tai netissä.

www.mikrolinna.fi

Edessä
mittavat investoinnit
sairaalarakennuksiin
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri on valmistellut
laajaa kiinteistöstrategiaa, jonka
mukaisesti kiinteistömassaa
tullaan käymään tulevina
vuosina läpi.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kiinteistökanta on
300 000 neliömetriä, kun mukaan lasketaan myös Oulaisten ja Visalan sairaalat. Päärakennus on rakennettu vuosina
1969–1975. Psykiatrian Peltolan alueella on vanhimmat
rakennukset, joista ensimmäinen on rakennettu 1925.
– Koska rakennukset ovat
iäkkäitä, on selvää, että ne eivät enää vastaa tämän päivän
tilatarpeita ja tekniikkakin on
pääosin vanhentunut, toteaa
vuodenvaihteessa eläkkeelle
jäänyt sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Heikki Salumäki.
Salumäki toimi sairaanhoitopiirin teknisenä johtajana vajaan 10
vuoden ajan. Nyt tekniikkaa johtaa DI Pasi Keskitalo.

Asiantuntija

Lääkelaskut

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
tekninen johtaja Heikki Salumäki:

Kiinteistöt käydään läpi osissa
Sairaanhoitopiiri on asettamassa tavoitteeksi, että koko kiinteistömassa käydään läpi 6
– 9 osassa vuoteen 2030 mennessä. Tämä
tietää noin 20 miljoonan investointitarvetta
joka vuosi eli yhteensä noin 400 miljoonaa
euroa. Tästä noin puolet osoitetaan töihin sairaanhoidollisen toiminnan muutoksista johtuviin tilatarpeisiin.
Kiinteistöstrategiassa kiinteistöjen läpikäynnin periaatteena on sekä uuden rakentaminen että vanhan korjaaminen ja että huonokuntoisimmat, epäkäytännölliset rakennusosat poistetaan käytöstä. Joissakin osissa sairaalakantaa tätä on jo lähdetty toteuttamaan.
Esimerkiksi psykiatrian tulosalueen rakennukset Peltolan alueella on pian käyty perusteellisesti läpi. Kun viisivuotinen hanke
tämän vuoden lopulla päättyy, on kiinteistöihin sijoitettu noin 30 miljoonaa euroa.
– Siellä on nyt kolme rakennusta on korjattu täydellisesti, yksi uusi on rakennettu ja
kaksi on otettu pois käytöstä epäkelpoina.
Viimeinen korjaushanke valmistuu tulevana vuodenvaihteena. Se, mitä käytöstä poistetuille rakennuksille lopulta tehdään, päätetään myöhemmin, Salumäki sanoo.
Lisäksi sairaanhoitopiirin rakennuksissa

Jatkuu sivulla 26 . . .

Marioff turvaa sairaaloita paloilta
Kaksikymmentäkuusi vuotta sitten perustetun Marioff
Corporation Oy:n tavoite on alusta pitäen ollut ihmisten,
omaisuuden ja yritysten suojaaminen tulipaloilta. Alkuperäinen
henki elää vahvana edelleen, ja HI-FOG-sammutusjärjestelmät
suojaavat tällä hetkellä yli 1500 erilaista kohdetta. Marioffin
järjestelmä on osoittautunut toimivaksi myös lukuisissa
sairaaloissa.
– Varotoimista huolimatta sairaaloissa
voi syttyä tulipaloja erilaisista syistä. Palo
voi olla asiakkaan sytyttämä, rakennustöistä tai pienistä remonteista johtuva, teknisen
vian tai henkilökunnan erheellisen toiminnan
aiheuttama, luettelee rakennusliiketoimintajohtaja Johannes Leppihalme Marioff Corporation Oy:stä.
Turvallista sairaalaympäristöä rakennettaessa tavoitteena ei pidä olla lukuisa määrä sprinklereitä, vaan turvallinen ympäristö.
Tähän päästään henkilökuntaa valistamalla
ja kouluttamalla, säännöllisillä tilanneharjoituksilla ja asiakkaita valistamalla. Parhaiten tavoitteeseen päästään hankkimalla automaattinen, kiinteä sammutusjärjestelmä.
Ennen automaattisen sammutusjärjestelmän hankkimista kannattaa miettiä suojaustarpeen laajuuden tarvetta koko rakennusmassalle sekä tarpeen keston. Koko rakennusmassaa ei tarvitse suojata samaan aikaan.
Kannattaa miettiä suojauksen tarve pitemmällä tähtäimellä eli mikä on tarve nyt ja toisaalta 5 – 10 vuoden kuluttua. Myös henkilökunnan vahvuus kannattaa ottaa huomioon,
samoin asiakkaiden tilanne eli onko osastolla
esimerkiksi mielenterveyspotilaita.
Osastokohtainen turvaselvitys on myös
hyvä tehdä ennen järjestelmän hankkimista. Kaikki tekniset tilat sekä varastot pitäisi kartoittaa ja pohtia, mikä olisi keskeinen
paikka sammutuslaitteiston keskukselle tai

keskuksille, jos niitä tarvitaan useampia. Samalla voidaan tarkastaa, onko paloilmoitinjärjestelmä ajan tasalla eli esimerkiksi mitä
samanaikaisia hälytyksiä se antaa ja mihin
ilmoituksia lähtee tai tarvitaanko mahdollisesti lisää osoitteita ja silmukoita.

HI-FOG minimoi vahingot
Marioffin markkinoima HI-FOG-järjestelmä
edustaa innovatiivista palontorjuntateknologiaa, joka tuottaa korkean paineen avulla erittäin hienojakoista vesisumua.
– HI-FOGilla on kolme palosuojausmekanismia. Yksi näistä on tilan jäähdytys, koska vesisumu höyrystyy nopeammin kuin perinteisen sprinklerin isopisarainen vesi. HIFOG myös katkaisee säteilylämmön, jolloin
palo saadaan rajattua nopeasti pienelle alueelle. Siinä kohdassa, missä vesisumu höyrystyy, se syrjäyttää hapen, Leppihalme selvittää.
Savu- ja vesivahingot ovat HI-FOG-järjestelmässä huomattavasti perinteisiä sammutusmenetelmiä pienemmät. Vauriot suojatulle alueelle ja laitteistolle pystytään minimoimaan. Minimitoiminnoiltaan HI-FOGjärjestelmä on vähintäänkin samanveroinen,

mutta yleensä vielä parempi kuin perinteiset palontorjuntajärjestelmät (sprinklerit tai
kaasut).
Pienet putkikoot helpottavat ja nopeuttavat asennusta erityisesti jälkiasennuksissa. HI-FOG käyttää ainoastaan puhdasta vettä, mikä takaa sen turvallisuuden ihmisille ja
ympäristölle. HI-FOG on ihanteellinen valinta useimpiin maalla sijaitsevien sovelluskohteiden palontorjuntasovelluksiin.

Vankkaa ammattitaitoa
Yksittäisten sammutusjärjestelmien lisäksi
Marioff tarjoaa myös kokonaistoimituksia
ja huoltosopimuksia. Projekti- ja huoltotiimin vankalla ammattitaidolla on toteutettu
useita projekteja eri puolelle maailmaa. Marioff on tehnyt tiukkojen aikarajojen puitteissa myös monia menestyksellisiä jälkiasennusprojekteja.
Marioffin järjestelmistä on runsaasti esimerkkejä merellä ja maalla sijaitsevista sovelluskohteista. Yrityksen HI-FOG-vesisumusammutusjärjestelmiä on asennettu lähes
jokaiseen maailmalla liikennöivään risteilyalukseen.

