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Välineet uusiin kirurgisiin tekniikoihin
UpViser Oy maahantuo
mini-invasiivisiin toimenpiteisiin ja uusiin leikkaustekniikoihin soveltuvia tuotteita ja välineitä.
Nelisen vuotta toimineen UpViserin tuotevalikoima koostuu plastiikkakirurgian, gastrokirurgian
sekä urologisen, gynekologisen
ja ortopedisen kirurgian käyttöön
tarkoitetuista tuotteista ja välineistä, jotka edustavat alan huipputeknologiaa. Tuotteita tulee Suomeen
esimerkiksi USA:sta, Saksasta,
Englannista ja Etelä-Koreasta.
- Toimitamme asiakkaille laadukkaita tuotteita, mutta lisäksi
annamme lääkäreille ja hoitotiimeille koulutusta uusien tekniikoiden käytössä. Järjestämme vuosittain yli 20 koulutustapahtumaa
eri puolilla Suomea. Myös kenttämyyjämme ovat aktiivisia uuden
tiedon levittäjiä, toimitusjohtaja
Ilkka Korhonen kertoo.
UpViser tähtää korkeatasoiseen
asiakaspalveluun. Siihen kuuluvat
nopeat toimitukset Vantaalla sijaitsevasta varastosta. Nykyaikaisten
logististen järjestelyjen ansiosta
myös harvinaisempi tuote, jota ei
ole yrityksen omassa varastossa,
saapuu asiakkaalle parissa päivässä.
Esimerkkejä tuotetarjonnasta

Korhonen nostaa esille muutaman
esimerkin UpViserin laajasta tuo-

WAL BODY-JET -laite

tetarjonnasta.
- Kolmisen vuotta sitten aloimme maahantuoda saksalaista
WAL-järjestelmää, joka on vesisuihkuavusteinen rasvansiirtolaitteisto. Sen avulla voidaan korvata
kudospuutoksia potilaan omalla
rasvakudoksella esimerkiksi rekonstruktiivisessa kirurgiassa. Vastaamme WAL-järjestelmän myynnistä kaikissa Pohjoismaissa.
UpViser toimittaa rintojen rekonstruktiotoimenpiteisiin sekä
rinta-augmentaatioihin Natrellesilikoni-implantteja, joissa on patentoitu viisikertainen kuorikerros ja vahvasti karhennettu pinta.
Natrelle-implantteja on käytetty
Suomessa yli 15 vuotta, ja kliiniset tulokset ovat hyviä.
UpViser Oy tekee yhteistyötä
Allerganin kanssa, joka toi markkinoille Botox-tuotteet 10 vuotta
sitten. Kesäkuussa UpViser aloitti
A-tyypin botuliinitoksiinituotteen
Vistabelin™ koulutuksen Suomessa. Tuotteen uusi pakkauskoko 50
yksikköä on esteettisessä käytössä
asiakasystävällisempi.
Gynekologisen kirurgian puolelta Korhonen mainitsee tuotteet
virtsainkontinenssin ja vaginaprolapsin operatiiviseen hoitoon. Molemmissa operaatioissa käytetään
polypropeenista valmistettavaa tukiverkkoa, jonka asennus onnistuu
usein päiväkirurgisena toimenpiteenä. Uusin tuote on Elevate-prolapsiverkko.
Urologisen kirurgian tuotteita

ovat esimerkiksi AMS700-erektioimplantti ja eturauhasen poiston
aiheuttaman virtsankarkailun hoitoväline AMS800.
- Koko tuotetarjontamme on
nähtävissä kotisivuillamme. Sivujen Ajankohtaista-osiossa on
mahdollista tutustua UpNewsasiakaslehteen, joka tarjoaa paljon
lisätietoa tuotteista ja tekniikoista,
Korhonen sanoo.

UpViser Oy
Leinikkitie 20 B
01350 VANTAA
Puh. 010 835 4500
info@upviser.fi
www.upviser.fi

Elcos Medical tuo uutta teknologiaa
suomalaiseen terveydenhuoltoon
Elcos Medical Oy on tuonut Suomen markkinoille raajojen
verenkiertoa ylläpitävän VADOplex®-laitteiston sekä nilkan ja
jalkapöydän postoperatiiviseen hoitoon soveltuvan toiminnallisen
VACOped®-monitoimiortoosin.
Elcos Medical on 1930-luvulta saakka toiminut perheyritys. Toiminta alkoi röntgenlaitteiden maahantuojana, mutta tänä päivänä yritys on monipuolinen terveydenhuollon laitteiden ja tuotteiden maahantuoja ja
markkinoija.
Impulssipumppuhoito
tehostaa raajojen verenkiertoa

- Päätuotteemme on VADOplex-av-impulssipumppulaitteisto, joka on tarkoitettu mekaaniseen tromboprofylaksiaan ja turvotuksen poistoon raajoissa, toimitusjohtaja Fred
Grönroos kertoo.
Leikkauksen aikana tai heti leikkauksen
jälkeen ei yleensä voida käyttää antikoagulanttia, joten trombin vaara on suuri. VADOplex-laitteistolla pumpataan verta jalkapohjista tai kämmenistä takaisin kohti
sydäntä niin suurella nopeudella, että syvät
laskimot pysyvät puhtaina eikä niihin pääse
kehittymään trombimassaa.
Laitetta käytetään myös turvotuksen poistoon trauman, diabeteksen, MS-taudin tai
muun sairauden yhteydessä, haavahoidon
tehostamiseen ja nekroosin (kudoskuoleman) estämiseen. Verenkierron tehostamisella VADOplex-hoidolla voidaan jopa välttää varpaiden tai raajojen amputointi.
VADOplex-hoidossa on kyse av-impulssiteknologiasta. Henkilölle laitetaan pehmeästä, hengittävästä materiaalista valmistettu

jalka- tai
käsipaine-elementti,
jonka kautta VADOplex-laitteesta
johdetaan raajaan hyvin nopeita paineimpulsseja. Impulssit aikaansaavat vastaavan
turbolenttisen paluuvirtauksen kuin käveltäessä, mikä pitää venataskut puhtaina ja
stimuloi syvälaskimon seinämän epiteelikudoksen tuottamaan luonnon omaa antigoakulanttia. Ilmpulssihoidoa voidaan antaa
akuuttitilanteessa pitkiäkin aikoja yhteen
menoon, joten laite on ihanteellinen esimerkiksi neurokirurgia- ja vuotavien stroukkipotilaiden hoidossa.
VACOped-monitoimiortoosi
korvaa kipsin

Toisena tuote-esimerkkinä Grönroos nostaa esille saksalaisen OPEDin valmistaman

VACOped-ortoosin, joka korvaa kipsin,
splintin ja toiminnallisen saappaan nilkan
tai jalkaterän alueen murtuman tai akillesjänteen operaation hoidossa.
- VACOped on kevyt toiminnallinen ortoosi, jossa kovan kuoren sisällä on alipaineella toimiva pehmytosa. Ortoosi mukautuu täysin jalan muotoihin ja tukee jalkaa
yhtä hyvin kuin kipsi. Alipaine ei vaikuta
haitallisesti pehmytkudoksen verenkiertoon. Luiden asento voidaan tarkastaa läpivalaisulla ja ortoosi on helppo avata esimerkiksi raajan asennon korjaamista tai
haavan hoitoa varten. Ortoosissa on myös
ROM-toiminto eli nilkan liikkeen laajuutta
voidaan kuntoutusvaiheessa säätää tarpeen
mukaan, ja esimerkiksi akillesjänteen hoidossa voidaan alkuvaiheessa säätää kiinteä
30 asteen kulma, jota vähitellen pienennetään ja annetaan samanaikaisesti nilkalle liikevaraa. Näin aikaansaadaan huomattavasti

nopeampi kuntoutuminen kuin tavanomaisilla menetelmillä.
Esimerkiksi Saksassa ja Sveitsissä monitoiminnallinen ortoosi on syrjäyttänyt perinteisen kipsauksen lähes kokonaan, mutta
Suomessa ortoosin käyttö on vasta alkuvaiheessa. VACOped-ortoosia testataan parhaillaan Ortonin sairaalassa Helsingissä
akillesjänneoperaatioiden yhteydessä.
Elcos Medical Oy
Kuriiritie 15
01510 VANTAA
Puh. 09 7002 6630
fred.gronroos@elcosmedical.com
www.elcosmedical.com

www.kunnallissuomi.ﬁ



Sairaalakaluston huolto
uuden lain mukaiseksi
Vuonna 2010 voimaan tullut
laki terveydenhuollon lait
teista ja tarvikkeista mää
rää sairaalakaluston määrä
aikaishuollon pakolliseksi.
Teoteam Medical Service
tarjoaa huoltopalvelut koke
muksen tuomalla ammatti
taidolla.

Myynti- ja markkinointipäällikkö Mika
Uotila toteaa, että ennen uuden lain voimaantuloa on sairaalalaitteiden ja -kalusteiden huollon taso ollut hyvin kirjava.
Jossakin paikassa kalusto on tarkastettu ja
huollettu säännöllisesti, kun taas jossakin
sille ei ole tehty käytännössä mitään. Joka
tapauksessa huollon järjestämiseen on nyt
kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota.
Kätevin tapa järjestää laitteiden ja kalusteiden huolto uuden lain mukaisesti on
tehdä vuosihuoltosopimus huoltoyrityksen
kanssa. Teoteam Medical Service tarjoaa
ammattitaitoista sairaalakaluston huoltopalvelua sairaaloille, terveyskeskuksille sekä
hoiva- ja palveluyksiköille pääasiassa eteläisessä Suomessa.
- Kun asiakas tekee kanssamme vuosihuoltosopimuksen, ei hänen tarvitse huolehtia huoltoaikatauluista. Me tarkastamme,
huollamme ja korjaamme potilassängyt, tutkimuspöydät, potilasnostimet ja muun kaluston sekä myös apuvälineet säännöllisesti. Säännöllinen ennakoiva huolto pidentää

le, vaan ainoastaan huoltoliikkeille. Meillä
on Keravalla laaja varaosavarasto, jossa pidämme useiden tuotemerkkien yleisimpiä
varaosia. Oma varaosavarasto tekee toiminnastamme nopeaa ja joustavaa myös vikatilanteissa, Uotila huomauttaa.
Osaaminen takaa
asiakkaiden luottamuksen

Teoteam Medical Servicen asiakkaita palvelevat myyntipäällikkö Mika
Uotila (vasemmalla), huoltopäällikkö Tero Antila ja huoltoteknikko Erkki
Hyytiäinen.
kaluston käyttöikää ja parantaa käyttöturvallisuutta.
Teoteam Medical Servicen huolto-osaaminen kattaa kaikki tuotemerkit. Uotila
mainitsee, että laitoksessa voi olla käytössä useiden eri valmistajien tuotteita, ja valmistajien huoltopalvelujen käyttäminen voi
tulla kalliiksi.

erikoisosaamisen puute vaikuttavat siihen,
että huolto ei täytä uuden lain vaatimuksia.
Tämä ongelma poistuu sairaalakaluston
huoltoon erikoistuneen yrityksen palveluja
käyttämällä.
- Jotkut komponenttien valmistajat eivät
edes myy varaosia suoraan loppukäyttäjil-

Teoteam Medical Service aloitti toimintansa vuonna 2003. Pitkä kokemus on tuonut
mukanaan vankan ammattitaidon.
- Tällä hetkellä meillä on yli 50 vuosisopimusasiakasta. Esimerkiksi Vantaan ja Järvenpään kaupungit sekä Sipoon ja Tuusulan
kunnat luottavat osaamiseemme. Teemme
paljon yhteistyötä myös Helsingin kaupungin kanssa. Hoidamme esimerkiksi Kontulan ja Itäkeskuksen vanhainkotien kalustehuollot. Asiakkaina on myös yksityisiä hoivakoteja ja hoivakotiketjuja, Uotila sanoo.
Teoteam Medical Service
Tuurankatu 7
04230 KERAVA
Tero Antila
Puh. 050 4661 452
tero.antila@teoteam.fi
Mika Uotila
Puh. 040 727 0671
mika.uotila@teoteam.fi
www.medicalservice.fi

Varaosat omasta varastosta

Monessa laitoksessa kaluston huolto on
teknisen henkilöstön vastuulla. Kiire ja

Puheentunnistus
parantaa palvelua
Puheentunnistukseen perustuvilla ratkaisuilla on mahdollista helpottaa esimer
kiksi ajanvaraustoiminnan ruuhkia ja aikaansaada tuntuvia säästöjä. Suomen
Puheentunnistus Oy kehittää laadukasta suomenkielistä puheteknologiaa.
- Kehitämme puheentunnistukseen perustuvia
ratkaisuja erilaisiin käyttötarkoituksiin maailman johtavien
puheentunnistusjärjestelmien
pohjalta. Jos käytetään hieman karrikoitua ilmaisua,
niin tarkoituksemme on
opettaa tietokoneet ymmärtämään ja puhumaan suomen kieltä, toimitusjohtaja
Esa Rimpiläinen kertoo.
- Tuotekehityksen pohjaksi olemme keränneet ääninäytteet yli 10000 henkilöltä eri puolilta Suomea ja
tehneet näytteiden perusteella oman akustisen mallin. Näin olemme aikaansaaneet puhujariippumattoman
teknologian, jossa eri murteet ja ääntämistavat on otettu
huomioon.

Teknologiaa jokapäiväiseen
käyttöön

Rimpiläinen toteaa, että tietämys
puheentunnistuksen tarjoamista
mahdollisuuksista on alkanut lisääntyä ja teknologian toimivuus
on alettu tunnustaa Suomessakin.
Puheentunnistukseen perustuvia
järjestelmiä on otettu käyttöön esimerkiksi contact centereissä sekä ajanvarauspalveluissa ja
muissa ajoittain ruuhkautuvissa puhelinpalveluissa.
- Puheentunnistukseen ei sisälly mitään mystiikkaa, vaan
kyse on jokapäiväiseen käyttöön tarkoitetusta teknologiasta
ja inhimillisestä toiminnasta. Koneelta puuttuu tietenkin
päättelytaito eli kommunikaation on oltava melko suoraviivaista ja sisällettävä yksinkertaisia lauseita, mutta hyvin
suunnitellussa sovelluksessa keskustelu ihmisen ja koneen
välillä on kuitenkin luontevaa ja johtaa toivottuihin tuloksiin. Tekemämme pohjatyön ansiosta meidän sovelluksissamme numeroiden ja nimien tunnistaminen tapahtuu jopa
98-prosenttisella varmuudella.
Terveydenhuollossa paljon käyttöä

Puheentunnistuksella on erinomaiset käyttömahdollisuudet
terveydenhuollossa.
- Ajanvaraustoiminta voidaan hoitaa puheentunnistuksen

avulla kokonaan tai tehdä ainakin alkuvaiheen kartoitus eli
soittajan henkilötietojen tarkastaminen ja puhelun ohjaaminen eteenpäin vaikkapa hoitotarpeen arviointia varten.
Näin voidaan hoitaa entistä suurempia asiakasmääriä työpäivän aikana. Ajanvarauksia voidaan järjestelmän avulla
ottaa vastaan ympäri vuorokauden – myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Myös erilaisten puheentunnistukseen perustuvien takaisinsoitto- tai soittopyyntöjärjestelmien toteuttaminen onnistuu, Rimpiläinen sanoo.
Suomen Puheentunnistuksen kehittämällä ratkaisulla
hoidetaan esimerkiksi joensuulaisen Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n ajanvaraustoiminta ja Lahden kaupungin hammashuollossa vastaanottoaikojen peruutukset.
Terveydenhuoltoa palvelevat puheentunnistukseen perustuvat sanelunpurkuratkaisut ovat Rimpiläisen mukaan
arkipäivää muutaman vuoden kuluessa. Suomen kieli sijamuotoineen ja suurine sanamäärineen on haasteellinen näiden ratkaisujen tuotekehityksen kannalta, mutta eteenpäin
mennään kiihtyvällä vauhdilla.
Suomen Puheentunnistus Oy
Askonkatu 9 B
15100 LAHTI
Puh. 03 3390 3000
palaute@puheentunnistus.fi
www.puheentunnistus.fi
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Pääkirjoitus:

Ihminen on tärkeä – sinäkin

K

un puhutaan sairaalasta, terveyskeskuksesta tai hoiva-alan yksiköstä, mieleen nousee leikkaus, tauti,
sairaus, liikuntarajoitteinen ihminen. Toki nämä
ovat polttopisteessä, itse asia yksiköiden olemassaololle.
Mutta entäpä hoitajien, lääkäreiden jaksaminen, viihtyvyys
ja koomista ehkä, terveys.
Oleellinen osa onnistunutta sairaudenhoidon ja hoivaalan toimenpiteitä ovat työnteon välineet ja ympäristö. Ottakaa hetki, katsokaa ympärillenne. Yleensä työtä tehdessä
keskittyy itse asiaan, mutta kehittävät ajatukset ja ideat ovat
kuitenkin merkittävä voimavara. Kun nyt uutta työvuotta
aloitamme, voisimme aloittaa myös työympäristön kehittämisen. Aikojen alusta asti parhaat ehdotukset ovat tulleet
käytännön ideoista. Aloitteet, parhaat ehdotukset nouse-

vat tekijöiden tasolta. Kun päivittäin kohtaa tilaan liittyviä
probleemia, voi nousta esiin helppoja, edullisia ratkaisuja
kohti parempia käytäntöjä, niin hoitajalta, hygieniasta vastaavilta, ruokahuollosta, lääkäreiltä kuin huollon ja tekniikan ihmisiltäkin.
On myös yhä enenevissä määrin moderneja, modernisoituja sairaaloita ja hoiva-yksiköitä. Viime vuosien aikana on
rakennettu ja korjattu sekä varustettu nykyaikaisella tekniikalla hoito- ja hoiva-alan rakennuksia. Työntekijätkin voivat harkita, minkälaisessa työympäristössä haluavat toimia.
Kun laitekanta on ajan tasalla, kun tila on käyttötarkoitusta
vastaavia, kun sisäilma on kunnossa ja kun valaistus valaisee
eikä häikäise tai jätä hämäriä kulmia, ovat viihtyvyys, työturvallisuus ja myös tehokkuus paremmalla tasolla.