Marioff Corporation Oy
Virnatie 3, 01300 VANTAA
Puh. 09 870 851
www.marioff.fi
Marioff on tänä päivänä maailman johtava vesisumusammutusjärjestelmien toimittaja. Yhtiön tausta on meri- ja offshore-sovelluskohteiden korkeapainehydrauliikassa. Vuosien myötä Marioff on keskittynyt veden parhaita ominaisuuksia
hyödyntävän palontorjuntateknologian kehittämiseen.
Vuonna 1991 esitelty HI-FOG on saanut mainetta ensiluokkaisena palonsammutusjärjestelmänä ja siitä on tullut vesisumusammutusjärjestelmien standardi.
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Ajankohtaista:

HospicaseY-hanke – käyttäjälähtöinen Y-talo
Seinäjoen keskussairaalan
viereen rakentuu vuosien
2009 – 2012 aikana Y-talo, joka
on mittavin rakennusprojekti
sairaala-alueella vuosikymmeniin. Hanke kuuluu Tekesin
Tila 2008 – 2012 -ohjelmaan.
HospicaseY-hankkeen rakennuttajana toimii Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo, joka on
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin omistama yhtiö.
Y-taloon tulee yli 33 000 bruttoneliömetriä tiloja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille, Seinäjoen terveyskeskukselle ja
Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Rakennuksessa tulee toimimaan yli 20 yksikköä
ja henkilökuntaa noin 500. Hanke jakautuu
kahteen rinnakkaiseen hankkeeseen: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tutkimushankkeeseen ja UKI Arkkitehdit Oy:n liiketoimintapainotteiseen hankkeeseen.
Yhden merkittävän Y-talon toiminnoista muodostaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen päivystyskeskus, joka tarjoaa sairaanhoitopiirin väestölle korkeatasoisen kiireellisen ensiapupalvelun.
Tavoitteena on eri osapuolten yhteisten
tilojen ja laitteiden sekä palveluiden mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen.
Tarkoituksena on turvata terveydenhuollon
palveluiden saatavuus ja laatu sairaanhoitopiirin alueella perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon tiiviillä yhteistyöllä
välttäen päällekkäisten palveluiden tuottamista.

HospiCaseY -hankkeen
loppuseminaari
Tools for Future Health
Facilities’ Design
l Texas A&M Universityn professori
Roger S. Ulrich luennoi 15.-16.3.2011
seminaarissa Tools for Future Health
Facilities’ Design aiheenaan Evidence
Based Design.
l Tapahtumapaikkana on Seinäjoen
Frami.
l Lisää tietoa tapahtumasta myöhemmin sivulla www.hospicasey.fi.
l Ohjelma vahvistetaan tammikuun
aikana.
Y-talon potilashuoneet ovat tulleet virtuaalisesti tutuiksi henkilökunnalle
jo rakennusaikana. Valokuvaaja Esa Nykänen / VTT.

Tutkimusta ja suunnittelua
virtuaaliympäristössä
HospiCaseY-hanke toimii loppukäyttäjien
ja suunnittelijoiden yhteisenä moniammatillisena suunnittelufoorumina. Hankkeessa
tutkitaan myös erilaisia potilasprosesseja ja
tilojen eri ominaisuuksia. Y-talon tuleva henkilökunta on tutustunut virtuaalisiin potilasja vastaanottohuoneisiin sekä päivystyskeskuksen tiloihin. Virtuaaliympäristön käytön
lisäksi tutkitaan muita käyttäjän osallistumista tukevia menetelmiä suunnitteluprosessis-

sa. Käyttäjiltä saatavia tilojen ominaisuuksia
ja vaatimuksia kuvaavia kommentteja hyödynnetään vaatimustenhallintatyökalun kehittämistyössä.
Suunnitteluprosessin lisäksi luodaan systemaattinen käyttäjälähtöinen palautejärjestelmä rakennushankkeiden onnistumisen arvioimiseksi.
HospiCaseY-hankkeen käyttäjien osallistumista tukevat tulokset ovat hyödynnettävissä terveydenhuollon peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa ja myös sovellettavissa
muihin rakennuskohteisiin.

Lisätietoja rakentamisesta
www.y-talo.fi.
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HosPilot tavoittelee energiansäästöä ja käyttömukavuutta
Sairaaloiden energiansäästöön
pureutuva HosPilot on neljän
Euroopan maan yhteinen projekti. Kolmivuotisessa hankkeessa ovat mukana Suomi,
Espanja, Hollanti ja Ranska.
Vuosi sitten käynnistyneessä Euroopan Unionin laajuisessa projektissa on mukana yksitoista eri yhteistyötahoa. Hankkeen päävetäjänä on Philips Lighting Hollannista ja projektipäällikkönä toimii Henk Schapers.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
viisi miljoonaa euroa, josta puolet tulee
EU:lta.
HosPilotin tavoitteena on informaatio- ja
kommunikaatioteknologian avulla vähentää
energian kulutusta ja parantaa helppokäyttöisyyttä. Lisäksi tavoitteena on energiatehokkaiden sairaaloiden rakentaminen ja käyttö.
Käyttäjälähtöisyys ja käyttömukavuus ovat
hankkeessa merkittävässä roolissa.
Keinoja energiansäästöön pyritään löytämään sekä valaistuksessa että lämmityksessä. Mukana on tutkimuslaitoksia eri maista
ja pilottikohteena toimii neljä sairaalaa. Suomen organisaatiota vetää VTT:n erikoistutkija Esa Nykänen.

Kaksi pilottikohdetta
Seinäjoella
Hankkeen Suomen-organisaatioon kuuluvat
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Levin projektikokouksessa viime
vuonna oli paikalla lähes koko ryhmä eli myös espanjalaiset, ranskalaiset ja hollantilaiset.
Suomessa pilottikohteena toimivassa Seinäjoen keskussairaalassa sähkö- ja lämmityskulut ovat vuodessa yhteensä 2,5 miljoonan
euron luokkaa.
Seinäjoen keskussairaalassa on kaksi pilottikohdetta. Sähköenergian säästöratkaisuja testataan vuodeosastolla, jossa osasto on
jaettu kahteen samankokoiseen alueeseen.
Saneerauskohteen toinen vaihe varustetaan
soveltuvin osin led-tekniikalla ja ICT-teknologiaan perustuvilla valaistuksen ohjausjärjestelmillä. Vuoden kestävät vertailumittaukset käynnistyvät tämän vuoden elokuussa.
Lämmitysenergian säästöratkaisuja haetaan
reaaliaikaisella energianseuranta- ja ohjausjärjestelmällä.
Artikkelissa on käytetty lähteenä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sähköhuoltopäällikkö Jari Hakalan kirjoittamaa artikkelia Terveys ja talous -lehdessä 2/2010.
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Asiantuntija

Ajankohtaista:

tehdään jatkuvasti pienempiä
muutostöitä, jotka johtuvat esimerkiksi hoitomenetelmien kehittymisestä. Tämäntyyppisiä
muutoksia on tehty esimerkiksi kuvantamisen vastuualueella, sädehoidossa sytostaattipoliklinikalla.