Sairaalan toiminnot ovat muuttuneet, osastot ovat muuttaneetja lisääntyneet, on laajennettu vähän kerrallaan, paineen alla. Yksi merkittävä tekijä yksiköiden toimivuuden
kannalta on logistiikka. On päästy katsomaan kokonaisuuksia, ja kun voidaan harkita toimintojen sijoittelua ja saadaan
tehokkuutta, säästetään työntekijöitä.
Tässä numerossa olemme lähestyneet alaa itse hoitotyötä
ympäröivältä kantilta. Kuinka ympäristö voi olla parhaiten
tukemassa itse hoitoa ja hoivaa? Näitä ajatuksia on saatavilla myös SSTY:n Sairaalatekniikan päivillä helmikuussa
Turussa.
Terveisin Esa Virtanen,
päätoimittaja

Respecta tekee
apuvälinehankinnat helpoiksi
Respecta on apuvälinealan suurin ja monipuolisin toimija
Suomessa. Respecta kehittää jatkuvasti palvelutarjontaansa
apuvälinehankintojen helpottamiseksi.
- Respecta Pro -liiketoiminta-alue kattaa
julkisen sektorin hankkimat lääkinnällisen
kuntoutuksen apuvälineet. Respecta Ergo
-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat kotona tai
kodinomaisessa ympäristössä kuten palvelutalossa asumista tukevat apuvälineet, liiketoimintajohtaja Sasu Leskelä kertoo.
Kaikkia liiketoiminta-alueita palvelevat
Respectan apuvälineklinikat, joita on kahdeksan eri puolilla Suomea. Klinikoiden toiminta perustuu terveydenhuoltohenkilöstön
moniammatilliseen yhteistyöhön.
Vuokraus on riskitön vaihtoehto

Laadukkaat apuvälineet tukevat itsenäistä
selviämistä jokapäiväisessä elämässä ja parantavat elämänlaatua, kun henkilön liikunta- tai toimintakyky on heikentynyt ikääntymisen tai vammautumisen seurauksena.
Apuvälineet ovat myös lääkinnällisen kuntoutuksen työkaluja.
Respectan liiketoiminta on jaettu neljään
osaan: Respecta Active, Respecta Pro, Respecta Ergo ja Respecta Care.
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Kustantaja:
Suomiviesti Oy, Y-tunnus 22916845
Ruotsinkatu 54, 70600 Kuopio
Puh. 040 573 4944
esa.virtanen@suomiviesti.fi
www.suomiviesti.fi
Osoite- ja henkilötietojen muutokset,
tilaukset (maksuton) ja laskutusasiat:
tilaus@suomiviesti.fi

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen hallinnassa on yleensä jonkin verran apuvälineitä, mutta apuvälineiden hankintaan ja kunnossapitoon varatut resurssit ovat nykyisin
hyvin rajalliset. Respecta tarjoaa apuvälineiden vuokrauspalvelua, joka antaa kunnalle
entistä suuremmat mahdollisuudet tarjota
apuvälineitä niitä tarvitseville.
- Me pystymme toimittamaan uudenaikaisia ja hyvässä kunnossa olevia apuvälineitä tarpeen mukaan. Kunnalta ei sitoudu
varoja käyttöä odottaviin ja vanhentuviin
välineisiin. Kunta ei tarvitse varastotilaa
apuvälineille eikä henkilöstön työaikaa kulu
välinerekisterien hoitoon. Välineiden tarvitsijoiden kannalta on merkittävää, ettei odo-

tusaika veny pitkäksi, Leskelä kuvailee.
Vuokrattavia välineitä ovat esimerkiksi
sängyt, suihkutuolit, rollaattorit, mopot,
pyörätuolit ja sähköpyörätuolit.
Tuotetarjonta uudistuu

Respecta panostaa koko ajan myös tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Leskelä
nostaa uusista tuotteista esille pyörätuolikelauksen keventäjät (NuDrive) ja alaraajahalvaantuneen henkilön kävelyn mahdollistavan EKSO-laitteen, joka herätti paljon
kiinnostusta Apuvälinemessuilla.

Markkinointi:
Puh. 040 573 4944
Toimitus:
Päätoimittaja Esa Virtanen, puh. 040 573 4944
Toimittaja Anne Pitkänen, puh. 045 888 5118
Taitto:
Graafinen suunnittelu Nieminen
Arto Nieminen,
puh. 040 875 0380

Lue myös: www.kunnallissuomi.ﬁ

Respecta Oy
Valtakunnallinen myyntipalvelu:
Puh. 0207 649 748
myynti@respecta.fi
www.respecta.fi

KunnallisSuomi on puolueisiin ja
järjestöihin sitoutumaton julkaisu.
Vastuu virheistä: Kustantaja ei vastaa ilmoittajalle
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei
voida julkaista määrättynä päivänä. Kustantajan vastuu
rajoittuu siihen, että virheellinen, maksullinen ilmoitus tai
artikkeli julkaistaan korjattuna veloituksetta asiakkaan
kanssa erikseen sovittavassa numerossa.
Huomautukset on tehtävä seitsemän arkipäivän sisällä
lehden ilmestymisestä.

Paino: Sanomapaino Oy, Varkaus 2012
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Finn-ID lisää potilasturvallisuutta
ja rationalisoi hoitotyötä
Finn-ID Oy tuottaa automaattiseen
tunnistukseen perustuvia logistiikan
toiminnanohjausratkaisuja, joilla yhdistetään tapahtuma, siitä syntyvä tieto ja aika.
Terveydenhuollossa näillä ratkaisuilla
voidaan vaikuttaa potilasturvallisuuteen
ja hoitotyön sujuvuuteen.

daan käyttää kaikissa hoitoprosessin vaiheissa. Henkilökunnan resursseja ei kulu potilaan henkilötietojen selvittämiseen, kun potilas siirtyy sairaalassa tutkimus- ja toimenpidehuoneesta toiseen tai osastolta toiselle. Myös inhimillisten
virheiden syntyminen estyy, joten potilaan tunnistaminen
on sataprosenttista, Partanen kuvailee.
Finn-ID pystyy toimittamaan uudenlaisen tunnistusratkaisun asiakkaalle jopa viikon toimitusajalla. Ratkaisua
voidaan kehittää jatkossa tarpeiden mukaan. Ratkaisu on
riippumaton käytössä olevasta potilastietojärjestelmästä.
Tunnistusrannekkeessa on 2D-viivakoodi, joka luetaan
kamerateknologiaan perustuvalla lukijalla. Lukija voidaan
liittää tutkimus- tai toimenpidehuoneessa tai osastolla olevaan PC:hen, mutta tunnistus onnistuu yhtä hyvin myös
mukana kannettavalla mobiilityökalulla eli hoitajapäätteellä.
- Hoitotyötä rationalisoivien mobiilityökalujen käyttö lisääntyy sairaaloissa koko ajan, ja moni meidänkin tuottamistamme ratkaisuista sisältää mobiiliteknologiaa. Mobiilityökalulla kirjaukset voidaan tehdä sähköiseen muotoon
heti tiedon syntypaikalla, joten potilastiedot ovat aina reaaliajassa. Aikaa säästyy ja virheiden määrä vähenee, kun
hoitohenkilökunnan ei enää tarvitse tehdä kirjauksia ensin
paperilomakkeelle ja siirtää tietoja jossain vaiheessa potilastietojärjestelmään.

- Vaikka puhutaankin logistiikasta, ratkaisumme tähtäävät
asiakkaiden koko toiminnan sujuvuuden, tarkkuuden ja
turvallisuuden kehittämiseen. Emme ole pelkkä ratkaisutoimittaja, vaan osallistumme kumppanina asiakkaan toimintamallien kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, myyntipäällikkö Juha Partanen selventää.
Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä toimivan Finn-ID:n
asiakaskunta on laaja sisältäen niin julkisen kuin yksityisen
sektorin organisaatioita eri toimialoilta. Terveydenhuolto
on yksi yrityksen voimakkaimmin kehittyneistä asiakassektoreista.
Finn-ID tarjoaa asiakkailleen jatkuvuutta ja luotettavuutta
25 toimintavuoden kokemuksella. Yritys toimii asiakkaiden
tarpeet tunnistaen ja täyttäen. Jokainen ratkaisu kehitetään
asiakaskohtaisesti, jolloin se ohjaa ja tukee asiakkaan prosesseja täsmälleen toivotulla tavalla. Finn-ID takaa, että sen
tuottama ratkaisu toimii vähintään viisi vuotta – käytännössä huomattavasti kauemmin.
Uudenlaisia toimintamalleja terveydenhuoltoon

Terveydenhuollossa potilasturvallisuus on yksi tämän hetken kuumista puheenaiheista. Finn-ID tarjoaa potilasturvallisuutta parantavia ratkaisuja.
- Olemme kehittäneet automaattiseen tunnistukseen perustuvan potilaan tunnistusratkaisun. Potilaalle annetaan
heti sairaalaan saapuessa ranneke, jossa olevia tietoja voi-

Tiedon oikeellisuus ja jäljitettävyys näkyvät
vaikkapa laboratoriotyöskentelyssä asiakkaalle
parempana palveluna sekä henkilökunnalle päällekkäisten ja aikaa vievien rutiinien poistumisena
ja virheiden vähentymisenä. Kuva: Finn-ID Oy.

Finn-ID Oy
Taivaltie 5, 01610 VANTAA
Puh. 09 351 011
info@finn-id.fi, www.finn-id.fi

Modulaariset ratkaisut läpivientien
palokatkotiivistykseen
Palokatkon tehtävänä on estää
tulipalotilanteessa myrkyllisen savun leviäminen tilasta
toiseen kaapelointien ja putkistojen läpivientien kautta.
Roxtec Finland Oy toimittaa
modulaarisia palokatkotuotteita, jotka mahdollistavat
kaapeloinnin muutokset tiivistyksen toimivuutta heikentämättä.

täryrityksestä.
Roxtec toimii usealla eri segmentillä, joista yksi suurimmista ja tärkeimmistä on rakentamiseen kohdistuvat ratkaisut. Roxtecin ratkaisuja voidaan käyttää myös putkien
läpivientien tiivistämiseen, jolloin pystytään
estämään myös mahdolliset vesivahingot.
Oikea ratkaisu
kaikkiin sairaalan tiloihin

Roxtec on maailmanlaajuinen konserni,
jonka pääkonttori on Karlskronassa Ruotsissa. Roxtec-palokatkotuotteiden myynnistä ja varastoinnista Suomessa vastaa Roxtec
Finland Oy, joka on yksi konsernin 18 ty-

Sairaalarakennuksissa palokatkojen toimivuuden ja rakennusaikaisen muutosvalmiuden merkitys on erittäin suuri. Roxtecin modulaarisilla ratkaisuilla kaapelien ja
putkien läpivientien tiivistäminen onnistuu
luotettavasti sekä uudisrakennus- että saneerauskohteissa.
- Toimitamme laadukkaat palokatkoratkaisut kaikkiin sairaalan tiloihin eli myös
teknisesti vaativiin kohteisiin kuten leikkaussaleihin, päivystystiloihin, konesaleihin, laboratorio- ja apteekkitiloihin sekä
eristyshuoneisiin. Lisäarvona tarjoamme
palokatkojen muuntojoustavuuden. Sairaa-

lan tilojen käyttötarkoitus saattaa muuttua
vuosien mittaan, mikä merkitsee aina myös
muutoksia kaapelointiin. Tämän vuoksi on
tärkeää, että palokatkoratkaisuun on mahdollista tehdä muutoksia jälkeenpäin, myyntipäällikkö Teemu Nieminen toteaa.
Suunnittelijoiden asiantuntemus on ratkaiseva palokatkoasioissa yhteistyössä rakennuttajan kanssa. Sairaalassa on kaapeleita, joiden sijoituspaikka ei muutu. Näissä
paikoissa voidaan käyttää perinteistä palokatkomassausta. Sairaalassa on myös paikkoja, joissa kaapeleiden määrä tulee vaihtelemaan, jolloin on perusteltua käyttää avattavaa ja suljettavaa Roxtec-läpivientiratkaisua yhdessä massauksen rinnalla. Tällöin
muutosjoustavuus säilyy.

formaatiota ja pitää yhteyttä muihin turvallisuusalan organisaatioihin.
- Suurin osa yhdistyksen jäsenistä on
massattuja palokatkoja tekeviä yrityksiä,
joten me erotumme joukosta modulaaristen palokatkojen myyjänä. Joka tapauksessa
kaikilla yhdistyksen jäsenillä on sama päämäärä eli paloturvallisuuden edistäminen,
Nieminen kiteyttää.

Palokatkoyhdistys ajaa
paloturvallisuuden asiaa

Roxtec Finland Oy
Kutomotie 6 B
00380 HELSINKI
Puh. 09 565 5090
info@fi.roxtec.com
www.roxtec.com

Roxtec Finland on Suomen Palokatkoyhdistyksen jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on
edistää paloturvallisuutta omalta osaltaan
sekä kehittää alan ammattitaitoa, jakaa in-

KunnallisSuomi



Emﬁt Oy on tuonut markkinoille uudenlaisen vuodevalvontajärjestelmän,
joka soveltuu käytettäväksi sairaaloissa, vanhustentaloissa ja jopa kotihoidossa.

Anturiteknologiaa
vuodevalvontaan

Emfit Oy on vuonna 1990 perustettu teknologiayritys,
joka kehittää ja valmistaa omaan anturiteknologiaansa
perustuvia vuodevalvontalaitteita vanhusten ja epilepsiaa sairastavien seurannan tueksi sekä koti- että hoitolaitoskäyttöön. Yli 90 prosenttia Emfitin tuotannosta
menee vientiin, ja maailmalla pian 20 000 vuodetta on
varustettu yrityksen valmistamilla valvontalaitteilla.
Emfitillä on tytäryhtiö USA:ssa ja tuotekehitystä Saksassa.
Tunnistinanturit patjan alle

Syksyllä 2011 Emfit toi markkinoille uudenlaisen vuodevalvontajärjestelmän. Kosketukseton sykkeen ja hengityksen monitorointijärjestelmä on tarkoitettu vuoteessa olevien henkilöiden valvonnan tehostamiseen
sairaaloissa ja ikääntyneiden henkilöiden valvontaan
palvelutaloissa ja muissa hoivayksiköissä.
- Sairaalassa järjestelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi leikkauksen jälkeisessä osastovalvonnassa. Palvelutaloissa järjestelmällä valvotaan asukkaan poistumista vuoteesta ja palaamista vuoteeseen, toimitusjohtaja
Heikki Räisänen kertoo.
Emfit-järjestelmä koostuu patjan alle asennettavasta
herkästä tunnistinanturista sekä elektroniikasta, joka
laskee henkilön sydämen sykkeen, hengitystiheyden ja
liikeaktiviteetin. Valvonta on siis automaattista ja jatkuvaa.
Valvontajärjestelmään voidaan liittää käytännössä rajaton määrä potilasvuoteita, ja tietokoneen yhdellä näytöllä voidaan seurata yhtä aikaa 18 vuodetta. Hälytykset
voidaan ohjata hakulaitteisiin, hoitajakutsujärjestelmiin
tai langattomiin puhelimiin.
- Kontulan vanhustenkeskuksessa Helsingissä kaikki
192 vuodetta on varustettu valvontajärjestelmällämme.
Nokialla on valmistumassa uusi 70-paikkainen yksikkö,
jossa järjestelmä otetaan käyttöön. Tuomme pian markkinoille gsm-pohjaisen version, joka soveltuu myös kotona yksin asuvan vanhuksen valvontaan. Tämä järjestelmä oli viime vuonna koekäytössä Oulun seudulla.
Räisänen huomauttaa, että Emfit-valvontajärjestelmän hankkiminen on riskitöntä. Emfit toimittaa CE-

merkinnän saaneen valvontajärjestelmän palveluna
kuukausikohtaisella hinnoittelulla.
Oulun seudulla testattiin uutta sovellusta

Oulun seudulla kehitetään aktiivisesti hyvinvointiteknologian hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuollon
toiminnoissa. Emfit-vuodevalvontajärjestelmän gsmsovellusta testattiin viime vuonna EU-rahoitteisen Sosiaali- ja terveystoimen sähköinen toimintatapa ja teknologia -hankkeen puitteissa.
- Halusimme selvittää hankkeessa, miten teknisillä
ratkaisuilla voidaan tukea kotona asuvien ikääntyneiden
henkilöiden turvallista asumista ja samalla helpottaa ja
järkeistää hoitotyötä. Emfit-vuodevalvontajärjestelmä
oli yksi pilotoimistamme ratkaisuista. Se oli koekäytössä kotihoidossa neljässä kunnassa, projektisuunnittelija
Jaana Kokko kertoo.
Emfit-vuodevalvontajärjestelmää käytettiin yöajan reaaliaikaiseen seurantaan ja jälkikäteen tapahtuneeseen
tarkasteluun. Reaaliaikaisessa seurannassa kotihoidon

yöpartio pystyi tarkastamaan valvontatiedot omista älypuhelimistaan. Jälkikäteinen tarkastelu tehtiin toimiston
tietokoneella.
Kokko toteaa, että kokeilujakso päättyi viime vuoden
lopussa, joten palautteiden kerääminen on kunnissa vielä kesken sekä kotihoidon henkilökunnalta että henkilöiltä, joiden kotiin järjestelmä asennettiin.
- Uskon, että ikääntyneet henkilöt kokivat järjestelmän tuoneen toivottua turvaa. Järjestelmän huomaamattomuuteen oltiin varmasti myös tyytyväisiä. Kotihoidon henkilökunnan kannalta ennakko-oletuksena
oli yöaikaisten käyntien järkevöittäminen, joten odotan
mielenkiinnolla kuntien raportteja.
Emfit Oy
Konttisentie 8 B
40800 VAAJAKOSKI
Puh. 020 778 0870
info@emfit.com
www.emfit.com
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Tiedolla johtaminen on tätä päivää
Vuonna 2004 toimintansa aloittanut
Cerion Solutions Oy tarjoaa johtamisen ja tiedonhallinnan kehittämispalveluja sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioille. Yritys on osaava
kumppani sosiaali- ja terveystoimen
organisaatioille.
- Tarjoamme asiakkaillemme liiketoimintaprosessien ja organisaatiorakenteiden suunnittelupalveluja, muutosprojektien johtamispalveluja ja toiminnanohjauksen järjestelmähankkeiden toteutuspalveluja. Olemme esimerkiksi olleet
mukana rakentamassa organisaatioiden johtamisjärjestelmiä, fuusioprosesseja, strategioita ja tiedolla johtamisen
kulttuuria, Business Area Manager Laura Laiho kertoo.
Laiho korostaa, että Cerion Solutions ei tarjoa pelkästään
konsultointipalvelua tai IT-toimituksia, vaan on asiakkaan
kumppani koko kehitysprosessin ajan – siis uusien toimintamallien suunnittelusta aina niiden toteutuksen vaatimiin
IT-toimituksiin saakka.
Kaikki tieto on saatava käyttöön

Noin 75 prosenttia Cerionin liikevaihdosta tulee julkisen
sektorin projekteista. Yritys tunnetaan luotettavana yhteistyökumppanina esimerkiksi korkeakoulusektorilla. Tällä
hetkellä Cerion panostaa erityisesti sosiaali- ja terveystoimelle tarkoitetun palvelutarjonnan kehittämiseen.
- Sosiaali- ja terveystoimessa on todella paljon kehitettävää johtamisen näkökulmasta. Tietoa syntyy valtavasti,
ja sekä organisaatiossa että sen ulkopuolella syntyvä tieto
pitää pystyä yhdistämään paremmin ja sitä kautta saamaan
se tehokkaammin johtamisen tueksi. Tällä tavoin pystytään
suunnittelemaan ja ennakoimaan toimintaa entistä paremmin. Puhumme tiedolla johtamisesta, Laiho toteaa.
Toimintamallien muuttaminen ei onnistu yhdessä yössä,
mutta Cerionin tavoitteena on aikaansaada tuloksia hyvinkin pian. Uudessa projektissa Cerion voi hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon projekteissa syntyneitä kokemuksia

ja ratkaisumalleja. Kärkihankkeena voi olla esimerkiksi raportoinnin ja raporttien käsittelyn kehittäminen.
Laiho sanoo, että vaikka puhutaankin johtamisesta ja sen
kehittämisestä, perimmiltään on kyse kokonaisvaltaisesta
toiminnanohjauksen kehittämisestä. Pelkästään IT-järjestelmien uusimisella ei päästä haluttuun lopputulokseen, vaan
taustatyönä on tehtävä esimerkiksi johtamisjärjestelmän
läpikäynti eli on selvitettävä, mitä tietoja tarvitaan organisaation eri tasoilla.
- Kannattaa tutustua kotisivuillamme SoTe-ohjaamoon,
joka on sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjauksen kehityspalvelu, Laiho vihjaa.

Cerion Solutions Oy
Läntinen Rantakatu 53 A
20100 TURKU
Puh. 02 230 1212
info@cerion.fi, www.cerion.fi

Kotimaista laatua
odotustilojen kalustukseen

Sairaalan tai terveyskeskuksen odotustilaan saadaan toimivuutta ja
viihtyisyyttä oikeilla kalustevalinnoilla. Piiroisen kotimaiset julkitilakalusteet on suunniteltu kestämään sekä aikaa että käyttöä.

hin, ryhmätyötiloihin, luentotiloihin kuin
ruokalatiloihin. Myös urheilukatsomoiden
istuimet kuuluvat tuotevalikoimaan. Noin
30 prosenttia kalusteosaston liikevaihdosta
tulee viennistä.
Piiroisen tuolit, sohvat ja pöydät edustavat modernia suunnittelua, jossa on otettu
huomioon sekä ulkonäkö, toiminnallisuus
että ergonomia. Piiroinen käyttää useita nimekkäitä suomalaisia ja myös ulkomaalaisia
suunnittelijoita.
- Tuotteidemme laadun varmistamme
sillä, että teemme kalusteissa käytettävät teräsputkirungot pintakäsittelyineen pääosin
itse. Huolehdimme myös tuolien istuin- ja
selkänojaosissa käytettävän vanerin muotopuristuksesta sekä osien lakkauksesta ja
verhouksesta, Kalliomäki mainitsee.
Omien tuotteiden lisäksi Piiroinen tekee
myös alihankintaa muille kalustevalmistajille.
Odotustilat toimiviksi ja viihtyisiksi

ICT-talon auditoriossa on Pasi Pänkäläisen suunnittelemat AUC40-istuimet.
Vuonna 1949 perustettu Piiroinen Yhtiöt
toimii neljällä toisiaan tukevalla toimialalla,
jotka ovat julkitilakalusteet, muotopuristaminen ja verhoilu, metallikomponentit sekä
metallin pintakäsittely.
- Julkitilakalusteita olemme valmistaneet
parinkymmenen vuoden ajan. Kalusteliiketoiminta on Piiroinen Yhtiöille tärkeä tuki-

jalka, kalusteosaston liiketoimintajohtaja
Iivari Kalliomäki kertoo.
Kalusteita eri käyttötarkoituksiin

Piiroisen julkitilakalustemallistossa on kaksi
tuoteryhmää, PIIROINEN designkalusteja TM-Kaluste-mallistot. Mallistoissa on
kalusteita niin kokoustiloihin, odotustiloi-

Piiroisen kalusteosasto on tehnyt jo pitkään
yhteistyötä terveydenhuollon kanssa.
- Tuttua meille on sairaaloiden, terveyskeskusten ja lääkäriasemien odotustilojen
kalustaminen, Kalliomäki sanoo.
Laadukkaat kalusteet ovat osa toimivaa
ja viihtyisää odotustilaa. Piiroisen kalusteet
ovat kotimaisia, ammattitaitoisesti suunniteltuja ja valmistettuja tuotteita, joiden
tekninen ja visuaalinen laatu kestävät sekä
aikaa että käyttöä. Kalusteista on helppo
muodostaa harmonisia kokonaisuuksia.
Kalliomäki huomauttaa, että Piiroisen mal-

listossa on normaalimitoitettujen tuolien lisäksi korotettuja tuoleja, joita vastaanotolle
pääsyä odottavat henkilöt saattavat tarvita
esimerkiksi ikääntymisen tai sairauden tuomien tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia.
Arvo Piiroinen Oy
Tehdaskatu 28
24100 SALO
Puh. 02 770 610
design@piiroinen.com
www.piiroinen.com
www.tmkaluste.fi

TM-Kaluste-mallistoon kuuluu istumista helpottava korkea
TM13RE-tuoli.
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Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalainsinööri Timo Säisä:

Nykyaikainen tekniikka on
monipuolinen haaste
Sairaaloissa käytettävä tekniikka kehittyy jatkuvasti. Nykyaikainen tekniikka
asettaa uudenlaisia haasteita niin sairaalarakennukselle kuin henkilöstön
osaamiselle.

Asiantuntija

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sairaalainsinööri
Timo Säisä toteaa, että sairaalan teknisen henkilöstön on
seurattava aktiivisesti tekniikan kehittymistä ja ylläpidettävä
osaamistaan hakemalla koulutusta myös oman työyhteisön
ulkopuolelta. Oppia on oltava valmis hakemaan tarvittaessa
jopa ulkomailta. Eri sairaaloiden teknisen henkilöstön verkostoituminen on osaamisen kehittämisen kannalta erittäin
tärkeää.
- Olen kuullut keskusteltavan siitä, pitäisikö
sairaaloiden teknistä henkilöstöä nuorentaa, jotta
saataisiin uusinta tietoa käyttöön tekniikan ylläpidossa. Mielestäni tässä muutostilanteessa paras
ratkaisu on, että henkilöstössä on sekä uutta tietämystä että kokemuksen tuomaa osaamista.
Muutosvaihe on tuonut mukanaan myös tekniikan ylläpitopalvelujen ulkoistamisen. Kun ostopalvelujen käyttö lisääntyy, tarvitsevat teknisen
puolen esimiehet koulutusta osto-osaamisessa.
KYS hankkii tänä vuonna teknisen huollon ostopalveluna, ja Säisä sanoo odottavansa mielenkiinnolla ulkoistuksesta saatavia kokemuksia.
Ylläpidetäänkö vanhaa vai hankitaanko uutta?

Säisän mukaan joskus pitää miettiä todella tarkasti, kannattaako ylläpitää vanhaa tekniikkaa vai
hankkia uutta. Esimerkiksi energiatehokkuus puhuu uuden tekniikan puolesta, mutta myös vanhassa tekniikassa on omat etunsa.
- Ennen valmistettiin hyvää ja kestävää, nyt valmistetaan

- KYSissä olemme päätyneet sille linjalle, että emme lähde
ensimmäisinä kokeilemaan uutta, vaan haluamme valintapäätöksen pohjaksi tietoa käyttökokemuksista. Poikkeus
tunnetusti vahvistaa säännön eli leikkaussaliosaston laajennuksessa olemme suunnittelemassa varavoimajärjestelmää,
jota ei ole vielä käytetty missään sairaalassa. Ajan hermolla pitää tietysti olla, mutta ei pidä hankkia uutta vain sen
vuoksi, että se on uutta.
Riittävätkö tilat?

Seuraava haaste uutta tekniikkaa hankittaessa on tilojen
riittävyys. Uutta sairaalarakennusta suunniteltaessa nykyaikaisen tekniikan tilavaatimukset otetaan huomioon automaattisesti, mutta peruskorjauskohteessa tilanne on toinen.
Suunnittelijoiden ammattitaito laitetaan usein tosi kovalle
koetukselle.
- Kullekin vuosikymmenelle tyypilliset rakenteelliset ratkaisut ja kerroskorkeudet aiheuttavat isojakn ongelmia, kun
uutta tekniikkaa tuodaan vanhaan rakennukseen. Uuden
tekniikan käyttöönotto saattaa vaatia myös esimerkiksi sähkönsyöttöjärjestelmän ja varavoimajärjestelmän täydellisen
uusimisen, kun vanhoissa järjestelmissä teho ei yksinkertaisesti riitä. Uuden tekniikan vaatimia keskustiloja saattaa
olla vaikea sijoittaa vanhaan rakennukseen, koska vapaita
tiloja ei ole tarjolla, Säisä kuvailee.
halpaa. Teknisten laitteiden elinkaari on lyhentynyt selvästi.
Jos esimerkiksi vanhan rakennuksen alkuperäinen hissi toimii edelleen hyvin ja sen huolto onnistuu ilman suurempia
ongelmia, kannattaako sen tilalle hankkia uusi hissi, jonka
taajuusmuuntajakortti kestää pahimmillaan vain muutaman
vuoden ja on todella kallis uusia?
Kun uutta tekniikka päätetään hankkia, ollaan jälleen vaikeassa valintatilanteessa: hankitaanko jo jonkin aikaa markkinoilla ollutta teknologiaa, jonka käytöstä sairaalassa on jo
kokemuksia, vai täysin uutta tekniikkaa.

Tervetuloa Sairaalatekniikan päiville

Timo Säisä toimii Suomen Sairaalatekniikan Yhdistyksen
sihteerinä. Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen Suomen sairaaloissa ja muissa terveydenhoitolaitoksissa toimiva
teknisen alan henkilöstö ja esimerkiksi edistää henkilöstön
ammattillisen osaamisen kehittymistä.
Yhdistys järjestää joka vuosi Sairaalatekniikan päivät. Tapahtuma tarjoaa sairaaloiden tekniselle henkilöstölle paljon
uutta tietoa ja tilaisuuden verkostoitumiseen. Tänä vuonna
Sairaalatekniikan päivät järjestetään Turussa 8. - 9. helmikuuta.
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Ajankohtaista:

Suomen terveydenhuollon laatu
edelleen keskimääräistä parempi

Suomen terveydenhuollon laatu
on edelleen monilla mittareilla
mitattuna parempi kuin OECDmaissa keskimäärin. Tämä käy
ilmi uusimmasta OECD:n Health
at a Glance -terveysraportista,
jossa vertaillaan 34 OECD-maan
ja kuuden muun maan terveydenhuoltoa, asukkaiden terveyttä ja
terveysmenoja.

Tupakointi on meillä harvinaisempaa
kuin useissa muissa OECD-maissa. Euroopan maista vain Ruotsissa ja Islannissa tupakoidaan vähemmän. Alkoholin kulutus
Suomessa on kuitenkin kasvanut ja suunta
on päinvastainen kuin suurimmalla osalla
OECD-maista.
Vertailukelpoista
tietoa päätöksenteon tueksi

Suomen terveysmenot (9,2 prosenttia bruttokansantuotteesta) ovat lähellä OECD-maiden keskiarvoa (9,6 prosenttia). Terveysmenoistamme 75 prosenttia katetaan julkisin
varoin, kun muissa Pohjoismaissa osuudet
ovat 81 - 84 prosenttia ja OECD-maissa keskimäärin 72 prosenttia.
Seulonta- ja rokotekattavuus
huippuluokkaa

Suomi menestyy erityisesti erikoissairaanhoidossa sekä seulontojen ja rokotusten
kattavuudessa. Esimerkiksi aivohalvauksen
jälkeinen 30 päivän sairaalakuolleisuus on
Suomessa OECD-maiden alhaisimpia, jopa
alle puolet OECD-maiden keskiarvosta.
Myös sydäninfarktin jälkeinen sairaalakuolleisuus on alle OECD-maiden keskiarvon.
Suomessa on OECD-maiden kattavin rintasyöpien seulontaohjelma. Peräti 84 prosenttia 50 – 69-vuotiaista naisista osallistuu

Kuva: Tekes.

rintasyöpien seulontaan, kun OECD-maiden keskiarvo on 62 prosenttia. Kohdunkaulansyövän seulontaan osallistuvien 20
- 69-vuotiaiden naisten kohdalla erot ovat
pienempiä. Seulontojen myötä rintasyöpäja kohdunkaulansyöpäkuolleisuus on Suomessa OECD-maiden keskiarvoa matalampi.
Pienten lasten rokotuskattavuus on Suomessa huippuluokkaa. Esimerkiksi hinkuyskää ja tuhkarokkoa vastaan rokotetaan 99

prosenttia kaksivuotiaista lapsista.
Parannettavaakin
riittää

Sydän- ja verisuonitautikuolleisuus
sekä itsemurhakuolleisuus ovat Suomessa OECD-maiden keskiarvoa korkeampia.
Lasten diabetesta esiintyy kolminkertainen määrä (57,4/100 000 alle 15-vuotiasta)
OECD-maiden keskiarvoon (16,9/100 000)
nähden.