Seuraavana
päärakennus

Salumäen mukaan tällä hetkellä suunnitellaan 230 000 neliön päärakennuksen vaiheittaista peruskorjausta ja lisärakentamista. Avauksena voidaan pitää
vastaikään käyttöönotetun avohoitotalon rakentamista. Päärakennuksen länsipuolelle sijoittuva avohoitotalon uudisrakennus on noin 20000 neliön kokoinen. Avohoitotalo on noin 50 miljoonan investointi.
Avohoitotalon rakentamisen taustalla on
se, että sairaanhoitopiirissä haluttiin sijoittaa

kaikki päiväkirurginen toiminta yhteen paikkaan. Rakennuksen suunnittelu aloitettiin jo
vuonna 2003 ja työhön osallistuivat tiiviisti
kirurgian asiantuntijat.
– Kirurgian lääkärit ja hoitajat kehittivät
uuden sairaanhoidollisen toimintamallin ja
avohoitotalo rakennettiin näiden muutosten
ympärille. Näin kirurgian palvelu paranee ja
työskentelystä tulee helpompaa, tuloksellisempaa ja järkevämpää.
Salumäki on seurannut tiiviisti eurooppalaista sairaalarakentamista. Hän pitää Hollannissa parin viime vuoden aikana tehtyjä
ratkaisuja parhaimpina. Vastaaviin ratkaisuihin on tietämättä päädytty myös Suomessa,
muttei niitä ole viety yhtä pitkälle kuin Hollannissa. Myös avohoitotalossa on toteutettu samansuuntaisia ajatuksia.
– Hollannissa on viime vuosina tehty
rohkeita ratkaisuja. Siellä on esimerkiksi sairaaloita, joissa lääkäreille ei ole lainkaan omaa huonetta, vaan työpisteet jaetaan työpäivän alussa. Näin tilojen käyttö
on hyvin lähellä 100 prosenttia, eikä turhia tiloja ole.

Oulun yliopistollinen sairaala.

Uutta patentoitua teknologiaa
ilmanvaihtokanavien puhdistamiseen
Team Kantola Service Oy on
patentoinut imukammion, joka
mahdollistaa kanavien puhdistuksen ilmanvaihto- ja ilmastointikoneiden käydessä.
Tämä alaa mullistava keksintö
on osoittautunut taloudellisesti
hyvin kannattavaksi asiakkaille.
Team Kantola Service Oy on erikoistunut ilmakanavien puhdistuksiin, mutta yhtiö tekee
myös ilmanvaihtoon ja ilmastointiin liittyviä
asennuksia, huoltoja, suunnittelua ja säätöjä.
Lisäksi yritys on kehittänyt ilmanvaihtokanavien puhdistukseen työtapoja, laitteita ja
välineitä, jotka mahdollistavat hygieenisen
ja taloudellisen puhdistuksen.
Vasta pari vuotta toimineen Team Kantola Servicen henkilöstöllä on kokemusta ilmanvaihdon ja ilmastoinnin teknologioista
yli puolen vuosisadan ajalta. Tämä kokemus
alasta on koottu yhteen Team Kantola Service Oy -nimen alle.
– Henkilöstömme on hyvin motivoitunut, koska kaikkien ammattitaidolle on ollut käyttöä ja sitä on voitu hyödyntää täysipainoisesti. Toimintamme on erittäin joustavaa. Jos puhdistuksen aikana on esimerkiksi
todettu korjaustarvetta kanavistoissa, korjaukset on tehty ilman viivytyksiä, sanoo projektipäällikkö Markku Lindholm.

Ilmastointi ja ilmanvaihto
keskeytyksettä
Lindholmin mukaan Team Kantola Servicen
vahvuus työnsuorittajana on tullut siitä, että yhtiö on alun perin lähtenyt vaikeimman

Toimisto-, esittely- ja sosiaalitilojen ilmanvaihtokanavistojen puhdistusta tulo- ja poistokoneiden käydessä TunturiHellberg Oy:n tiloissa Turussa normaalina työaikana.
kautta − kehittämään laitteita ja työtapoja,
jotka soveltuvat laivojen ilmakanavien puhdistuksiin.
– Laivat ovat vaativia työkohteita, koska
tilat ovat ahtaat. Rivi- ja omakotitaloissa on
paljon pienemmässä mittakaavassa samankaltaisia kanavistoja. Ne ovat kooltaan pieniä
ja piilossa seinien ja kattojen takana. Kehitetyt työtavat toimivat hyvin myös niissä.
Kaikki toimenpiteet voidaan tehdä sisätiloissa, jolloin talvi tai muutkaan hankalat

Team Kantola Servicellä on 300 neliömetrin toimitilat Kaarinassa. Tiloihin on rakennettu kanavisto, jolla testataan
ja kehitetään puhdistuslaitteistoja sekä koulutetaan henkilökuntaa laitteistojen käyttäjiksi.

sääolosuhteet eivät ole esteenä työn tekemiselle. Pölynerotuksessa voidaan käyttää eri
vaatimustason mukaisia suodattimia F7:stä
H14:ään.
Kaikissa kohteissa työ aloitetaan kanaviston kuvauksella, jolla voidaan kartoittaa
tarkkaan työn laajuus ja myös puhdistustarve. Puhdistuksen jälkeen kanavistoa kuvataan työn laadun varmistamiseksi.
– Sairaaloissa, toimistoissa, laivoissa
ja muissa kohteissa, joissa keskeytykse-

tön ilmastointi tai ilmanvaihto on ehdoton vaatimus, patenttia hyödyntävä puhdistustapa on ylivoimainen. Yhtiöllämme
on vireillä myös uusi patentti. Se koskee pölynkeräintä, joka mahdollistaa suurien pölymäärien käsittelyn pienellä laitteistolla. Patenteilla suojatut laitteet, jatkuvasti kehittyvät työtavat sekä uudet, ilmakanavien puhdistuksia koskevat määräykset ja suositukset
antavat erittäin hyvät näkymät toiminnallemme, kiteyttää Lindholm.

Team Kantola Service Oy
Pohjanpellonkatu 11
20780 KAARINA
Puh. 010 229 0930
www.teamkantolaservice.fi
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Terveydenhuollon tekniikkaa
nykypäivän tarpeisiin
Oy Vestek Ab on monialayritys,
jonka yksi tukijalka on
terveydenhuollon tarvikkeiden
ja laitteiden maahantuonti.
Vestek maahantuo paljon sairaaloiden kertakäyttötarvikkeita kuten tutkimuskäsineitä, maskeja ja myssyjä. Tarvikkeiden skaala
on laaja käsittäen myös erilaisia instrumentteja, lääkejääkaappeja ja välinehuoltoon liittyviä tuotteita.
– Olemme edustaneet tanskalaisia KENmerkkisiä huuhtelulaitteita jo usean vuosikymmenen ajan. Meillä on hyvät yhteydet
valmistajaan, ja KEN-huuhtelulaitteita löytyy useista suomalaisista sairaaloista ympäri
maan. Laitteet täyttävät suomalaiset standardit. Sairaalalaitteissa hallitseva päämies on Arjo Huntleigh, joka on kasvanut alun perin ruotsalaisesta yrityksestä osaksi maailmanlaajuista
alan markkinajohtajaa Getinge Groupia. Arjo Huntleigh valmistaa pesuun ja suihkutukseen tarkoitettuja laitteita kuten pesupaneeleita, kylpyammeita ja edistyksellisiä suihkutuoleja. Valikoimaan on tulossa uuden sukupolven
suihkuvaunu tämän vuoden sisällä, kertoo laitejaostopäällikkö Marius Palmberg.

osastokäytössä. Tänä päivänä sairaaloiden
kaikkien uudisrakennusten suunnitelmiin
kuuluu kattonosturi. Tässä tuoteryhmässä
Arjo Huntleigh on hyvin vahva. Kattonosturijärjestelmillä potilasta voidaan liikuttaa
joko huoneen sisällä tai huoneesta toiseen.
Potilasta voidaan siirtää kattokiskon varassa myös käytävillä. Tämä on tärkeä asia tänä päivänä, kun ihmisten elopaino nousee
ja hoitajien työtaakka kasvaa muutenkin

koko ajan. Nostureihin voidaan integroida
potilasvaa´at. Lisäksi valikoimassamme on
laitteita, joilla autetaan potilasta seisomaan
ja jotka toimivat kävelytukena.
Arjo Huntleighin uusin aluevaltaus ovat
painehaavoja estävät patjat.