OECD:n terveydenhuollon indikaattorit
on tarkoitettu palvelujärjestelmän toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen tarkasteluun eikä
yksittäisten hoitotoimenpiteiden laadun tarkasteluun. Kahden vuoden välein julkaistava
raportti tarjoaa terveyspoliittisesti tärkeää
tietoa erityisesti päätöksentekijöille.
Raportissa vertaillaan 40 maan terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä, terveydenhuollon resursseja, palvelujen käyttöä, järjestelmän kattavuutta ja laatua sekä terveysmenoja. Mukana on myös pitkäaikaishoitoa käsittelevä osio. Suomen terveystiedot OECD
Health Data 2011 -tietokantaan toimittaa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL),
joka myös osallistuu aktiivisesti terveydenhuollon laatuosoittimien, terveysmenotilastoinnin ja terveydenhuollon kansainvälisen
tilastojen kehittämistyöhön.
Health at a Glance -julkaisu on mahdollista tilata OECD:n verkkosivuilta. Osa julkaisussa olevista tilastoista on vapaasti saatavilla OECD:n StatExtracts-palvelusta.
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Avoline laittaa laitteet liikkeelle
Tämän päivän sairaalassa tieto
koneita ja muita laitteita pitää
pystyä liikuttamaan paikasta
toiseen. Avoline Oy:n tuoteva
likoimaan kuuluvat esimerkiksi
mobiilityöpisteet.
Avoline on vuonna 1988 perustettu perheyritys. Toiminnan alkuvuosina yritys keskittyi toimistokalusteiden maahantuontiin ja
myyntiin, mutta vuosien mittaan tuotetarjonta on laajentunut. Nykyisin Avoline on
istuimiin, sairaalatuotteisiin, tietotekniikkaan ja ergonomiaan erikoistunut erikoistukkukauppa.
- Sairaaloille tarkoitetut tuotteet tulivat
valikoimaamme 1990-luvun loppupuolella,
kun tietokoneiden määrä sairaaloissa alkoi
lisääntyä sähköisten potilastietojärjestelmien käyttöönoton vuoksi ja meiltä alettiin kysyä tähän liittyviä tuotteita, Medical-tuotteiden tuotepäällikkö Jukka Salmi kertoo.
Sairaalatuotteet

Sairaaloissa käytetään yhä enemmän liikuteltavia työasemia ja laitteita. Avoline
toimittaa sairaaloihin mobiilityöpisteitä ja
erilaisia laitevaunuja. Myös elvytys- ja anestesiavaunut kuuluvat tuotetarjontaan.
Kiinteitä tietokoneasennuksia varten on
saatavissa seinäkiinnitystelineitä ja monitorivarsia.
- Tuotetarjontamme sisältää myös standardin mukaiset, muiden laitteiden toimintaa häiritsemättömät medical-tietokoneet,
jotka ovat turvallisia käyttää potilasalueella.
Sairaalassa käytettävien tietokoneiden näppäimistöjen ja hiirten on kestettävä puhdistusta desinfioivilla aineilla, ja tällaiset

erikoisnäppäimistöt ja -hiiret kuuluvat valikoimaamme, Salmi toteaa.
Sairaalakäyttöön soveltuvia tuotteita on
myös Avolinen muissa tuotesektoreissa.
Näistä esimerkkejä ovat työtuolit toimistokäyttöön ja leikkaussalikäyttöön sopivat
satulatuolit.
Laadukasta kokonaispalvelua

Salmi kertoo, että Avoline on saavuttanut
asiakkaiden luottamuksen laadukkaalla ko-

Ajankohtaista:

konaispalvelulla ja joustavalla toiminnalla.
Yritys on tehnyt yhteistyötä lähes kaikkien
Suomen sairaaloiden kanssa.
- Tarjoamme sairaaloille kattavan tuotevalikoiman. Maahantuomme itse kaikki myymämme tuotteet, joten tunnemme
tuotteet hyvin ja voimme opastaa oikeissa
valinnoissa. Jos jokin asiakkaan tarvitsema
tuote ei kuulu valikoimaamme, etsimme sen
markkinoilta.
Kokonaispalveluun kuuluu, että Avoline

huolehtii kaikkien myymiensä tuotteiden
huollosta.

Avoline Oy
Laippatie 19 A, 00880 HELSINKI
Puh. 020 741 0820
tietoa@avoline.fi, www.avoline.fi

Ajankohtaista:

Yksityissairaalatoiminta Enemmän tietoa
alkaa HUSin tiloissa
sairauksista
silmänpohjakameran
valonlähteen avulla
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi
topiirin (HUS) valtuusto on päättä
nyt perustaa Hyksin Oy:n, joka tulee
käyttämään HUSin sairaalatiloja
yksityissairaalatoimintaan.

Osakeyhtiö vuokraa laitteet ja tilat sairaanhoitopiiriltä markkinahintaan ja käyttää niitä silloin, kun ne ovat tyhjillään tai käyttämättöminä. Yksityissairaalan on määrä tarjota hoitoa
vakuutusyhtiöiden maksamille, palveluseteliä
käyttäville, itse hoitonsa maksaville ja ulkomaisille potilaille.
HUSin valtuusto on asettanut yksityissairaalan perustamisehdoiksi, että yksityissairaala ei

saa vaarantaa HUSin omien potilaiden hoitoa.
Esimerkiksi yksityissairaalan leikkaukset ovat
väistämisvelvollisia normaaliin sairaalatoimintaan kuuluvien kiireellisten operaatioiden suhteen.
Perustamisehdoissa on myös mainittu, että
Hyksin Oy:n toiminnan on alennettava sairaanhoitopiirin kustannustasoa.
Hyksin Oy on HUS-kuntayhtymän tytäryhtiö. Sen alkupääoma on miljoona euroa, josta
HUS merkitsee ja maksaa enintään 750000 euroa. Muut osakkaat ovat Invalidisäätiö 20 prosentin ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma 10 prosentin osuudella. Sairaalan on
tarkoitus aloittaa toimintansa tämän vuoden
lopussa.

VTT on kehittänyt mikrotekno
logiaan perustuvan suodinkom
ponentin spektrikameroihin ja
valonlähteisiin. Teknologia mah
dollistaa pienikokoisen ja nopean
silmänpohjakameran valmistami
sen. Kameraa voidaan tulevaisuu
dessa hyödyntää erilaisten saira
uksien, esimerkiksi diabeteksen,
havaitsemiseksi.
VTT tutkii Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa spektri- ja lämpökuvauksen lääketieteellisiä sovellusmahdollisuuksia. Tutkimuskohteena

on erityisesti teknologian hyödyntäminen
silmänpohjan kuvantamisessa ja aivoleikkauksissa. Tavoitteena on kehittää laite, jolla
lääkärit voivat määrittää nopeasti, helposti
ja edullisesti silmänpohjan kunnon ja havaita sairauksia.
Kehitystyössä käytetään silmänpohjan
kuvaamiseksi VTT:llä kehitettyä, Fabry-Perot-ilmiöön perustuvaa valonlähdettä, jolla valaistaan silmänpohjaa nopeasti valon
eri aallonpituuksilla. Näin silmänpohjasta
saadaan erilaisia tietoja, joita yhdistämällä
voidaan määrittää esimerkiksi veren happipitoisuus.
VTT:n kehittämän suodinteknologian
sovelluskehitystyötä tehdään yhteistyössä
laitetoimittajien kanssa.

Tutustu näköislehteen
osoitteessa:
www.suomiviesti.ﬁ
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AquaClean 8000+ on uuden
aikakauden seinä-WC-ratkaisu

Geberitin AquaClean 8000+ on
seinä-WC-istuin, joka soveltuu
erinomaisesti sairaaloihin ja palvelutaloihin.

Euroopassa seinä-WC-ratkaisut ovat olleet
jo pitkään erittäin suosittuja, mutta Suomessa niiden käyttö on vasta yleistymässä.
Seinä-WC:n edut on huomattu meilläkin
esimerkiksi hotelleissa, julkisissa tiloissa ja
yhä enemmän myös sairaaloissa ja palvelutaloissa.
- Seinä-WC on esteettinen ratkaisu, koska
näkyvissä ovat vain WC-istuin ja huuhtelupainike. Seinä-WC helpottaa ja nopeuttaa
WC-tilan siivoamista, koska koko lattiapinta-ala on vapaana. Asiakkaamme ovat kertoneet WC-tilan hygieenisyyden parantuneen
selvästi, kun tilaan on asennettu seinä-WC:t.
Seinä-WC myös helpottaa avustettua WCkäyntiä, koska vesisäiliö ei ole avustajan tiellä, markkinointikoordinaattori Carl-Johan
Sandblom Geberit Oy:stä kertoo.
Geberit on maailman johtavia seinä-WCratkaisujen kehittäjiä. Geberitin AquaClean
8000+ pitää sisällään tekniikkaa, johon seinä-WC-istuimissa ei ole totuttu.
Uudenlaista toiminnallisuutta

Geberitin AquaClean 8000+ tarjoaa aivan
uudenlaista toiminnallisuutta ja mukavuutta sekä itsenäisiin että hoitajan avustuksella
tehtäviin WC-käynteihin.
- WC-istuimessa on suihkutoiminto, joka
pesee hellävaraisesti ja tehokkaasti. Lämminilmapuhallus huolehtii kuivaamisesta
suihkutuksen jälkeen. Suihkuvarren asento

käytetään Geberitin Duofix-asennuselementtiä. Seinän sisälle jäävä asennuselementti sisältää vesisäiliön ja huuhtelumekanismin.
- Duofixin rakenne on sellainen, että
huuhtelutekniikan huolto onnistuu seinärakennetta rikkomatta huuhtelupainikkeen
asennusaukon kautta. Geberit tarjoaa 25
vuoden varaosasaantitakuun vesisäiliön
osille, Sandblom mainitsee.
Geberit Oy
Tahkotie 1
01530 VANTAA
Puh. 09 867 8450
carl-johan.sandblom@geberit.com
www.geberit.fi

sekä vesisuihkun ja puhaltimen lämpötila
ja paine voidaan säätää henkilökohtaisten
mieltymysten mukaisesti, Sandblom sanoo.
Vedellä tapahtuva pesu ja lämpimällä ilmalla tapahtuva kuivaus on iholle huomattavasti hellävaraisempaa kuin WC-paperilla
tapahtuva puhdistus. Se myös helpottaa sekä
WC:ssä asioivan henkilön että häntä avustavan hoitajan toimintaa.
Järjestelmä on erittäin hygieeninen, koska se huuhtelee suihkupään automaattisesti
puhtaalla vedellä ja Jetclean-puhdistusai-

neella sekä ennen käyttöä että käytön jälkeen. Istuimen aktiivihiilisuodatin varmistaa, että epämiellyttävät hajut eivät pääse
leviämään WC-tilaan.
- Kun olemme esitelleet AquaClean 8000+
-ratkaisua terveydenhuoltoalan tapahtumissa, on hoitoalan henkilöstö ollut siitä erittäin kiinnostunut ja todennut sen parantavan hygieniaa ja tuovan toivottua apua jokapäiväiseen työhön, Sandblom huomauttaa.
Asennus Duofix-elementin avulla

n Geberit kehittää ja valmistaa kor-

keaa teknologiaa edustavia lvi-alan
tuotteita ja järjestelmiä. Vuonna
1874 Sveitsissä perustettu yhtiö on
laajentunut konserniksi, jolla on toimintaa 41 maassa ja 15 tuotantolaitosta seitsemässä maassa. Suomessa toimiva Geberit Oy on konsernin
kokonaan omistama tytäryhtiö.

AquaClean 8000+ -istuimen asennuksessa

TamPiko viestintä-,
valvonta- ja turvajärjestelmä
Tam-Tele Oy toimittaa erilaisia
viestintäjärjestelmiä julkiselle
sektorille. Yrityksen tunnetuimpiin tuotteisiin kuuluu TamPikohoitajakutsujärjestelmä.
Tam-Tele Oy on toiminut televiestintäalalla jo 40 vuoden ajan. Alkuvuosina toiminta
keskittyi julkisten tilojen keskusradiojärjestelmiin, ja 1980-luvun puolessavälissä
mukaan tulivat Stentofon-pikapuhelin- ja
TamPiko-hoitajakutsujärjestelmät. Tänä
päivänä Tam-Tele tunnetaan monipuolisten,
asiakaslähtöisten viestintäratkaisujen suunnittelijana ja toimittajana, jonka palvelutarjonta kattaa myös järjestelmien asennuksen
ja huollon.
- Julkinen sektori on säilynyt suurimpana asiakassektorinamme. Olemme toimittaneet viestijärjestelmiä esimerkiksi sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelutaloihin,
kouluihin ja oikeustaloihin. Toimintamme
on keskittynyt Pirkanmaalle, mutta toimimme koko Suomen alueella, tekninen johtaja
Tapio Palonen sanoo.
Pienenä organisaationa Tam-Tele pystyy
räätälöimään ratkaisut täsmälleen asiakastarpeita vastaaviksi, ja muutosten tekeminen
onnistuu vielä projektin viime metreilläkin.
Joustavuutta toimintaan tuo myös se, että
Tam-Telen tuotteiden elektroniikan valmistaa emoyhtiö Pikotec Oy.
Monipuolinen TamPiko

- TamPiko on todella monipuolinen, nykyajan vaatimukset täyttävä kokonaisuus. Sen

avulla voidaan hoitaa kutsut, hälytykset,
kuulutukset, puhelin- ja kuvayhteydet, ovivalvonta sekä potilaspaikan radion, tv:n ja
valojen hallinta, Palonen luettelee.
Tam-Telen TamPiko-hoitajakutsujärjestelmä on kehittynyt vuosien mittaan sairaalan tai hoitolaitoksen täydelliseksi viestintä-,
valvonta- ja turvajärjestelmäksi.
Myös käytössä oleva TamPiko-hoitajakutsujärjestelmä on mahdollista päivittää
osaksi nykyaikaista IP-teknologiaa hyödyntävää TamPiko-järjestelmää. Stentofon on
edelleen osana TamPiko-järjestelmää. Käyttämällä monipuolisen AlphaCom-järjestelmän audio- ja VoIP-puhelintoimintoja voidaan toteuttaa myös vaativia turvallisuus- ja
kuulutusjärjestelmiä. Hyödyntämällä langattomia yhteyksiä saadaan hälytys-, kuva- ja
puheyhteydet tarvittaviin kohteisiin.
TamPiko-järjestelmä on käytössä useissa
sairaaloissa, terveyskeskuksissa, palvelutaloissa ja vanhainkodeissa eri puolilla Suomea. Uusimpana kohteena Palonen mainitsee Nokian Hoivakodin, jossa valvontaominaisuuksia on parannettu integroimalla kotimainen EMFIT-valvontaohjelmisto osaksi
TamPiko-järjestelmää.

Tam-Tele Oy
Tykkitie 1
36240 KANGASALA
Puh. 03 359 6020
tam-tele@tam-tele.fi
www.tam-tele.fi
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Rutiinien automatisoinnilla aikaa
ja laatua potilastyöhön
Terveydenhuollossa
painitaan alati aika- ja
henkilökuntaresurssien
riittävyyden kanssa. Uudella teknologialla palvelutilanteita voidaan automatisoida, mikä näkyy
täysinä vastaanottoaikoina
ja asiakaspalvelun laadun
parantumisena.

Elisa on kehittänyt terveydenhuoltoalalle uusia asiakaspalvelumalleja, joilla rutiinitöitä ja asiakaspalvelutilanteita voidaan automatisoida.
- Uuden teknologian avulla tehokkuutta voidaan kasvattaa jo
olemassa olevin resurssein, jolloin hoitohenkilökunnan työtaak-

ka kevenee ja resursseja vapautuu
aitoon potilastyöhön. Asiakkaat
puolestaan hyötyvät asiakaspalvelun laadun paranemisesta, saavat
palvelua nopeammin ja monipuolisemmin, johtaja asiakasvuorovaikutuksen ratkaisut Anna-Mari
Ylihurula kertoo.
Jorvi kutsuu tekstiviestillä töihin

Yksi esimerkki automatisoinnista
on Elisa Dialogi -tekstiviestipalvelu. Se on käytössä HUSin Jorvin
sairaalassa, kun vuorosta puuttuvaa henkilöstöä kutsutaan töihin.
- Aiemmin päivystyksen vuorovastaava lähetti viestin kännykkään tallennetuille ryhmille,
ja viestejä jouduttiin lähettämään
moneen kertaan. Henkilökuntaa
piti välillä myös soitella yksitellen
läpi. Nyt viesti menee nyt yhdellä
hiiren klikkauksella kaikille. Palvelu on nopeuttanut huomattavasti
viestin perillemenoa, apulaisosastonhoitaja Taru Käkönen Jorvin
päivystyksestä kuvaa.
Ajanvarauksessa Elisa Dialogia
voidaan hyödyntää tarjoamalla vapaita vastaanottoaikoja tekstiviestitse. Asiakas vahvistaa tai peruu
ajan vastausviestillä. Palvelu voi
olla integroituna organisaation
ajanvarausjärjestelmään, jolloin
manuaalista lähettämistä ei tarvitse tehdä. Järjestelmässä on mukana automaattinen raportointi, jolla
voidaan seurata kunkin toimenpi-

teen vaikuttavuutta.
Potilaskohtaamisia monessa
kanavassa

Useassa terveydenhuoltoalan organisaatiossa asiakaskohtaamisiin
käytetään monia kanavia, joiden
hallitsemiseen on yhtä monta järjestelmää. Elisan kontaktienhallinnalla voidaan asiakasta palvella yhdellä sovelluksella kanavasta
riippumatta.
- Sähköinen asiointi ja yhteydenpito useampia kanavia hyödyntäen korostuvat varsinkin
tulevaisuuden asiakaspalvelussa.
Asiakkaita palvellaan joustavammin ja henkilökohtaisemmin, Ylihurula esittää.
Asiakaspalvelun laatua parantaa

Elisan älykäs takaisinsoittopalvelu, jolla voidaan pureutua ruuhkahuippuihin esimerkiksi ajanvarauksessa. Palvelussa asiakas voi
ruuhkan takia jättäytyä passiiviseen jonoon, sulkea puhelimen ja
odottaa soittoa jonopaikan vapautuessa.
Video ja sähköinen varmenne

Tulevaisuudessa potilaan tilan arviointi tai asiantuntijan lausunto
on mahdollista saada videoyhteyden avulla. Videoyhteydellä toteutettava asiakaspalvelu on osa Elisan yritysasiakkailleen tarjoamaa
kontaktienohjausjärjestelmää,
jossa yritysten ja yhteisöjen kaikki asiakaskontaktit voidaan hoitaa
hallitusti asiointitavasta riippu-

matta. Videoyhteys on toteutettu
yhdessä Elisan tytäryhtiön Videran kanssa.
Ratkaisu mahdollistaa joustavan
resurssien käytön, kun vapaana
olevat asiakaspalvelijat ovat käytettävissä toimipisteestä riippumatta
asiakkaan valitsemalla tavalla.
Ratkaisun ansiosta yritykset ja julkishallinnon organisaatiot voivat
tarjota henkilökohtaista palvelua
kasvokkain muuallakin kuin fyysisessä asiakaspalvelutilanteessa.
Yleistymässä on myös mobiilivarmenne eli henkilöllisyystodistus kännykässä. Tätä Elisa on
kehittänyt yhdessä operaattorien
kanssa. Luottamuksellisia henkilötietoja voidaan pian käyttää sekä
puhelin- että verkkoasiakaspalvelussa. Asiakas voikin esimerkiksi
selata laboratoriotuloksiaan verkossa tunnistauduttuaan Elisan
mobiilivarmenteella.
Ota yhteyttä Elisa Yritysasiakasmyynnin yhteyshenkilöösi tai
soita 010 808 088 tai www.elisa.
fi/yrityksille

Uutta tekniikkaa
terveydenhuollon käyttöön
Kaukomarkkinat Oy tunnetaan teollisuuden kone- ja laitetoimittajana, mutta yrityksellä on myös laaja valikoima
terveydenhuollon käyttöön soveltuvaa
tekniikkaa.
Pisimpään Kaukomarkkinoiden tuotevalikoimassa ovat olleet ambulansseissa ja kotisairaanhoidossa käytettävät kannettavat Panasonic Toughbook -tietokoneet. Kannettavien
koneiden käyttö lisääntyy koko ajan myös sairaaloissa.
- Kehittyneet tietojärjestelmät ja langaton teknologia
mahdollistavat kirjausten tekemisen tutkimus- tai hoitotilanteessa, joten kannettavista koneista on tullut toimiva
vaihtoehto pöytätietokoneille. Terveydenhuollossa käytettäviltä kannettavilta koneilta vaaditaan pitkää akun kestoa, toimintavarmuutta ja erityisiä hygieniaominaisuuksia
eli helppoa puhdistettavuutta ja desinfiointiaineita sietoa.
Toughbookit vastaavat nimenomaan näihin tarpeisiin, projektipäällikkö Tony Lindqvist toteaa.
Panasonicin tuotteista Lindqvist nostaa esille myös leikkaussaleihin ja muihin operaatiotiloihin tarkoitetut erikoisnäyttölaitteet operaatioiden seurantaan ja kamerajärjestelmät operaatioiden tallentamiseen esimerkiksi opetuskäyttöä
varten. Tämän tuotesektorin kehittämisessä Panasonic on
tehnyt mittavaa yhteistyötä kirurgien ja leikkaussalihenkilöstön kanssa, ja oppeja on sovellettu teknisten ominaisuuksien lisäksi käytön helppoudessa.
Kaukomarkkinoiden tuotevalikoimaan kuuluvat myös
Dicomilla varustetut monikäyttönäytöt ja -projektorit, joilla
röntgenkuvia pystytään käsittelemään työhuoneissa ja varsinkin ryhmätyötiloissa, jotka pääsääntöisesti ovat normaalissa kokouskäytössä.

Kehitystä seuraava kumppani

Lindqvist toteaa, että Kaukomarkkinat on ollut tekemisissä
terveydenhuollon näyttötekniikan kanssa vasta lyhyen aikaa, mutta jokainen päivä merkitsee uuden oppimista.
- Tekniikan tarve ja tärkeys kirkastuu meille sitä paremmin, mitä enemmän työskentelemme terveydenhuollossa
toimivien ammattilaisten kanssa. Meille asiakas on paras
opettaja. Uusia tuotteita tulee markkinoille nyt nopealla
tahdilla, joten hankimme jatkuvasti teknistä koulutusta.
Haluamme olla asiakkaillemme asiantunteva kumppani
tekniikkahankinnoissa.
Tulevaisuuden suosikkituotteiksi Lindqvist arvioi itseilmoittautumisjärjestelmät sekä odotus- ja oleskelutiloihin
tarkoitetut elämyksiä tuottavat visuaaliset ja audiovisuaaliset järjestelmät eli järjestelmät, joissa potilaan viihtyminen ja henkilökunnan työn nopeuttaminen kulkevat käsi
kädessä.
- Panasonic tulee panostamaan lähivuosina voimakkaasti
visuaalisten ja audiovisuaalisten järjestelmien tuotekehitykseen, ja Kaukomarkkinat seuraa kehitystä aktiivisesti.

Kaukomarkkinat Oy
Terveydenhuolto
Lintulahdenkuja 10
00500 HELSINKI
Puh. 09 5211
avsystems@kaukomarkkinat.com
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Ilmanpuhdistuslaitteet antava
antavat
anta
t
aikaa sisäilmaongelman
järkevään ratkaisuun
Työtekijöiden kurkkuja kutittaa,
hengitys vinkuu, silmät ja nenät
vuotavat. Joku kertoo ongelmista äänensä kanssa ja jollekin on
ilmaantunut iho-oireita. Tällaisia
ongelmia ei voida sivuuttaa, vaan
niiden aiheuttaja on selvitettävä.
Selvitystyö ja ratkaisun suunnittelu vie aikaa, joten tarvitaan toimiva väliaikaisratkaisu sisäilman
laadun parantamiseksi.
Työntekijöiden oireiden taustalla ovat hyvin usein sisäongelmat. Sisäilmaongelmien
syyt voivat löytyä tilan rakenteista tai tilassa tapahtuvasta toiminnasta eli työtehtävissä
muodostuvista partikkeleista ja kaasuista tai
käytettävistä kemikaaleista. Olipa syy mikä
tahansa, henkilöstön terveys ja turvallisuus
on pystyttävä takaamaan korjaustöitä odotettaessa.
- Tehokkailla ilmanpuhdistimilla pystytään vaikuttamaan hyvin paljon sisäilman
laatuun. Markkinoilla on paljon ilmanpuhdistimia, mutta valitettavasti osa niistä on
sellaisia, joista ei ole mitään hyötyä. Puhdistimet kannattaa siis hankkia alan asiantuntijalta, Desinfinator Oy:n toimitusjohtaja
Christer Enqvist sanoo.
Desinfinator on kehittänyt yhteistyössä
suomalaisten ja ulkomaalaisten asiantuntijoiden kanssa edistyksellistä ilmanpuhdistusteknologiaa, jonka toimivuus on todistettu tutkimuksissa sekä Suomessa että
ulkomailla.
- Laitteillamme annetaan aikaa sisäilmaongelmien selvitystyölle ja korjaussuunnitelman tekemiselle ja turvataan tiloissa
työskentelevien ihmisten hyvinvointi tänä
aikana. Ongelmien ratkaisussa päästään
parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen,
kun päätöksiä ei tehdä hätiköiden, kotimaan
myynnin myyntipäällikkö Taina Leino mainitsee.
Leino jatkaa, että on todella tärkeää, että
ilmanpuhdistuslaitteet otetaan käyttöön
mahdollisimman nopeasti eli ei esimerkiksi
jäädä odottamaan sisäilmamittausten tuloksia. Tiloissa työskentelevät henkilöt voivat
itse todeta laitteiden vaikutuksen sisäilman
laatuun ja tuntevat, että heidän hyvinvoinnistaan välitetään.

Sairaalan obduktio-osastolta
poistetaan epämiellyttävät
hajut Desinﬁnatorin toimittamalla ratkaisulla, joten tilan
hygieniataso pysyy korkeana.

kaasti pilkkova laite asennetaan huuvan
sisälle, jolloin rasva poistuu poistoilman
mukana eikä jää likaamaan huuvaa tai ilmastointikanavaa.
- Opastamme aina asiakasta sopivan laitearsenaalin valinnassa. Meille on kertynyt
vankka tietopohja siitä, millaisia laitteita
missäkin kohteissa kannattaa käyttää. Voimme tarvittaessa käydä paikan päällä kartoittamassa tilanteen, Leino huomauttaa.
Kaikki Desinfinator-tuotteet valmistetaan
Suomessa. Toistaiseksi suurin osa Desinfinatorin tuotannosta on mennyt vientiin.
Vientiprojektit ovat suuntautuneet naapurimaihin, muualle Eurooppaan ja jopa
Dubaihin saakka. Maailman suurimmissa
risteilyaluksissa M/S Oasis of The Seas ja
M/S Allure of The Seas on myös käytössä
Desinfinatorin teknologiaa.
Osastonhoitajan huoneen sisäilmaongelmaa helpotettiin Desinﬁnatorin
ilmanpuhdistimella.

Monta teknologiaa yhdessä laitteessa

Desinfinator on onnistunut yhdistämään
tunnetut ilmanpuhdistamisessa käytettävät
teknologiat yhteen laitteeseen.
- Laitteissamme yhdistyvät negatiivisia
ioneita tuottava ionisaatio, aktiivihiilisuodatus, fotokatalyysi ja tarvittaessa HEPAsuodatus. Laitteissamme on erikoissuodatin,
jossa on nanoteknologian avulla kiinnitetty
antibakteerinen pinnoite. Pinnoite aktivoituu laitteessa olevan UV-lampun tuottaman valon ansiosta ja syntyy fotokatalyysi
ja huoneilmasta kerätyt homeitiöt kuolevat
suodattimessa. Moni ilmanpuhdistuslaite
kyllä kerää homeitiöt, mutta eivät tapa niitä, jolloin itiöt jatkavat oireita aiheuttavien
metabolien ja dimetyldisulfidikaasun tuottamista, Enqvist kuvailee.
Desinfinatorin tuotevalikoimassa on erilaisia vaihtoehtoja eri tarkoituksiin. Puhdistimia on asennettu esimerkiksi jätevesilaitoksiin hajujen ja tappavan, korroosiota
aiheuttava rikkivetykaasun poistoa varten.
Suurkeittiöissä Desinfinatorin puhdistimia
käytetään rasvanpoistossa. Rasvaa tehok-

Desinﬁnatorin ilmanpuhdistimilla haettiin apua terveyskeskuksen kuntoutusosaston sisäilmaongelmiin.

Useita onnistuneita sairaalaprojekteja

Desinfinator valmistaa sekä huonetilaan että
ilmastointikanavaan asennettavia ilmanpuhdistuslaitteita. Molemmilla sovelluksilla
on laajat käyttömahdollisuudet terveydenhuollossa. Enqvistin mukaan Desinfinator
on toteuttanut useita onnistuneita sairaalaprojekteja.
- Ilmastointikanavaan asennettavilla laitteilla estetään tehokkaasti bakteerien leviäminen ilmastoinnin kautta. Potilashuoneisiin sijoitettavilla laitteilla voidaan nostaa
huoneiden hygieniatasoa huomattavasti.
Obduktio-osastoilla laitteitamme käytetään hajujen poistossa ja hygieniatason ylläpidossa.
Enqvist lisää, että laitteita käytetään paljon
myös saneeraustyön aikana. Sairaalassa on
erittäin tärkeää, että haitallisten partikkelien
leviäminen saneerauskohteesta viereisiin tiloihin pystytään estämään. Ilmanpuhdistusratkaisuilla suojataan samalla myös saneeraustyössä mukana olevia työntekijöitä.
Desinfinator Oy
Aurinkokuja 5 B, 33420 TAMPERE
Puh. 03 344 4844, info@desinfinator.com
www.desinfinator.com
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Kannattaako kaikki tehdä itse?
Tulevaisuuden sairaalassa
oma henkilöstö saa keskittyä
hoitotyöhön ja yhteistyökumppanit huolehtivat tukipalveluista. Käytäntö toimii
ulkomaisissa sairaaloissa,
mutta Suomessa sen etuja ei
ole vielä huomattu.
Sairaalan tehtävänä on tuottaa laadukkaita
hoitopalveluja. Hoitopalvelujen toteuttamiseksi tarvitaan paljon erilaisia tukipalveluja.
- Tilojen puhtaanapito, potilaiden hygieniasta huolehtiminen, ruokahuolto,
näytteiden ja materiaalien kuljetus, lääkintävahtimestaritoiminta, kiinteistö- ja henkilöturvallisuudesta huolehtiminen sekä
kiinteistön tekniikan, sisätilojen ja ulkoalueiden ylläpito ovat tukipalveluja, joita ilman
sairaala ei toimi. Kaikissa näissä tarvitaan
paljon henkilöresursseja ja henkilöstöltä
vaaditaan erikoisosaamista, ISS Palveluiden
liiketoimintayksikön johtaja Aarne Martikainen sanoo.
- Ulkomailla on jo yleistä, että sairaalan
oma henkilöstö keskittyy pelkästään hoitopalveluihin ja yhteistyökumppanit huolehtivat tukipalvelujen tuottamisesta. ISS on
kansainvälinen monipalveluyritys, joka on
tehnyt maailmalla yhteistyötä sairaaloiden
kanssa jo pitkään. Euroopassa Englanti on
johtava maa sairaaloiden tukipalvelujen
ulkoistamisessa, johtaja Kalevi Rajala ISS
Palveluista jatkaa.

Tukipalvelujen tuottajien palveluksessa olevat työntekijät ovat alojensa ammattilaisia. Kuva: ISS.
pystyvät miettimään, miten tehtävät hoidetaan mahdollisimman hyvin mutta samalla
kustannustehokkaasti. He voivat myös panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen aivan eri tavalla, Rajala mainitsee.
Martikainen huomauttaa, että tukipalvelujen tuottajien palveluksessa olevat työntekijät ovat alojensa ammattilaisia. Monesti
sairaalan henkilöstö siirtyy ulkoistamisprosessissa tukipalvelujen tuottajan palvelukseen.
- Tutkimusten mukaan yksityisen yrityksen palvelukseen siirtyminen saattaa aluksi
tuntua työntekijästä pelottavalta, mutta siirtymäajan jälkeen työtyytyväisyys ja työhyvinvointi paranevat entiseen verrattuna.
Rajala ja Martikainen kehottavat sairaaloita vertailemaan oman palvelutuotannon
ja ulkoistetun palvelutuotannon etuja. Monessa sairaalassa saatetaan päätyä vertailun
jälkeen harkitsemaan yhteistyön mahdollisuutta itse tekemisen sijaan.