Vakavarainen perheyritys
Vestek on suomalainen perheyritys, joka tähtää hallittuun ja harkittuun kasvuun. Vuon-

na 1961 perustettua yritystä
johtaa tällä hetkellä jo toinen
sukupolvi. Johtohenkilöt ovat
työskennelleet
yrityksessä pitkään, ja heillä
on kokemuksen
lisäksi myös nykyaikainen koulutus.
– Meillä on
hyvät, pitkäaikaiset asiakaskontaktit ja runsaasti yhteyksiä ympäri maailmaa. Vestek
on myös hyvin vakavarainen yritys ja kuuluu AAA-luottolukitukseen. Palvelemme
suomen, ruotsin, englannin ja saksan kielillä. Henkilöstömme keski-ikä on korkeampi
kuin monella muulla yrityksellä, mikä johtuu siitä, että moni työntekijä viettää koko
työuransa Vestekillä. On erittäin tärkeää, että henkilöstö tuntee tuotteensa sekä varaosa-,
asennus- että myyntipuolella. Emme lähde
hakemaan halvimpia tuotteita, vaan meille
tärkeintä on tuotteiden laatu, kestävyys ja toimivuus. Ostaessaan meiltä tuotteen asiakas
voi olla varma, että palvelua ja asiantuntemusta löytyy myös vuosien kuluttua, Palmberg korostaa.

Monipuolinen mallisto
potilasnostureita
Toinen Arjo Huntleighin tuotesektori on nostoon ja siirtoon liittyvä välineistö. Potilaan
liikuttamiseen osastolla tai kotona tarvitaan
erilaisia nostolaitteita, joita on valikoimassa
monta erilaista mallia.
– Nykyään tilanahtauden vuoksi kattonosturit ovat tulleet suosituiksi erityisesti

Oy Vestek Ab
Martinkuja 4, 02270 ESPOO
Puh. 09 887 0120
www.vestek.fi

Turvallinen ja kestävä lattia
oikeilla rakennuskemikaaleilla
BASF on ollut markkinajohtaja teollisuuspinnoituksiin ja
betonin lisäaineteknologiaan liittyvien tuoteryhmien kohdalla jo
vuosien ajan. Tämän ovat mahdollistaneet muun muassa yhtiön
erikoistuminen ja jatkuva, vahva tuotekehitys.
BASF Oy Rakennuskemikaalien tuotanto ja
myynti sijaitsevat Riihimäellä. Oma tuotanto
käsittää polyuretaani- ja epoksipinnoitteiden
valmistuksen Mastertop-tuotemerkillä. Lisäksi BASF myy ja markkinoi tuotteita, menetelmiä ja laitteita, jotka on kehitetty betonin ominaisuuksien parantamiseen, korjaamiseen ja suojaamiseen.

Riihimäellä tapahtuvan tuotannon valikoimaa täydentävät muut BASF:n tehtaat.
– Pääsääntöisesti ostamme tavaraa Belgiasta, josta meille tulevat kuivasirotteet ja
kaikki muut korjausrakentamiseen liittyvät
kuivatuotteet. Täydentävät polyuretaanit ja
epoksit tulevat Sveitsin BASF:ltä. Lisäksi
myymme akryylia, jossa edustamme saksa-

laista Evonik GmbH:ta, kertoo Ari Aro.
BASF tekee suoraa kauppaa pääasiassa
rakennusliikkeiden ja lattiaurakoitsijoiden
kanssa. Lisäksi yritys asioi paljon esimerkiksi rakennesuunnittelijoiden, arkkitehtien
ja sisustusarkkitehtien kanssa.
BASF on toiminut Suomessa yli 25 vuoden ajan alun perin Master Builders Oy:n nimellä. Yritys on ollut osa maailmanlaajuista BASF-konsernia vuodesta 2007 lähtien.
Konsernissa työskentelee kaikkiaan 120 000
henkilöä, ja viime vuoden liikevaihto oli noin
60 miljardia euroa.

Uusi tuote sairaalalattioihin
BASF on tuonut tämän vuoden alussa terveydenhuollon lattiajärjestelmien Mastertop
1300 -sarjaan uuden, sairaaloille suunnatun
tuoteryhmän.
– Mastertop 1325 AB on polyuretaanimassa, joka levitetään lattialle ja pintalakataan antibakteerilakalla. Tuote on ollut Keski-Euroopassa markkinoilla jo usean vuoden
ajan. Suomeen saimme sen nyt, kun kaikki
tarvittavat hyväksynnät kuten M1-päästö- ja
paloluokitus ovat kunnossa. Tuotteelle on olemassa myös japanilaisen JIS-standardin mukaiset tutkimustulokset ja hyväksynnät. Tuotekehityksemme on keskittynyt oman konsernin sisällä lähinnä Sveitsiin, Saksaan ja Belgiaan. Viranomaisvaatimukset täyttävissä testauksissa meillä on yhteistyökumppaneina valtuutettuja tutkimuslaitoksia kuten VTT.
BASF:n Riihimäen toimistossa työskentelee ammatti-ihmisiä, jotka ovat olleet talossa kauan. Henkilöstöllä on vahva osaaminen siitä, mitä teollisilta lattiapinnoitteilta vaaditaan.

– Tuotevalikoimamme on laaja. Jos puhutaan teollisuuslattioista, pystymme tarjoamaan koko paletin. Uuden tuoteryhmän myötä tarjoamme pinnoitteita teollisuuden lisäksi
sairaalarakentamiseen ja pääsemme laajentamaan myös asuntorakentamisen puolelle.
Tuotteidemme, osaamisemme ja ison konsernin tuen ansiosta näen yrityksen tulevaisuuden erittäin hyvänä, Aro visioi.

BASF Oy
PL 94
11101 RIIHIMÄKI
Puh. 010 830 2000
www.basf-cc.fi
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Yhden potilastietojärjestelmän malli on
mahdollinen vaihtoehto
Yliopistolliset keskussairaalat ja
Sitra ovat teettäneet selvityksen
kansainvälisten johtavien
potilastietojärjestelmien
soveltuvuudesta Suomen
terveydenhuoltoon.
Selvityksen avulla haluttiin tietää, mitä vaihtoehtoja nykyisille potilastietojärjestelmille
on ja miten järjestelmä voisi parhaalla mahdollisella tavalla kasvattaa toiminnan tehokkuutta, potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä.
Selvityksessä haettiin potilastietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedon saumattoman jakamisen eri toimijoiden välillä perustuen yhteen tietojärjestelmään. Samalla tarkoitus on taata hyvä potilasturvallisuus tietojärjestelmässä, joka tukee ja ohjaa lääkäreitä, hoitajia ja muuta henkilökuntaa. Järjestelmän tulee joustaa ja sopeutua organisaatioiden erityistarpeisiin ja soveltua sekä
perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Yhden järjestelmän etuna olisi, että
lääkärit, hoitajat ja muu henkilökunta opettelisivat vain yhden potilastietojärjestelmän
käytön.
Markkinoiden johtavien potilastietojärjestelmien soveltuvuutta arvioitiin sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Lisäksi selvitettiin yritysten
aitoa kiinnostusta tulla Suomen markkinoil-