Suomessa vallitsee
itse tekemisen kulttuuri

ISS:n ulkoistamispalvelut ovat sairaaloiden
käytettävissä myös Suomessa. Kokemuksia
kansainvälisestä toiminnasta ja maailmalla
hyviksi havaittuja toimintamalleja voidaan
hyödyntää myös täällä tarjottavissa palveluissa.
- Jostain syystä Suomessa ollaan todella
paljon jäljessä muun maailman kehityksestä sairaalan tukipalvelujen ulkoistamisessa.
Teemme yhteistyötä muutamien sairaanhoitopiirien kanssa, mutta kyseessä eivät
ole kovin suuret palvelukokonaisuudet,
Rajala toteaa.
- Meidän pitkäaikaisin asiakkaamme on
Keski-Pohjanmaan keskussairaala, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo
1990-luvun alusta alkaen. Saamamme palautteen mukaan kuntayhtymän johto on
ollut erittäin tyytyväinen ratkaisuun ja sen
kustannustehokkuuteen ja joustavuuteen,
Martikainen kertoo.
Sairaala voi hankkia ISS Palveluilta joko
yksittäisen palvelun tai laajemman palvelukokonaisuuden. Palvelukokonaisuudessa
eri palvelujen rajapinnat ovat mahdollisimman ohuet ja niissä on mahdollista löytää
synergioita ja tuottavuutta parantavia toimintatapoja.
Tasokasta palvelua
kustannustehokkaasti

Kun sairaalan tukipalvelut ulkoistetaan,
päästään aivan yhtä hyvään – ja jopa parempaankin – lopputulokseen kuin omalla
työllä. Ulkoistaminen on myös erittäin kustannustehokas vaihtoehto.
- Ydintehtävissä työskentelevien henkilöiden ei tarvitse miettiä tukipalvelujen järjestämistä, joten he voivat keskittyä omiin tehtäviinsä sataprosenttisesti. Tukipalvelujen
tuottajat ovat omien alojensa osaajia ja he

ISS on kansainvälinen monipalveluyritys, joka on tehnyt maailmalla yhteistyötä sairaaloiden kanssa jo pitkään. Kuva: ISS.

Lisätietoja:
ISS Palvelut
Kalevi Rajala, johtaja
Puh. 020 514 1478
kalevi.rajala@iss.fi
www.iss.fi
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HUS-Desikon toimitusjohtaja
Tuula Karhumäki:

HUS-Desiko on Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiriin
kuntayhtymän organisaatioon
kuuluva kunnallinen liikelaitos,
joka tuottaa asiakkailleen laitosja välinehuoltopalveluja. Jatkuvana projektina on palvelujen kehittäminen.
HUSin alueen laitoshuoltopalvelut organisoituivat omaksi kokonaisuudekseen jo
1990-luvun alussa ja välinehuoltopalvelut
vuonna 1998. Vuonna 2000 toiminnot yhdistettiin ja syntyi HUSin Huoltopalvelukeskus. Se muuttui kunnalliseksi liikelaitokseksi vuonna 2008.
Välinehuoltoon haetaan tehokkuutta

Tällä hetkellä HUS-Desikolla on seitsemän
välinehuoltokeskusta eri puolilla sairaanhoitopiiriä. Välinehuoltokeskusten määrää
on vähennetty ja tullaan edelleen vähentä-

mään asteittain, ja tällä haetaan toimintaan
tehokkuutta.
Välinehuollon on kehityttävä koko ajan,
jotta se pystyy toimimaan tehokkaasti sekä
vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sekä
täyttämään terveydenhuollon laitteita ja
tarvikkeita koskevan lain velvoitteet ja EUstandardien vaatimukset.
- Välinehuollon laitekannan jatkuva uudistaminen tämän päivän vaatimusten tasolle edellyttää isojakin investointeja. Myös
käyttämämme tietojärjestelmät vaativat
kehittämistä. Esimerkiksi tuotteiden jäljitettävyyttä koskevat määräykset ovat tiukentuneet eli välinehuollossa käsiteltävien
välinepakkausten kulku pitää pystyä selvittämään jälkikäteen, ja tätä varten tarvitaan
hyvä tuotannonohjausjärjestelmä. Visiona
on yksilöivä instrumenttien tunnistusjärjestelmä, HUS-Desikon toimitusjohtaja Tuula
Karhumäki kertoo.
Jatkuu sivulla 16...

Trestonin uutuutena
Medi-tuotesarja
Treston on Euroopan johtavia
teknisten tilojen kalusteiden ja
pientavaroiden säilytysratkaisujen
valmistajia. Pari vuotta sitten yritys
aloitti myös terveydenhuollon kalusteiden valmistuksen.
Treston Medi on kotimainen vaunu- ja työpistekalustevaihtoehto terveydenhuollon ammattilaisille.
- Medi-tuotesarja sai alkunsa sitä kautta,
että huomasimme toimittavamme yhä enemmän kalusteita terveydenhuoltosektorille.
Ensimmäiset laitevaunut valmistuivat asiakasräätälöityinä tuotteina ja sen jälkeen olemme
kehittäneet joitakin uusia tuotteita Medi-tuotesarjaan, myyntipäällikkö Minna Heikkinen
kertoo.
Treston Medi-tuotesarjassa on erilaisia sairaalavaunuja ja työpistekalusteita. Uusin tuote
on korivaunu, joka soveltuu sekä tarvikkeiden
kuljetukseen että säilytykseen. Suosittu tuote
on mobiilityöpiste, johon saa lisävarusteena
esimerkiksi kansio- tai näppäintelineen. Trestonin muusta tuotetarjonnasta terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön soveltuvat
esimerkiksi sähkösäätöiset työpöydät,
säilytyslaatikostot ja työtuolit.
Trestonilla on yli 40-vuotinen kokemus ammattikalusteiden suunnittelusta ja valmistuksesta, ja tätä kokemusta
yritys käyttää hyväksi myös Medi-tuotteiden viimeistelyssä. Laadukkaista
komponenteista kootut kalusteet ovat
kestäviä ja luotettavia käyttää. Trestonille on vuosien mittaan kertynyt
erikoisosaamista staattiselta sähköltä
suojattavien tilojen kalustamisessa.
Suurin osa kalusteista onkin saatavissa ESD-ominaisuuksilla.
- Muiden tuotteidemme tapaan
Medi-tuotteiden suunnittelussa on
kiinnitetty huomiota tuotteiden ergonomiaan, designiin ja toimivuuteen.

Kalusteissa on monipuoliset säätömahdollisuudet, ne ovat kevyitä siirrellä ja mahdollistavat
hyvät työasennot. Teemme tarvittaessa myös
asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja, Heikkinen toteaa.
Treston mukana Sairaalatekniikan
päivillä 8.-9.2.2012.Tervetuloa
osastolle nro 35+36.

Treston Oy
Sorakatu 1
20730 TURKU
Puh. 02 277 9000
sales@treston.fi
www.treston.fi

Asiantuntija

Laitos- ja välinehuoltopalvelut
vaativat jatkuvaa
kehittämistä
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Uutta käytännöllisyyttä
humaanijätteen käsittelyyn

HUS-Desikon
toimitusjohtaja
Tuula Karhumäki:
Koska välinehuoltotoiminta on tuotantoteknologiakeskeistä, ovat tuotantoprosessit
jatkuvasti tarkastelun kohteina. Prosesseja
pyritään virtaviivaistamaan ja tuottavuutta
kehittämään. Viime syksyn kehittämisprojektissa etsittiin kaikki välineiden huoltoprosessia hidastavat ja hukkaa aiheuttavat
vaiheet. Tänä vuonna on tarkoitus keskittyä
sellaisiin toimintoihin, jotka tuottavat arvoa
asiakkaille ja optimoivat kokonaisuutta.
Laitoshuolto vastaa
mikrobimaailman haasteisiin

Asiantuntija

Sekä välinehuolto että laitoshuolto ovat tärkeässä roolissa infektioiden torjuntatyössä.
Laitoshuollon on pystyttävä vastaamaan muuttuvan mikrobimaailman haasteisiin hoitoympäristössä.
- Sairaalasta löytyy ajoittain
bakteereja, joihin antibiootit eivät tehoa. Meillä täytyy olla tarkat suunnitelmat ja tehokkaat
siivousmenetelmät, joilla voimme
pitää potilasympäristön vapaana
näistä bakteereista. Pärjätäksemme taistelussa bakteereja vastaan
meidän täytyy kehittää osaamistamme ja menetelmiämme koko
ajan, Karhumäki sanoo.
Uudenlainen haaste laitoshuollon palvelutason ylläpitämisessä
on henkilöstön monikulttuurisuus.

Monikäyttöisten alusastioiden ja virtsapullojen käsittely vie aikaa ja
rahaa ja on työvaiheena epämiellyttävä. Ratkaisu on kertakäyttöisiin
astioihin perustuva Ecopatentkonsepti.

- Jos henkilö ei täysin hallitse suomen
kieltä, on perehdyttäminen ja osaamisen ylläpito haastavaa. Työn laadun on oltava joka
tapauksessa tavoitteiden mukaista, ja tämän
vuoksi olemme laatineet työntekijöille kirjallisten ohjeiden lisäksi visuaalisia ohjeita.
Tavoitteena edelläkävijyys

Karhumäki toteaa, että HUS-Desiko haluaa
olla edelläkävijä alallaan.
- Olemme kehityshaluinen yksikkö. Tutkimme ja kokeilemme jatkuvasti uusien menetelmien soveltuvuutta käyttöömme. Laitoshuollossa pystymme myös arvioimaan uusien menetelmien kustannusvaikuttavuutta.
Teimme laajan selvityksen laitoshuollon eri
palvelutuotantotavoista. Toteuttamamme
usean palvelun tuottamistavan toimintamalli säästi toimintakustannuksia ja alensi
palveluhintoja.
Edelläkävijyyteen kuuluu myös korkea
laatu ja sen edelleen kehittäminen. Sekä
väline- että laitoshuollossa toimintaa ohjaa
laatujärjestelmä, joka sisältää esimerkiksi
yhdenmukaiset ohjeet, joita on noudatettava kaikissa työskentelykohteissa.
- Seuraamme työn laatua erilaisilla testeillä sekä väline- että laitoshuollossa. Kerran
vuodessa tehtävä asiakaskysely antaa meille arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseksi. Asiakkaat voivat tietenkin antaa meille palautetta milloin tahansa, ja reagoimme
saamaamme palautteeseen viipymättä, Karhumäki mainitsee.

Ecopatent on uusi, saksalainen järjestelmä humaanijätteen käsittelyyn. Välinehuollon tuote-,
laite- ja järjestelmätoimittajana tunnettu Clinichem Oy on tuonut konseptin Suomeen.
- Kertakäyttöisyys on tuonut paljon parannusta hygieniaan ja helpotusta ja tehokkuutta hoitotyöhön.
Kertakäyttöisiksi ovat ajan kuluessa
vaihtuneet esimerkiksi ruiskut,
neulat, katetrit ja käsineet. Ecopatent-konsepti hyödyntää kertakäyttöisyyden etuja astioissa, joita käytetään humaanijätteelle. Edut ovat
selkeät verrattuna monikäyttöisiin
astioihin, toimitusjohtaja Leevi
Lassila kertoo.
Ecopatent-astiat hävitetään tarkoitukseen kehitetyllä pulpperilla,
jossa astia palautuu takaisin alkuperäiseksi puukuitukuitumassaksi.
Massa sekoitetaan astian sisällön
kanssa veteen ja seos johdetaan
edelleen viemäriin. Pulpperi ei suorita pesua eikä desinfiointia eikä siksi myöskään kuluta
näiden työvaiheiden vaatimia energiaa ja pesuainetta. Vettä se käyttää vain vähän. Pulpperi
ei vaadi direktiivin mukaista, kallista validointia kuten huuhtelulaitteet. Astioiden puhdistukseen käytetyn työn säästö on myös merkittävä. Ecopatentin käytön lasketaan säästävän
vuodessa noin 2000 euroa potilasta kohti.
Ecopatent-konsepti parantaa merkittävästi hygieniaa estämällä monikäyttöisten astioiden
mukana tapahtuvaa mikrobien, kuten kiusallisen, lämpödesinfektiolle resistentin Clostridium Difficilen, leviämistä. Myös osaston sisäilman laatu paranee.
- Konsepti on laajasti käytössä terveydenhuollon osa-alueilla, esimerkiksi saattohoitokodissa ja vanhusten hoitokodissa sekä sairaalan ensiapupoliklinikalla, infektio-osastolla
ja vuodeosastolla, Lassila mainitsee.
Clinichem Oy
Hallitie 12, 47400 KAUSALA
Puh. 05 381 8180
clinichem@clinichem.fi, www.clinichem.fi

Panostus välinehuoltoon tuo
säästöjä ja lisää potilasturvallisuutta
Labo Line Oy toimittaa sterilointiin liitty
viä laitteita ja tarvikkeita sekä tarjoaa asian
tuntijapalveluja.

valmistaa tieteellisten tutkimusten pohjalta tehokkaita ja
taloudellisia seuranta- ja dokumentointiratkaisuja eri sterilointimenetelmille. Uusimpana tuotekehitysalueena ovat
standardoitujen seurantamenetelmien kehittäminen pesuja desinfektioprosesseille sekä ultraäänipesuun.

Sairaalabakteerit aiheuttavat Suomessa vuosittain 50 000
infektiota, joiden hoitaminen vaatii 360 000 hoitovuorokautta ja aiheuttaa 200 miljoonan euron kustannukset. Kuolemaan johtavia tapauksia on näistä 800 ja välillisesti jopa
5 000. Lisäksi työstä poissaolojen ja lääkkeiden aiheuttamat
kulut ovat suuret. Jokainen sairastuminen on inhimillinen
tragedia ja infektioiden vaatimat hoitojaksot kuormittavat
sairaanhoitopiirejä.
Välinehuollon mahdollisuudet infektioiden torjunnassa

Sairaanhoitopiirit voivat parantaa potilasturvallisuutta ja
aikaansaada useiden miljoonien eurojen säästö hyödyntämällä viimeisten 15 vuoden aikana tehtyjä tutkimuksia ja
tilastoja eri maista. Kehittämällä potilasturvallisuutta välinehuollosta käsin on mahdollista saavuttaa merkittäviä parannuksia nimenomaan vakavissa infektiotapauksissa, jotka
todennäköisesti liittyvät leikkauksessa olleisiin potilaisiin.
Vertailemalla Suomen infektiolukuja Saksasta saatuihin
tutkimustuloksiin voidaan Suomessa olettaa kaikista infektioista olevan vähintään 2 prosenttia lähtöisin välinehuollosta. Tämä tarkoittaa minimissään 1 000 infektiota eli 7 200
hoitovuorokautta ja 4 miljoonan euron kustannuksia.
Sterilointiprosessin riskikohdat

Nykyiset pienet ja monimutkaiset instrumentit asettavat
tiivistymättömien kaasujen kannalta aiempaa korkeammat
vaatimukset sterilointiprosessille. Riskikohtia ovat kuormien mukana olevat vaikeasti steriloitavat tuotteet, joiden luotettavasta uudelleen sterilointitavasta ei ole varmaa tietoa.
Ratkaisu näihin riskikohtiin on kuormassa olevien vaikeimpien kappaleiden arvioiminen, oikeanlainen kuormakohtaisen MDS- (Medical Device Simulator) tai BMS-välineen (Batch Monitoring System) ja indikaattorin käyttö

Labo Line Oy
Karjalankatu 2
00520 HELSINKI
Puh. 09 877 0080
info@laboline.fi
www.laboline.fi
sekä joissain tapauksissa työohjeiden muuttaminen.
Validoinnin voimassaolo ja prosessin seuranta

Varsin yleinen väärinkäsitys on, ettei validoitu autoklaavi
vaadi prosessinseurantaa, tai että fysikaalisten parametrien
seuranta ja prosessi-indikaattorien käyttö riittää. Kuitenkin
MDD-direktiivi edellyttää kemiallisten prosessinseurantaindikaattoreiden käyttöä jokaisen ajon yhteydessä.
Tavoiteltaessa laadukasta ja luotettavaa välinehuoltoa on
riittämätöntä tarkastella validoinnissa ainoastaan autoklaaveja ja niissä steriloitavia kuormia. Välinehuoltoa tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon koko välinehuoltoketju alkaen
käytetystä likaisesta tuotteesta päättyen varastoinnin jälkeiseen uuteen käyttöhetkeen.
Nurinkurista on myös se, että uusien puhtaiden tuotteiden markkinoille tuomista koskevat tiukemmat määräykset
kuin veristä ja likaista käytettyä tuotetta, johon liittyvä riski
on moninkertainen.
Uudet tehokkaat seurantamenetelmät

Saksalaisella gke GmbH:lla on yli 50 vuoden kokemus
sairaaloissa käytettävistä sterilointiprosesseista ja niiden
seurannasta, dokumentoinnista ja validoinnista. Yritys