le sekä kykyä ja halua tuoda potilastietojärjestelmätuote kielihaasteineen markkinoillemme. Arvioinnissa tarkasteltiin järjestelmien toiminnallisen laajuuden lisäksi myös
niiden toiminnallisuuden kypsyyttä Gartnerin puolueettoman kypsyysarvion pohjalta.
Kolmestatoista arvioidusta tuotteesta kaksi
täytti asetetut kriteerit.
Selvitys osoittaa, että julkisuudessa esitettyjen näkemysten mukainen yhden potilastietojärjestelmän malli on mahdollinen vaihtoehto Suomessa. Tämä edellyttäisi kansallisen tason tilaajan ja toimeenpanijan roolien luomista sekä lainsäädännön muutoksia,
jotka mahdollistaisivat kansallisen tason velvoittavan kokonaisohjauksen. Lisäksi hanke
edellyttäisi tarkempaa järjestelmien soveltuvuuden selvitystä ja kustannushyötyanalyysia. Selvityksen yhteydessä tulisi tehdä
myös vertailu nyt arvioitujen järjestelmien
ja kotimaisten käytössä olevien järjestelmien välillä.
Kansainvälisen potilastietojärjestelmän
käyttöönotto kansallisella tasolla merkitsisi
keskimäärin 150 - 200 miljoonan euron investointia vuositasolla seuraavien kahdeksan
vuoden aikana. Tämä luku on noin yksi prosentti Suomen terveydenhuollon vuotuisista
kokonaiskustannuksista. Summa sisältää lisenssien ja teknisten laitteiden lisäksi käyttöönottoon liittyvät kustannukset, mukaan
lukien sisäiset työkustannukset sekä ylläpitoon liittyvät kustannukset.

ISLABin toimitusjohtaja Kari Punnonen:

ISLAB on saavuttanut
tavoitteet
Itä-Suomen
laboratoriokeskuksen
liikelaitoskuntayhtymä
ISLAB on Etelä-Savon, ItäSavon ja Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirit sekä PohjoisKarjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen
kuntayhtymän omistama
liikelaitos. Se aloitti toimintansa
reilu kolme vuotta sitten,
vuoden 2008 alussa.
Kun ISLABia suunniteltiin,
tavoitteena oli luoda organisaatio, joka palvelee koko ItäSuomen aluetta. Tämä tavoite
on toimitusjohtaja Kari Punnosen mukaan toteutunut hyvin. Toiminta-alue on vuosi
vuodelta laajentunut, mikä on
tarkoittanut toiminnan vuosittaista kasvua. Tällä hetkellä ISLAB tuottaa jo noin 95
prosenttia alueen julkisen terveydenhuollon laboratoriopalveluista.
– Neuvottelemme nyt yhteistyöstä ensi vuoden alkua
ajatellen muutaman kunnan
kanssa. On todennäköistä, että vuonna 2012 yksi tai kaksi
kuntaa koko Itä-Suomen alueella on enää ISLABin ulkopuolella.
Uusi organisaatio on saavuttanut myös
sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tavoit-

Asiantuntija

Ajankohtaista:

teeksi asetettiin 6–8 prosentin säästöt. Tavoitteen suuruutta kuvaa se, että ISLABin
liikevaihto pyörii 50 miljoonassa eurossa.
Näin voidaan puhua miljoonien eurojen
säästöstä joka vuosi.

Kiitos henkilökunnalle
ISLABin organisaatio on suuri. Toimipisteitä on nyt 65 ja työntekijöitä noin 550.
Vaikka kaikki ei ole sujunut täysin ongelmatonta, pääviesti henkilökunnalta on ollut
myönteinen. Yhteistyötä halutaan tehdä ja
esimerkiksi pienissä toimipisteissä suuren
yhteisön asiantuntija-apu on otettu tyytyväisenä vastaan.
Myönteisen suhtautumisen taustalla on
esimerkiksi se, että henkilökunta on saanut
olla mukana organisaation rakentamisessa.
Ydinjoukkoon on kuulunut kuutisenkymmentä henkilöä.
– Työn tekemisen tapa ja työntekijöiden ottautuminen uuteen on ollut niin hyvä, että työ on onnistunut. Jossain muualla
tämä olisi voinut jäädä toteutumatta, Punnonen sanoo.
Yksi suurimmista ensimmäisten toimintavuosien haasteista on ollut se, että organisaatio on kasvanut voimakkaasti samaan
aikaan, kun toimintaa on vasta vakiinnutettu. Liittymistä on helpottanut se, että laboratoriopalvelut on tähänkin asti järjestetty itäsuomalaisissa kunnissa hyvin. Myös
vanha henkilökunta on siirtynyt ISLABin
palvelukseen.

Jatkuu sivulla 30 . . .

Uudistuva Weblab® auttaa
prosessien ohjauksessa
Mylab Oy on kliinisten
laboratorioiden tietotekniikan
asiantuntija. Nyt yritys
tuo markkinoille uuden
sukupolven Weblabjärjestelmäkokonaisuuden.
Ensimmäisenä Weblab-kokonaisuudesta esitellään Weblab QC® (QualityControl) -järjestelmä. Jukka Kalliosaaren mukaan kyseessä on kokonaan uusi tuote, joka soveltuu
sekä kliinisen laboratorion tutkimusten laaduntarkkailuun että prosessien tehon ja laadun mittaamiseen. Järjestelmään voi tutustua
helmikuussa Helsingin Messukeskuksessa
järjestettävillä Labquality-päivillä.
Vielä tämän vuoden puolella Weblab QC
-osiota seuraavat hoitotyötä palveleva Weblab Clinical®, tietoa tuottava Weblab Reports® ja älykäs Business Intelligence -raportointijärjestelmä, joka tuottaa ohjaavaa
tietoa toiminnan tueksi.
Uuden järjestelmän kehitystyön taustalla
on muun muassa se, että tämän päivän terveydenhuollossa järjestelmän kyky ohjata prosessia on noussut jatkuvasti tärkeämmäksi.
– Laboratoriotoiminta muuttuu ja kehittyy koko ajan. Uuden järjestelmän on tuotava mukaan tuttujen toimintojen lisäksi tuotannon- ja toiminnanohjauksen ulottuvuus,
Kalliosaari sanoo.

Korkean palvelutason
järjestelmät
Mylab on palvellut kliinistä laboratoriotoimintaa noin 25 vuoden ajan. Tänä päivänä
lähes kaikki kliiniset laboratoriotutkimuk-

hittämiseen ja testaamiseen huomattavan paljon aikaa. Esimerkiksi nyt käytössä olevien
järjestelmien kehitystyöhön yritys on käyttänyt satoja henkilötyövuosia.

Osaamista Kiinaan

set Suomessa kulkevat Mylabin järjestelmien
kautta. Niitä käyttää päivittäin yli 12000 henkilöä laboratorioissa, sairaaloiden osastoilla,
klinikoilla ja terveyskeskuksissa.
Koska käyttäjämäärä on valtava, on ensiarvoisen tärkeää, että järjestelmiä on helppo käyttää ja ne toimivat nopeasti ja luotettavasti. Asiakaspalautteen perusteella käyttäjät
ovat tyytyväisiä järjestelmään ja kokevat sen
aidosti helpottavan hoitotyötä.
Kalliosaari kertoo, että uuden sukupolven
järjestelmän kehittämiseen haasteita on tuonut se, että järjestelmän on kyettävä saavuttamaan vähintään aiemmasta järjestelmästä
tuttu luotettavuus- ja palvelutaso. Järjestelmä onkin testattava läpikotaisin ennen kuin
se voidaan tuoda asiakkaiden käyttöön.