Kemiallisten indikaattoreiden käyttö
höyrysterilointituloksen seurannassa:
- Jokaisessa pakkauksessa EN ISO 11140-1:n mukainen
luokan 1 prosessi-indikaattori.
- Vakuumiautoklaaveissa Bowie-Dick-testi on päivittäin
tehtävä toiminnallinen testi, jonka tehtävä on mitata kaikki
steriloinnin kannalta tärkeät parametrit: ilman poisto,
höyryn tunkeutuminen, lämpötila ja vaikutusaika.
- Lämpötilan, paineen ja ajan dokumentointi tulostimen tai
tallentimen avulla tai vaihtoehtoisesti käyttötarkoitukseen
soveltuvan luokan 2, 5 tai 6 indikaattorin käyttäminen.
- Kiinteiden tai huokoisten tuotteiden seurannassa
jokaisessa pakkauksessa oleva luokan 5 tai 6 indikaattori.
Ei tarvita, jos käytössä on BMS (Batch Monitoring System).
- Onttoja kappaleita steriloitaessa on käytettävä tuotteelle
validoitua MDS-välinettä (Medical Device Simulator) tai
koko kuorman kattavaa BMS-välinettä.
- Jokaisessa pakkauksessa tulee olla jäljittämisen
mahdollistava prosessi-indikaattori, josta ilmenee
eränumero, prosessipäivä ja/tai viimeinen käyttöpäivä
sekä pakkauksen sisältö.
- Välinehuollossa tulee olla dokumentoituna kaikki
prosessiin ja tuotteisiin liittyvä tieto seurantaa varten.
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Välinehuollon ulkoistaminen
vapauttaa resursseja
Uutta yksikköä perustettaessa on syytä pohtia, onko investointi välinehuollon tiloihin
ja laitteisiin ja niiden kunnossapitoon välttämätöntä vai onko välinehuollon ulkoistaminen toimivin ja kustannustehokkain ratkaisu. Jo toimivissa yksiköissä välinehuoltoa
koskevien EU-standardien tai muiden määräysten muutokset ja henkilöstön eläköityminen ovat esimerkkejä tilanteista, jolloin
välinehuollon järjestämisen tarkastelu on
ajankohtaista.
- Välinehuollon ulkoistaminen varmistaa
sen, että välinehuoltokapasiteetti on aina oikeanlainen ja toiminta tapahtuu standardien
ja määräysten mukaisesti. Henkilökunta voi
keskittyä potilastyöhön, koska välinehuollon
tehtävät eivät vie heiltä työaikaa. Sairaspois-

Toimiva välinehuolto on ehdoton edellytys laadukkaalle toiminnalle
terveydenhuollon yksiköissä. Niin pienet kuin suuret yksiköt saavuttavat
monia etuja välinehuollon ulkoistamisella.

saolot tai laitteiden vikaantumiset eivät pysäytä välinehuoltoa ja lamauta koko yksikön
toimintaa, jos välinehuolto on ulkoistettu,
kuvailee Suomen Välinehuolto Oy:n toimitusjohtaja Milla Heyno.
Sekä yksityiselle että
julkiselle sektorille

Suomen Välinehuolto Oy on tarjonnut välinehuoltopalveluja yksityiselle ja julkiselle
sektorille kolmen vuoden ajan. Asiakkaita
ovat sairaalat, lääkäri- ja hammaslääkäriasemat, laboratoriot ja instrumenttien maahantuojat.
- Meillä on välinehuoltokeskukset Helsingissä ja Kaarinassa. Asiakas voi järjestää
instrumenttien kuljetuksen meille itse tai

me voimme vastata logistiikkajärjestelyistä. Toistaiseksi toimintamme on painottunut eteläiseen Suomeen, mutta etsimme jatkuvasti uusia logistiikkaratkaisuja pystyäksemme palvelemaan asiakkaita muuallakin
maassa nopeasti ja kustannustehokkaasti,
Heyno kertoo.
Asiakaslähtöisyys, nopeus ja ammattitaito

Suomen Välinehuolto Oy tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua, jolla pyritään minimoimaan välinehuollon toimenpiteet asiakkaan
toimintaympäristössä.
- Asiakas pakkaa instrumentit bakteerikasvun estävään suojageeliin ja me huolehdimme kaikesta muusta. Puhdistamme,
desinfioimme ja tarvittaessa steriloimme

instrumentit sekä pakkaamme ne. Teemme
settien kokoonpanot asiakkaan haluamalla
tavalla. Koko prosessi dokumentoidaan asianmukaisesti, Heyno toteaa.
Joskus välinehuoltokeskukseen saapuvan
tavaran joukossa on huonokuntoisia ja rikkonaisia instrumentteja, ja menettelytapa
niiden suhteen sovitaan asiakaskohtaisesti.
Suomen Välinehuolto voi sovittaessa huolehtia käyttökelvottomien instrumenttien
hävittämisestä ja pienessä määrin myös yleisimmän instrumentaation täydennyksistä.
Lisäksi Suomen Välinehuollolla on yhteistyökumppani, joka tarjoaa instrumenttien
kunnostus- ja teroituspalveluja.
Instrumentit ovat välinehuoltokeskuksessa vain 4 – 5 tuntia, joten hyvillä logistiikkajärjestelyillä toimitusaika on todella
nopea. Välinehuollon ulkoistaminen ei siis
useinkaan vaadi asiakkaalta instrumentaation lisäämistä.
Suomen Välinehuollolla on ainoana palveluntuottajana Suomessa ISO 13485 -sertifikaatti, joka edellyttää esimerkiksi kaikkien
toimenpiteiden jäljitettävyyttä. Laadun takeena on myös se, että kaikki yrityksen palveluksessa olevat välinehuoltajat ovat suorittaneet välinehuoltajan ammattitutkinnon.

Suomen Välinehuolto Oy
Kivihaantie 7, 00310 HELSINKI
Puh. 020 792 8890
asiakaspalvelu@suomenvalinehuolto.fi
www.suomenvalinehuolto.fi

Validointi on ongelmien etsintää
asiakkaan edun vuoksi
Indical Oy tarjoaa puo
lueettomia, laitetoimit
tajista riippumattomia
validointipalveluja tervey
denhuollolle yli 10 vuo
den kokemuksella. Eniten
validoidaan steriloinnissa
käytettäviä laitteita.

leja, joiden lämmönjohtavuus on
huono.
- Kaikki tämä asettaa uusia haasteita steriloinnille ja sitä kautta
validoinnille. Olemme löytäneet
mittauksissa lukuisia välineitä,
joiden steriloituminen on erittäin
vaikeaa. Usein sterilointiaika on
liian lyhyt nostamaan lämpötilan
tarpeeksi korkeaksi välineen kaikissa osissa. Teemmekin yhteistyötä joidenkin välinetoimittajien
kanssa löytääksemme ratkaisuja
sterilointiongelmiin.
Paananen korostaa, että luotettava tieto steriloinnin onnistumisesta edellyttää välineiden sisältä
tehtäviä mittauksia. Indical käyttää validoinnin lämpötilamittauksissa standardin edellyttämiä
ohuita, taipuisia lanka-antureita,
jotka voidaan sijoittaa
esimerkiksi kanyyleiden
sisälle ilman että sterilointiprosessi häiriintyy.
- Meillä on käytössämme 16 lämpötila-anturia,
mikä takaa luotettavan
kuvan lämmön jakautumisesta sekä tyhjässä kammiossa
että steriloitavassa kuormassa.

Validoinnilla varmistetaan, että
laite toimii oletetulla tavalla ja sterilointitulos on määräysten mukainen. Esimerkiksi autoklaavit suositellaan validoitavaksi vuosittain.
Autoklaavin validointi alkaa
mittalaitteiden testauksella ja kalibroinnilla. Sen jälkeen on vuorossa lämpötilajakauman mittaus
autoklaavin kammiossa. Tyhjän
kammion lämmönjakauma-ajot
ovat tärkein sterilaattorin kuntoa
ja höyryn laatua mittaava testi.
Viimeinen vaihe on sterilointilämpötilan mittaus steriloitavien
kuormien ajon aikana.
Validointi-insinööri Eija Paana
nen toteaa, että validointiprosessi
on tarkka ja pitkä. Esimerkiksi uuden autoklaavin validointi vie 3 - 4
työpäivää.
Lanka-anturit kertovat
tarkan lämpötilan

Paananen sanoo, että sairaaloissa
käytettävä välineistö on muuttu-

nut 10 vuoden aikana paljon. Rakenteet ovat yhä monimutkaisempia ja pakkaamisessa käytetään

uudenlaisia kääremateriaaleja ja
kontainereita. Välineissä käytetään
myös entistä enemmän materiaa-

Asiakkaalla on
oikeus laatuun

Validointi tehdään aina asiakkaan
oman edun vuoksi – vakavien on-

gelmien välttämiseksi. Validoijan
tehtävänä on löytää sterilointiprosessin pienimmätkin ongelmakohdat, joten asiakkaan on osattava
vaatia validoijalta laatua.
- Laadimme selkeän validointiraportin, jonka käymme läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Tällä varmistamme, että kaikki validoinnissa todetut epäkohdat tulevat asiakkaan tietoon, Paananen kertoo.
Lisäpalveluna Indical tarjoaa
sopimusasiakkailleen sterilointiin
ja validointiin liittyvää koulutusta,
jonka sisältö muokataan asiakkaan
toiveiden perusteella.
Terveydenhuollon lisäksi Indical
palvelee lääketeollisuutta, biotekniikka-alaa, puhdastilapesuloita
sekä sairaalavälineiden valmistajia ja maahantuojia.

Indical Oy
Kankarintie 105
38420 SASTAMALA
Puh. 040 563 6997
eija.paananen@indical.fi
www.indical.fi

KunnallisSuomi

18

Juha Nurkkala,
Projektinjohtourakointi Lvi-insinööri
HUS Kiinteistöt Oy:
korostaa yhteistyötä
Sairaalan lvi-suunnittelu on
käyttäjälähtöistä
suunnittelua riskejä välttäen
Sairaala muuttuu, joten myös lvi-tekniikkaan kohdistuvat vaatimukset muuttuvat. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kiinteistöissä uusitaan jatkuvasti lvi-järjestelmiä tämän päivän
vaatimusten mukaisiksi.

PJU-mallissa urakoitsijan valintavaiheessa suunnitelmat ovat osin luonnoksia ja alustavia. Urakalle ei määritellä kiinteää hintaa, vaan tavoitehinta ja mahdollisesti kattohinta. Urakoitsija
osallistuu projektin suunnittelunohjaukseen ja
myös hankinnat tehdään tilaajan kanssa yhdessä.
- Kiinteähintaisessa urakassa ei saada tuotannon osaamista hyödyksi riittävän ajoissa, silloin
kun hankkeen kustannuksiin voidaan merkittävämmin vaikuttaa. Mutta PJU-mallissa samalla
puolella pöytää istuessaan tilaajalla ja urakoitsijalla on mahdollisuus avoimesti kehittää suunnitteluratkaisuja, myös laadun ja käyttäjien näkökulmista, koska niitä ei ole lukittu liian pitkälle.
Osapuolilla on yhteiset intressit kehittää myös
hankintoja siten, että ne vastaavat sopimusvaiheessa tehtyä tavoiteasettelua ja toiminta on samalla kustannustehokasta, yksikön johtaja Henri
Mämmi sanoo.
PJU-malli on erittäin käyttökelpoinen terveydenhuollon uudis- ja saneerausrakentamishank-

keissa. Sen edut tulevat hyvin esille teknisesti
vaativassa ja osapuolten kannalta monimuotoisessa sairaalarakentamisessa.
- Olemme käyttäneet PJU-mallia Meilahden
sairaalarakennusten ja muutamien terveyskeskusten saneeraushankkeissa. Uudiskohteista
merkittävin on Meilahden Kolmiosairaala, jonka
Rakennuslehti valitsi vuoden 2009 parhaaksi talonrakennustyömaaksi. Hanke oli haastava, koska sairaalan muiden osien toiminta piti pystyä
turvaamaan pienimmän mahdollisen aiheutetun
haitan periaatteella.
Mämmi korostaa, että urakoitsijan täytyy panostaa rakennushankkeen aikaisessa asiakkuudenhallinnassa asiakkaan kuuntelemiseen. Tällä
tavalla urakoitsijan on mahdollista luoda lisäarvoa projektille.
NCC Rakennus Oy
Puh. 010 507 51,
010 507 5722
www.ncc.fi

Asiantuntija

Projektinjohtourakointimalli (PJU-malli) on rakennusalalle vakiintunut urakointimalli, joka tiivistää tilaajan ja urakoitsijan yhteistyötä. NCC Rakennus
Oy on käyttänyt mallia menestyksekkäästi terveydenhuollon hankkeissa.

Lvi-tekniikan ikä vaihtelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) omistamissa kiinteistöissä paljon. Esimerkiksi
parhaillaan peruskorjattavassa Meilahden
sairaalan potilastornissa oli käytössä jopa
1960-luvulta peräisin ollutta tekniikkaa.
Saman rakennuksen sisälläkin voi olla monenikäistä tekniikkaa, jos rakennusta ei ole peruskorjattu kerralla,
vaan korjaukset on tehty osissa.
Lvi-tekniikan laaja ikähaitari tuo
omat haasteensa.
- Vanhemman kiinteistötekniikan toimintavarmuus on heikolla
tasolla ja vikoja esiintyy usein. Lisäksi on selvää, että 1960-luvulla
rakennettu ilmanvaihtojärjestelmä ei vastaa tämän päivän vaatimuksia. Yhtenä syynä tähän on
se, että laitteiden ja sähkötekniikan määrä on lisääntynyt, joten
lämpöä syntyy huoneilmaan huomattavasti enemmän kuin ennen,
lvi-insinööri Juha Nurkkala HUS
Kiinteistöt Oy:stä sanoo.

- Toki uudessa tekniikassakin ilmenee
ongelmia ja vikoja. Tekniikan uusiminen ei
siis tarkoita sitä, että selviäisimme sen ylläpidosta jotenkin helpommalla. Järjestelmät
ovat entistä monimutkaisempia ja julkisen
kilpailutuksen takia käytössä saattaa olla
rinnakkaisjärjestelmiä, joten uusien asioiden opettelua riittää jatkuvasti.
Ongelmana tilan riittävyys

Lvi-tekniikan uusiminen voi tapahtua joko
osana peruskorjaushanketta tai itsenäisinä
hankkeina.
- Pienempiä korjausluonteisia lvi-hankkeita toteutamme tarpeen mukaan, mutta
myös suurempia itsenäisiä lvi-hankkeita
toteutetaan perustelluista syistä. Johonkin
rakennuksen osaan tai osastolle saatetaan
esimerkiksi tarvita jäähdytys terveellisten
ja turvallisten olosuhteiden varmistamiseksi tai tilojen toiminnallinen muutos saattaa
vaatia lvi-saneerauksen, Nurkkala kertoo.
Jatkuu sivulla 20...

Debolon Life&Care on hoivakohteisiin
suunniteltu lattiapäällyste
Hoivayksikössä lattian on
oltava kestävä ja helposti
puhdistettava eikä se saa
olla liukas. Travico Oy on
tuonut Suomen markkinoille Debolon Life&Care
-lattiapäällysteen, joka on
suunniteltu nimenomaan
hoivakohteisiin.
Debolon Life&Care on Saksassa valmistettava vinyylipäällyste,
jonka tuotekehityksessä on ollut
mukana merkittävästi myös hoiva-alan ammattilaisia. Tuotteen
rakenne, värit ja kuosit sekä kestävyys- ja puhdistettavuusominaisuudet vastaavat hoivasektorin
tarpeita.
- Kyseessä on heterogeeninen
vinyylipäällyste. Pohjarakenteen
päällä on väri- ja kuosikerros ja
kulutuspinnan muodostaa paksu,
puhtaasta vinyylistä tehty pintakalvo. Pintakalvossa on mattapintainen UV-käsitelty XPM-polyuretaanipinta, joka tekee tuotteesta
erittäin helppohoitoisen. Mattapinta estää myös heijastumia, mikä
helpottaa tilan hahmottamista erityisesti dementoituneilla käyttäjillä, Ville Ravila kertoo.
Päällysteen paksuudessa on
kaksi vaihtoehtoa. Vakiotuote on

paksuudeltaan 2 millimetriä, mutta ääntä vaimentava pohjarakenne
kasvattaa päällysteen paksuuden
3,3 millimetriin. Molemmilla laaduilla on R10-liukuesteluokitus.
Debolon-päällysteen värivalikoimassa on lämpimiä sävyjä, ja
kuoseissa on saatavissa esimerkiksi
puujäljitelmiä. Väri- ja kuosivalinnoilla voidaan korostaa tilan kodinomaisuutta.
Rullatavarana myytävä Debolon Life&Care -päällyste liimataan
kauttaaltaan aluslattiaan ja saumat
hitsataan kuumahitsauksella.
- Asennuksessa päällyste voidaan haluttaessa taittaa seinälle,
jolloin lattian puhtaanapito hel-

pottuu entisestäänkin. Lattia on
todella helppohoitoinen, koska
päällysteen pinta hylkii likaa. Päällyste kestää hyvin puhdistus- ja
desinfiointiaineita ja siivouksessa
voidaan käyttää lattianhoitokonetta. Tuotteita, joissa on XPM-pintarakenne, ei saa vahata.
Ravila huomauttaa, että Debolon Life&Care -päällyste ei sisällä
lainkaan haitallisia pehmitteitä,
kuten DEHP- tai DOP-yhdisteitä.
Tänä vuonna markkinoille tulevassa tuotteessa valmistaja käyttää yksinomaan kasvipohjaisia
pehmitteitä. Debolon Life&Care
päällysteet ovat M1-päästöluokiteltuja.