– Uudet versiot otetaan käyttöön askel
kerrallaan, koska haluamme, että kokonaisuus todella palvelee terveydenhuoltoa. Kun
uusi järjestelmä lopulta otetaan kokonaisuudessaan käyttöön, käyttäjä ei todennäköisesti
edes huomaa siirtymistä vanhasta järjestelmästä uuteen.
Mylab on aina käyttänyt järjestelmien ke-

Mylab Oy,
info@mylab.fi

Mylabin toimipisteessä Tampereella toimii
kuutisenkymmentä asiantuntijaa. Lisäksi
noin vuosi sitten avatussa Pekingin-toimistossa työskentelee yli 20 henkilöä. Kalliosaaren mukaan toiminta Kiinassa kasvaa
kaiken aikaa.
– Kiinan terveydenhuoltoa kehitetään
hyvin voimakkaasti tällä hetkellä. Maassa
on jo korkeatasoista terveydenhuoltoa, mutta haasteena on levittää terveydenhuollon
palvelut hyvätasoisina kaikkialle. Tähän haluamme tuoda oman osaamisemme.
Pekingin-toimistossa kehitetään Kiinan terveydenhuoltoon soveltuvaa laboratoriojärjestelmää. Kalliosaaren mukaan
järjestelmäkokonaisuus ei ole siirrettävissä
paikasta toiseen muun muassa terveydenhuollon prosessien eroavaisuuksien vuoksi.
Sen sijaan joitakin yleisiä järjestelmäkomponentteja voidaan tuottaa sekä Suomessa
että Kiinassa riippuen siitä, kummassa toimistossa on parempi asiantuntemus kyseiseen työhön.

Puh. 03 316 5165
www.mylab.fi
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Kriittisen toimintaympäristön
olosuhteet hallintaan
Vaisala on ympäristönmittauksiin erikoistunut yritys, jonka
uusimpaan tuotetarjontaan kuuluu kriittisten olosuhteiden
valvontajärjestelmä. Järjestelmä mittaa lämpötilaa, kosteutta,
paine-eroa ja hiilidioksidipitoisuutta ja soveltuu erinomaisesti
kaikkiin tiloihin, missä olosuhteiden on pysyttävä vakiona.
Yksi vaativimmista valvontajärjestelmän
käyttöympäristöistä on lääketeollisuus. Monet lääkevalmistuksessa käytetyt aineet ovat
herkkiä ja ne on säilytettävä oikeissa olosuhteissa, esimerkiksi jääkaapissa tai pakastimessa. Kylmälaitteen vikatilanteesta koituvat seuraamukset voivat olla vakavia ja kustannukset nousta hyvin suuriksi, jos vikaa ei
huomata riittävän nopeasti.
– Jos jääkaappi menee rikki tai sen ovi jää

auki, valvontajärjestelmä antaa automaattisen hälytyksen ajoissa. Hälytys voidaan antaa esimerkiksi tekstiviestillä tai sähköpostilla, toteaa Regional Market Manager Jan
Grönblad Vaisalasta.
Muita vaativia ympäristöjä, joiden käyttöön valvontajärjestelmä soveltuu, ovat muun
muassa bioteknologiayritysten ja sairaaloiden laboratoriot sekä lääkkeiden valmistusja varastointitilat.

Helposti asennettavat Vaisala Veriteq -tiedonkeruuyksiköt auttavat varmistamaan erilaisten olosuhdekaappien toimintakyvyn.

Vaisala Veriteq
-tiedonkeruuyksiköiden
tilapäinen asennus
ja tiedon purku
on helppoa ja
nopeaa.

Skaalautuva järjestelmä

Taustalla yritysosto

Valvontajärjestelmä muodostuu mittalaitteista, tiedonkeruuyksiköistä ja selainpohjaisesta valvontaohjelmistosta, jotka kommunikoivat keskenään LAN-verkon välityksellä. Ohjelman avulla voidaan tuottaa
kaikki viranomaisten edellyttämät raportit
toiminnan seurantaa varten.
Koska järjestelmän tiedonsiirto tapahtuu LAN-verkon välityksellä, järjestelmä
pystyy hyödyntämään lähes aina olemassa
olevaa tietoverkkoa. Tämän ansiosta myös
asennus on helppoa. Periaatteessa käyttäjä
pystyy asentamaan järjestelmän itse, mutta useimmiten asennustyö annetaan Vaisalan hoidettavaksi. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen myös validointi-, ylläpito- ja kalibrointipalvelut.
Valvontajärjestelmä myös skaalautuu
erikokoisten organisaatioiden tarpeisiin.
Grönblad kertoo, että asiakas voi aloittaa
yhdestä mittauspisteestä ja kasvattaa mittauspisteiden lukumäärää joustavasti suuremmaksi. Suurimmissa järjestelmissä mittauspisteitä voi olla yli tuhat.
Yhteen valvontajärjestelmään kuuluvat mittauspisteet voivat sijaita myös kaukana toisistaan. Grönblad ottaa esimerkiksi Vaisalan amerikkalaisen asiakkaan, lääketukkuri Owens & Minorin, jolla on koko
Pohjois-Amerikan kattava lääkkeiden jakeluverkko. Vaikka mittauspisteitä on valtavasti ja ne sijaitsevat hajallaan, Owens &
Minor pystyy valvomaan järjestelmäänsä
keskitetysti.
– Ja koska valvontaohjelmisto on selainpohjainen, sitä voidaan käyttää mistä päin
maailmaa tahansa, Grönblad lisää.

Grönblad kertoo, että valvontajärjestelmä
tuli osaksi Vaisalan tarjontaa viime keväänä, kun yhtiö osti kanadalaisen Veriteq Incin. Yritysoston taustalla on Vaisalan näkemys siitä, että lääketeollisuus ja ylipäänsä life science -liiketoiminta on mielenkiintoinen
ja kasvava alue.
Valvontajärjestelmä oli jo yrityskaupan
aikaan hyvin laaja kokonaisuus. Järjestelmässä käytettiin jo silloin Vaisalan kosteusantureita. Yritysoston myötä järjestelmään on
tullut lukuisia uusia käyttömahdollisuuksia
ja -alueita, kun siihen on liitetty myös muita
Vaisalan mittalaitteita.
– Nyt järjestelmää voidaan käyttää myös
sellaisissa paikoissa, joissa Veriteqin järjestelmä ei ollut parhaimmillaan. Järjestelmä
soveltuu nyt mainiosti esimerkiksi puhdastiloihin niihin kehitettyjen Vaisalan mittalaitteiden avulla.
Vaisala tunnetaan luotettavista mittalaitteistaan ja aktiivisesta tuotekehityksestään.
Myös valvontajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Parhaillaan kehitystyön alla ovat esimerkiksi ohjelmiston kääntäminen eri kielille ja mittalaiden entistä helpompi liittäminen
osaksi järjestelmää.
Grönbladin mukaan Veriteq keskittyi pääasiassa Pohjois-Amerikan markkinoille ja toi
vasta muutama vuosi sitten järjestelmän Eurooppaan. Vaisala tuo järjestelmän nyt vahvemmin sekä Eurooppaan että Aasiaan.
– Olemme iloksemme havainneet, että
Suomessakin tietyt asiakkaat ovat jo järjestelmää käyttäneet, Grönblad toteaa.
Lisätietoa www.vaisala.fi/cms

Ympäristönmittauksen asiantuntija
l Vaisala on perustettu vuonna 1936. Toimintansa aikana yhtiöstä on kehittynyt maailman johtava ympäristönmittauksen ratkaisujen kehittäjä ja toimittaja.
l Vaisalan mittalaitteita ja valvontajärjestelmiä käytetään 140 maassa. Yhteistä kaikille
tuotteille on, että ne mittaavat tyypillisesti kosteutta, ilmanpainetta, kastepistettä, lämpötilaa ja hiilidioksidia niin ulkona kuin sisätiloissa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen myös asennus-, validointi-, ylläpito- ja kalibrointipalveluita.
l Vaisalan toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Meteorology ja Weather
Critical Operations keskittyvät sääolosuhteiden mittaamiseen. Asiakkaita ovat kansalliset
ilmatieteen laitokset ja sellaiset tahot, joiden toimintaan sää oleellisesti vaikuttaa. Näitä
ovat muun muassa lentokentät, tieviranomaiset ja puolustusvoimat.
l Controlled Environment toimittaa laitteita ja järjestelmiä sisätilojen sekä valmistus- ja
muiden prosessien olosuhteiden mittaamiseen ja valvontaan. Ratkaisuja käytetään muun
muassa rakennusautomaatiossa, bioteknologiassa, lääketeollisuudessa ja sairaaloissa.
l Vaisala työllistää noin 1300 henkilöä lähes 30 toimipisteessään ympäri maailmaa.
Työntekijöistä noin 800 toimii Suomessa. Myös pääkonttori sijaitsee Suomessa. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 232 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta noin kymmenen prosenttia suunnataan suoraan tuotekehitykseen.

Vaisalan olosuhdemonitorointijärjestelmässä on sovelluspohjainen monitorointiohjelmisto, jonka avulla mittaustiedon seuranta ja raportointi on helppoa. Ohjelmisto täyttää vaativimmatkin lääketeollisuuden viranomaisvaatimukset.

Vaisala Oyj
myynti@vaisala.com
www.vaisala.fi

Puh. 09 8949 3000
PL 26
00421 HELSINKI
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Mobiilihoiva turvallisen
kotihoidon tukena
Voimakkaasti lisääntyvään hoivapalvelun tarpeeseen tarvitaan
kustannustehokkaita ratkaisuja,
jotka tukevat vanhuksen arjen
toimijuutta ja varmistavat turvallisen kotihoidon.
Seurantateknologiaan perustuvien sovellusten hyödyntäminen mahdollistaa yksin asuvan vanhuksen itsenäisen suoriutumisen ja
aktiivisuuden havainnoinnin. Seuranta on
tehtävä yksilöllisesti arvioimalla suurin mahdollinen hyöty vanhuksen näkökulmasta.
Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n Savonlinnan terveysalan laitos hallinnoi Mobiilihoiva turvallisen kotihoidon tukena -hanketta, joka toteutettiin EAKR-rahoitteisena kokeiluhankkeena 1.5.2008 – 30.6.2010.
Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat yhteensä 567 080 euroa. Etelä-Savon maakuntaliitto ja Pohjois-Savon liitto vastasivat 77
prosentin avustusosuudesta. Laite- ja ohjelmistoratkaisuista hankkeessa vastasi IsCom
Oy ja langattomista palveluista Elcard Wireless Systems Oy.
Kokeilussa oli mukana 40 kotihoidon yksin asuvaa vanhusta Itä-Savon sairaanhoitopiiristä, Kuopion kaupungista (yhteistyössä
Pohjois-Savon Muisti ry:n kanssa), Lapinlahden kunnasta ja Mikkelin kaupungista.
Hankkeessa kehitettiin ja testattiin mobii-

liavusteinen toimintamalli yksin asuvan vanhuksen turvalliseen kotihoitoon. Vanhuksen
liikkumisesta, sähkölaitteiden käytöstä, oven
avaamisesta, vuoteessa olemisesta ja lääkkeiden ottamisesta kerättiin tunnistimien avulla reaaliaikaista tietoa, joka välittyi langattomasti sähköiseen järjestelmään. Tilatietoa
havainnoitiin ja verrattiin asukkaan profiilitietoihin. Havainnoinnin ja ihmispäättelyn
avulla tilatietoja yhdistämällä voitiin tehdä
päätelmiä asukkaan aktiivisuudesta. Kokeilussa kerätty tekninen tieto, toimenpidesuositukset ja saadut kokemukset ovat pohjana
seurantajärjestelmän kehittämiseksi edelleen
ohjelmistoksi.

Asiantuntija

POHJOIS-SAVON
LIITTO

– Koska ISLAB on iso organisaatio, se on tuonut lähinnä varmuutta palvelurakenteeseen ja isona toimijana myös
kustannustehokkuutta.

Kehitystyö jatkuu
Viime vuosi oli taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvä vuosi. Uusia kuntia liittyi mukaan
kymmenkunta ja akkreditoitu
toimintajärjestelmä ulottuu
kaikkiin aluelaboratorioihin.
Suuren organisaation toimintarakenne saatiin kohtalaisen
hyvälle tasolle, mutta kehitystyö jatkuu edelleen.

Tulevaisuuden haasteina Punnonen pitää alati muuttuvaa terveydenhuollon kenttää. Tälläkin hetkellä terveydenhuoltoon on
suunnitteilla muutoksia, jotka vaikuttavat
myös ISLABin kaltaisen palveluntuottajan
toimintaan. Muutoksia tuovat esimerkiksi aluillaan oleva pohjoissavolaisten terveyskeskusten muodostama Kysteri, Itä-Suomen sairaanhoitopiirien kaavailema yhdistyminen ja uusi terveydenhuoltolaki.
– Yksi tavoite tässä on se, että pystyttäisiin ylipäänsä seuraamaan terveydenhuollon muutoksia ja tarjoamaan palvelut muuttuville organisaatioille.
– Isompi tavoiteasia, joka liittyy koko
terveydenhuoltoon, on se, että seuraavien
vuosien aikana päästäisiin sellaisiin tietojärjestelmäratkaisuihin, jotka potilaiden
tietojen käytettävyyttä helpottaisivat organisaatiorajojen yli siirryttäessä, Punnonen
sanoo.

KunnallisSuomi
Sirpa Luukkainen
Mobiilihoiva-hankkeen
projektipäällikkö
lehtori, THM, esh
Mikkelin ammattikorkeakoulu/
Savonlinnan terveysala
Puh. 0153 556 910
sirpa.luukkainen@mamk.fi

www.kunnallissuomi.fi

Jonot kätevästi hallintaan
Solotop Oy on edustanut Nemo-Q-vuoropalvelujärjestelmää
Suomessa jo yli 20 vuoden ajan. Nemo-Q-järjestelmiä on asennettu
sairaaloihin ja terveyskeskuksiin sekä yksityisille lääkäriasemille
ympäri Suomen.
Tekniseen kauppaan erikoistunut Solotop on
palvellut kauppaa, teollisuutta ja terveydenhuoltoa jo yli 30 vuoden ajan. Tuotevalikoimassa on sekä yrityksen itsensä valmistamia
että maahantuomia koneita, laitteita ja tarvikkeita. Solotop tunnetaan terveydenhuollossa esimerkiksi DBS-vauvavaakojen valmistajana ja Aerocom-putkipostijärjestelmien edustajana.

Edistyksellinen
vuoropalvelujärjestelmä
Nemo-Q-järjestelmä on edistyksellinen ja
luotettava väline jonon- ja resurssinhallintaan. Nemo-Q asennetaan tietojärjestelmään
ja asiakaspalvelijat käyttävät vuoropalvelujärjestelmää omilla tietokoneillaan eli erillisiä kaapelointeja tai kutsuyksiköitä ei tarvita.
– Rakennamme asiakkaalle juuri hänen
tarpeitaan vastaavan Nemo-Q-järjestelmäkokonaisuuden. Vuoronumerokirjoittimia
ja palvelupistenäyttöjä on olemassa useita
malleja. Samaan järjestelmään kuuluvia kirjoittimia voidaan asentaa useampaan sisääntulopaikkaan, projektipäällikkö Kari Kainulainen kuvailee.
Nemo-Q-järjestelmää käytettäessä riittää yksi vuoronumerojärjestelmä sisääntulossa. Asiakkaat voidaan siirtää ilmoittautumisen yhteydessä samalla jonotusnumerolla oikeisiin jonoihin eri toimintoja varten
(lääkärin vastaanotto, röntgen, laboratorio ja
niin edelleen). Lääkäri voi siirtää omalla tie-

tokoneellaan asiakkaan edelleen uuteen jonoon tutkimusta tai toimenpidettä varten.
Automaattinen tiedonkeruu on yksi Nemo-Q:n tärkeistä ominaisuuksista. Järjestelmän kautta saadaan tietoa esimerkiksi asiakasmääristä, odotusajoista ja palveluajoista.
Erilaisia tietoja tallentuu sekä asiakaskohtaisesti että asiakaspalvelijakohtaisesti.
Solotop suunnittelee Nemo-Q-järjestelmän yhdessä asiakkaan kanssa sekä huolehtii järjestelmän asentamisesta ja käyttöönottokoulutuksesta. Lisäksi Solotop vastaa
asentamiensa järjestelmien huollosta.
– Meillä on seitsemän omaa toimipistettä eri puolilla Suomea, joten asennus- ja
huoltotoiminta on varmoissa käsissä, Kainulainen toteaa.

HUSLAB valitsi Nemo-Q:n
HUSLAB on HUS-konserniin kuuluva lii-

kelaitos, joka tarjoaa laboratoriopalveluja
Uudenmaan alueella. Nemo-Q-järjestelmä
on käytössä suurimmassa osassa HUSLABin toimipisteistä. Parhaillaan HUSLABissa on menossa Nemo-Q:n uuden Level
2 -ohjelmaversion käyttöönotto.
Nemo-Q:n avulla hallitaan HUSLABissa näytteenottoyksiköiden asiakasjonoja, mutta sitä käytetään myös tiedon keräämiseen. Jokainen yksikkö kerää Nemo-Q:n
avulla tietoa jonotusajoista ja tiedot kerätään HUSLABin intranetsivuille. Uusi ohjelmaversio mahdollistaa jonotusaikojen
keskitetyn seurannan, mikä helpottaa jonotusaikatiedon jakamista ja käsittelyä.
– Nemo-Q:ssa on hyvät tiedonkeruuominaisuudet. Toivon, että jossain vaiheessa olemme oppineet hyödyntämään niitä
kaikkia, palvelupäällikkö Katri Seppänen naurahtaa.
Seppäsen mukaan HUSLAB pyrkii
löytämään yhdessä Solotopin kanssa tapoja hyödyntää NemoQ-järjestelmää, jotta se
vastaisi HUSLABin käyttötarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Jatkuvan mietinnän alla on esimerkiksi jonojen määrä eli
kuinka moneen jonoon asiakkaat kannattaa jakaa - kahteen kuten useissa paikoissa
nykyisin toimitaan vai useampaan.

Solotop Oy
Laippatie 14 A
00880 HELSINKI
Puh. 09 5491 660
myynti@solotop.fi
www.solotop.fi
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Laboratorioon osaaminen ja oikeat laitteet
”Oikea kylmäsäilytys
”Vanhat autoklaavit
potilasturvallisuuden takia” riski välinehuollossa”

”Laajin suojakaappivalikoima
– aina oikeat ratkaisut”

Madrimed B-luokan autoklaavit
Kirsch veripankeissa on
jäätymisenestojärjestelmä
• parantunut potilasturvallisuus
• parempi tuotteiden säilyvyys
• pienempi tuotehukka

”Lämpötilan valvonta
kätevästi”
• reaaliaikainen GSM-hälytys
• lämpötilan dokumentointi
• web-pohjainen seuranta

• EN-13060 B-luokka
• soveltuu ontoille ja pakatuille instrumenteille

”Infektiot kuriin steriloinnin seuranta
kuntoon”
•
•
•
•

sensitiiviset Helix-testit
Bowie-Dick testit
ympäristöyställinen
taloudellinen

I nfe k t i ot a i h e ut t avat v u o s i t t a i n 5 0 0 0 0
potilaan sairastumisen ja kustannukset ovat
yhteiskunnalle valtavat.

Esco mikrobiologiset suojakaapit
• II-luokan suojakaapit
• sytostaattikaapit
• PCR-kaapit
• IVF-kaapit
• lyijysuojatut kaapit
• anaerobikaapit
• punnituskaapit

”Ilmateitse leviävät
”Minimoi kontaminaatiot ”Kemikaali- ja
partikkelit solukasvatuksen elatusaineiden
kaasupullokaapit –
pääasiallinen
turvallinen työympäristö”
valmistuksessa”
kontaminaatiolähde”

Asecos paloturvakaapit

Systec elatusainekeittimet
Nuaire CO2-inkubaattorit
• HEPA-suodatus
• kammion ylipaine
• estää 95% kontaminaatioista

• patentoitu ilmanpoistojärjestelmä
• kontaminaatiovapaa validoitava prosessi
• tarkka toistettavuus

• EN-14470 mukaiset turvakaapit
• palon sattuessa minimoivat vahingot
• koulutus välttämätön osa turvallisuutta

www.laboline.fi
Labo Line Oy

Tervetuloa osastollemme

6b51

Karjalankatu 2, 00520 Helsinki
Ääriolosuhteiden asiantuntija

p. (09) 877 0080, info@laboline.fi
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Commit; oy on 1989 perustettu suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää ja myy
ratkaisuja terveydenhuollon organisaatioille. näillä helppokäyttöisillä ratkaisuilla
hallitaan radiologian, leikkaustoiminnan ja seulonnan työnkulku, resurssit ja laatu.
Commit; oy palvelee asiakkaitaan sertifioidun laatujärjestelmänsä mukaisesti.
Commit; Eis on diabeetisen retinopatian seurannan toiminnanohjausjärjestelmä, joka tarjoaa työvälineet kutsujen lähettämiseen,
ajanvarausten muuttamiseen, käynnin kirjaamiseen, kuvantamislaitteen ohjaamiseen, lausunnon tuottamiseen, toiminnan seuraamiseen ja tilastointiin.

Commit; ois on toimenpideosastojen resurssihallinnan järjestelmä,
joka tarjoaa työvälineet lähetteiden kirjaamiseen ja ajanvaraukseen,
tila- ja henkilöresurssien sekä tärkeimpien laitteiden varausten hallintaan, toimenpidelistojen hallintaan, leikkauskertomuksen dokumentointiin, käyttöasteen seuraamiseen ja tilastointiin.
Commit; mis on mammografiaseulonnan toiminnanohjausjärjestelmä, joka tarjoaa työvälineet kutsujen lähettämiseen, ajanvarausten
muuttamiseen, käynnin kirjaamiseen, kuvantamislaitteen ohjaamiseen, lausunnon tuottamiseen, varmistustutkimusten hallintaan,
operatiivisten toimenpiteiden hallintaan, toiminnan seuraamiseen
ja tilastointiin.

sectra PACs on terveydenhuollon kuva-arkisto ja tiedonsiirtojärjestelmä, joka tarjoaa työvälineet kuvien tuottamiseen, varastointiin,
analysointiin ja lausunnon tuottamiseen sekä kuvien ja lausuntojen
välittämiseen organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä.

Commit; Ris on terveydenhuollon kuvantamisyksikön toiminnanohjausjärjestelmä, joka tarjoaa työvälineet ajanvaraukseen, käynnin
kirjaamiseen, kuvantamislaitteiden ohjaamiseen, lausunnon tuottamiseen sekä toiminnan seurantaan ja ohjaamiseen.

myynnin yHTEysTiEdoT
Mika Loppinen
puh. 040 592 3663
mika.loppinen@commit.fi

Harri Rissanen
puh. 040 845 9020
harri.rissanen@commit.fi
www.commit.fi
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