Palvelua yli
20 vuoden
kokemuksella

Travico maahantuo lattiapäällysteitä pääasiassa Saksasta ja Englannista. Tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi erilaiset vinyyli- ja tekstiilipäällysteet. Tuotteita
käytetään liike- ja toimistotiloissa,
hotelleissa, ravintoloissa ja niin
edelleen. Hoiva-ala on yksi tärkeistä asiakassektoreista.
- Maahantuomme vähemmän
niin sanottuja massatuotteita ja
tuotteemme ovat erikoistuotteita
vaativaan käyttöön. Pyrimme etsimään kohteeseen ja käyttötarkoitukseen aina parhaiten sopivan

päällysteen. Olemme perheyritys
jolla on pitkäaikainen kokemus
lattianpäällystealalta, Ravila toteaa.
Travico tarjoaa asiakkailleen
tarvittaessa myös suunnittelu- ja
asennuspalveluja yhteistyökumppaniverkoston kautta.
Travico Oy
Kirkonkyläntie 103
00740 HELSINKI
Puh. 09 477 0780
travico@travico.fi
www.travico.fi
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Miksi PVC- ja pehmitinvapaat lattiat?
Upofloor Oy:n kehittämä
LifeLine on kestävä ja turvallinen lattiapäällyste tiloihin, joissa lattia joutuu
kovalle kulutukselle. Tuote
ei sisällä lainkaan PVC:tä
eikä pehmittimiä.
PVC-lattiamateriaaleissa on pakko
käyttää pehmittimiä, joista saattaa
aiheutua emissioita ja sisäilmaongelmia alkalisen kosteusrasituksen
seurauksena. Vaikka lattiapäällysteteollisuus onkin ottanut käyttöön
uudenlaisia pehmitinvaihtoehtoja,
on silti PVC aina riski dioksiinin,
kloorin ja hävittämisen kannalta.
Palotilanteessa dioksiini ja kloori ovat vaarallisia myrkkykaasuja
sekä ihmisille että elektronisille
laitteille.
Upofloor Oy aloitti jo vuonna
1992 tuotekehitysprojektin, joka
tähtäsi uudentyyppisen, PVC- ja
pehmitinvapaan lattiapäällysteen
kehittämiseen. Projektin tuloksena syntyi LifeLine-lattiapäällyste. Upofloor valmistaa LifeLinetuotteita Ikaalisissa sijaitsevassa
tehtaassaan, joten kyseessä on
täysin kotimainen tuote. Tuote on
käytössä turvallinen, käytännöllisesti katsoen emissiovapaa ja se
voidaan hävittää energiajätteenä
polttamalla.
Helppohoitoista kestävyyttä

LifeLine on Enomer-päällyste, joka
sisältää termoplastisia polymeere-

LifeLine CS.

LifeLine CS.

jä ja luonnon mineraaleja, mutta
ei lainkaan PVC:tä eikä pehmittimiä. Päällysteen kulutuskerros on
keraamisilla partikkeleilla vahvistettua ionomeerimateriaalia, jota
käytetään esimerkiksi golfpalloissa.
- Päällyste sopii tiloihin, joissa
lattia joutuu kovalle kulutukselle. Se on kulutuskestävyydeltään
kirkkaasti parempi kuin PVCmateriaalit. Kulutustestissä LifeLinen tulos on reilusti alle parhaan
T-luokan rajan, myynti- ja markkinointipäällikkö Jouko Siltanen
kertoo.
LifeLine-päällystettä on saatavilla mattona ja laattana. LifeLine-matossa on kaksi mallia, CS ja
Forte. Laattoina tuoteperheeseen
kuuluvat 50 x 50-senttinen laatta
sekä puukuvioinen design-laatta
LifeLine LT. Kaikkien tuotteiden
paksuus on 2,0 millimetriä, joten
niitä voidaan yhdistellä keskenään.
Yhdessä laajan värivalikoiman
tämä tarjoaa monipuoliset kuviointimahdollisuudet.
Matto tai laatta asennetaan betonipinnalle vesipohjaisella liimalla. Betonin suhteellinen kosteus
saa olla korkeintaan 85 prosenttia
RH arviointisyvyydeltä, pinnasta
1 - 3 senttimetriä 75 prosenttia
RH. Aluslattian kosteus ei vaikuta LifeLinen koostumukseen tai
kestävyyteen, mutta kosteusraja
on määritelty liimauksen kestävyyden takia. LifeLine-lattian
hoito on helppoa. Keraamisilla

partikkeleilla vahvistettu tiivis
IonoCer-ionomeeripinta hylkii likaa ja on kevyt siivota. Lattian ylläpitokustannukset ovat edulliset,
koska lattia ei tarvitse vahausta
eikä kuivakiilloitusta. Lifeline on
MRSA-testattu eikä se toimi kasvualustana bakteereille. IonoCerkulutuskerros kestää erinomaisesti erilaisia kemikaaleja eivätkä
esimerkiksi desinfektioaineet jätä
siihen jälkiä.
Sopii erinomaisesti sairaaloihin

Siltanen toteaa, että LifeLine-tuotteiden suosion on kasvanut jatkuvasti. Tuotteet soveltuvat erinomaisesti sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja palvelutaloihin.
- LifeLine-päällysteitä on käytetty esimerkiksi HUSin Kolmiosairaalassa, TYKSin T-sairaalassa
ja Jyväskylän keskussairaalassa.
HUS on jopa tehnyt periaatepäätöksen, että sen tiloissa pyritään
vähitellen eroon PVC-päällysteistä. LifeLine-tuotteet tunnetaan
myös ulkomailla; viemme tuotteita muun muassa Ruotsin, Saksan,
Itävallan ja USA:n markkinoille.

Upofloor Oy
PL 8
37101 NOKIA
Puh. 020 740 9600
jouko.siltanen@upofloor.fi
www.upofloor.fi

Avalon-pinnoite estää
bakteerikasvun teräskalusteissa
- Tuotevalikoimamme sisältää vaatekaapit, lokerokaapit,
postilokerikot, arkiston kaapit ja siirtohyllyt sekä kuormalavahyllyt. Meillä on vakiotuotemallisto, mutta hyvin usein
räätälöimme tuotteita asiakkaiden toiveiden mukaisesti,
myyntineuvottelija Jarmo Keppola kertoo.
- Liikevaihdostamme kolmasosa tulee julkiselta sektorilta,
kolmasosa rakennusliikkeiltä ja kolmasosa muilta yrityksiltä. Olemme Suomen johtava toimija alallamme, ja asemamme olemme saavuttaneet innovatiivisella tuotekehityksellä,
laadukkailla tuotteilla, toimitusvarmuudella ja asiakkaiden
tarpeita vastaavalla joustavalla palvelulla, toimitusjohtaja
Vesa Harilo lisää.
Nanoteknologiaa bakteerien lisääntymisen estoon

Tamperelainen Millidyne Oy on kehittänyt ja patentoinut
nanoteknologiaan perustuvan hydroskooppisen ja antibakteerisen Avalon-pinnoitteen, joka estää tehokkaasti bakteerien ja virusten leviämistä. Pinnoitteen on todettu estävän
esimerkiksi MRSA-bakteerien ja H1N1-virusten tarttumista
pintojen välityksellä.
Juha Punta Oy voi käyttää pinnoitetta lähes kaikissa tuotteissaan, mutta erityisen tärkeä se on terveydenhuollolle
markkinoitavissa tuotteissa.
- Avalon-pinnoite sivellään tai sumutetaan valmiin tuotteen pintaan. Se tunkeutuu pinnan huokosiin ja sen hydrofobinen ja antibakteerinen vaikutus estää bakteerien lisääntymisen. Pinnoite ei tarvitse toimiakseen kosteutta tai
valoa, Keppola kuvailee.
Avalon-pinnoitteella voidaan käsitellä esimerkiksi kaappien ovet, lukot, avaimet ja ovenkahvat. Pinnan puhdistuksessa ei pidä käyttää voimakkaita kemikaaleja, vaan pyyhkäisy
veteen kostutella liinalla riittää.
Kuvia kaappien oviin

Juha Punta Oy on myös tuotteistanut uudenlaisen menetelmän kuvien siirtämiseksi teräskalusteisiin. Menetelmällä voidaan painaa vaikkapa asiakkaan haluamia logoja tai

Juha Punta Oy suunnittelee, valmistaa, markkinoi ja myy teräskaappeja
ja -hyllyjä erilaisiin säilytystarpeisiin
30 vuoden kokemuksella. Uutuutena
kalusteisiin on mahdollista saada
bakteereiden lisääntymistä estävä
Avalon-pinnoite.
valokuvia.
- Kehittämässämme menetelmässä käytetään korkeaa
lämpöä ja kovaa painetta. Painotulos on todella kestävä –
esimerkiksi kynnellä on turha yrittää raaputtaa kuvaa irti.
Esimerkiksi Helsingin Uimastadionin vaatekaappien oviin
painoimme mustavalkoisia valokuvia Helsingin olympialaisista ja lopputulos on todella upea, Keppola sanoo.
Juha Punta Oy
Teollisuustie 2, 25460 KISKO
Puh. 02 722 1321
info@punta.fi
www.punta.fi
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Korsu Ovet Oy valmistaa
puurunkoisia sisäovia
mittatilaustyönä sekä uudis- että saneerausrakentamiseen. Yhtiön valmistamia ovia on esimerkiksi
useissa sairaaloissa eri
puolilla maata.

Korsu Ovet Oy:n historia ulottuu
vuoteen 1925, jolloin puusepänliike Korsu Oy aloitti toimintansa. Nykyisin Korsu Oy keskittyy
kuljetuspalvelujen tuottamiseen ja
ovivalmistus yhtiöitettiin omaksi
yksikökseen maaliskuussa 2011.
Mittatilaustyönä valmistettavat
sisäovet muodostavat Korsu Ovet
Oy:n tuotannon perustan. Ovia
Korsu Ovet Oy
käytetään lähinnä julkisen rakenOllinkalliontie 10
tamisen kohteissa kuten kouluissa
92100 RAAHE
sekä sairaaloissa ja muissa hoitolaiPuh. 040 714 4620
toksissa. Koska ovet valmistetaan
eero.keskikorsu@korsu.fi
mittojen mukaan, ne soveltuvat
www.korsuovet.fi
sekä uudis- että saneerausrakentamiseen.
- Ovemme ovat pääosin mdf-levyrunkoisia ovia maali-, laminaatti- tai puuviilupinnoin ja
massiivipuureunoin tai vaihtoehtoisesti kovamuovisin reunalistoin. Karmirakenteet ovat massiivipuuta ja niihin voidaan lisätä rst-suojaukset. Myös alumiinikarmit ovat ohjelmassamme.
Valmistusohjelmaamme kuuluvat myös ääneneristys- ja palo-ovet sekä säteilysuojaovet röntgentiloihin. Lisäksi valmistamme puurakenteisia ulko-ovia ja väliseinäikkunoita, kertoo toimitusjohtaja, rakennusmestari Eero Keski-Korsu.
Sairaalakohteisiin toimitettavat ovet ovat pääosin laminaattipintaisia ovia niiden lujuus- ja
puhtaanapito-ominaisuuksien johdosta.
Viimeaikaisista toimituskohteista Keski-Korsu mainitsee Oulun yliopistollisen sairaalaan
uuden avohoitotalon, Meilahden ja Haartmanin sairaalat Helsingissä, Hyvinkään sairaalan,
Pohjois-Karjalan keskussairaalan, Suomen Terveystalon lääkäriasemia sekä lukuisia koulukohteita eri puolilla Suomea.
- Tuotteidemme ja toimintamme laadusta kertovat parhaiten pitkät, hyvät asiakassuhteet
monien kunta- ja rakennusliikesektorilla toimivien asiakkaiden kanssa.

Lvi-insinööri Juha Nurkkala,
HUS Kiinteistöt Oy:
Peruskorjaushankkeissa uuden lvi-tekniikan tuominen vanhaan rakennukseen on
joskus hyvinkin haasteellista. Nykyiset järjestelmät vaativat yleensä paljon enemmän
tilaa kuin entiset, joten usein törmätään tilaongelmiin. Esimerkiksi ilmanvaihtokanavat ovat tänä päivänä aivan eri kokoluokkaa
kuin ennen. Hyvän kuvan tilaongelmista
tarjoaa Meilahden potilastornin huonekorkeus, joka on vain noin 2,7 metriä, kun HUSin uudessa Kolmiosairaalassa puhutaan yli
neljästä metristä.
Tällä hetkellä sairaanhoitopiirin alueella
on menossa useita kymmeniä hankkeita joihin liittyy lvi-tekniikan uudistamista. Meilahden sairaalan potilastornin peruskorjaus
on myös lvi-tekniikan suhteen massiivinen
hanke. Lvi-tekniikka uusitaan täysin ja rakennukseen asennetaan sprinklausjärjestelmä.
Uutta teknologiaa otetaan
käyttöön harkiten

Asiantuntija

Laadukkaat kotimaiset
mittatilausovet

Nurkkala toteaa, että tilojen käyttäjiltä kerätään tietoa niin uudisrakennus- kuin saneraaushankkeiden lvi-suunnittelun alkuvaiheessa.
- Käyttäjät tietävät parhaiten
tilojen erityistarpeet, joten on
tärkeää kuunnella heitä. Suunnittelun alkuvaiheessa käytämme
huonekorttijärjestelmää ja käyttäjäpalavereita näiden erityistarpeiden selvittämiseksi. Vesipisteiden
määrä ja sijoittaminen, vaatimukset ilmanvaihdolle ja lämpötilan
säädölle sekä muut yksityiskoh-

dat läpikäydään tilakohtaisesti käyttäjien
kanssa.
Lvi-suunnittelussa ei voida Nurkkalan
mukaan ottaa riskejä. Tiloihin tuotavan
tekniikan on oltava sellaista, jonka tiedetään
toimivan sairaalaolosuhteissa.
- Markkinoille tulee jatkuvasti uutta lviteknologiaa, mutta sairaala ei voi toimia
pilottikohteena. Sairaalan toiminta edellyttää, että kaikki tekniikka toimii luotettavasti alusta alkaen. Hyvinkäällä sijaitsevassa
peruskorjattavassa kohteessa kokeilemme
uudempaa ilmanvaihtotekniikkaa eli kerrostavaa ilmanvaihtoa. Meillä ei ole sitä
aikaisemmin käytetty, mutta sen käytöstä
sairaalassa on kuitenkin kokemusta ja tietoa saatavilla.

Uudenlaista puhdistusteknologiaa sairaaloihin
ASTQ on tuonut Suomen markkinoille kaksi uutta puhdistusmenetelmää, jotka soveltuvat käytettäviksi myös sairaaloissa.
A.Seppälä Total Quality Oy - ASTQ SUPPLY HOUSE on vuonna 1995 perustettu erikoispuhdistus-, siivous- ja korjausrakennusalan konsultointiin ja tavarantoimitukseen
erikoistunut yritys. ASTQ ei ole pelkästään
tavarantoimittaja, vaan yritys kehittää innovatiivisia toimintakonsepteja ja tarjoaa niihin liittyvää koulutusta.
Toimitusjohtaja Aaro Seppälä nostaa
tarjonnasta esille kaksi aiemmin Suomessa
sairaalakäytössä tuntematonta puhdistusteknologiaa.

Toucan-Eco-aktivointialusta ja
-sumutinkannu.

ULV-menetelmä

Elektrokemiallinen
aktivointi

Elektrokemiallisessa aktivoinnissa Toucan-Eco-aktivointilaitteella valmistetaan
vesijohtovedestä ja ruokasuolasta sähkövirran avulla niin sanottua ECA-liuosta
(ElectroChemical Activation). Kolmessa
minuutissa suoraan sumutinkannuun valmistuva ECA-liuos on käyttövalmis luonnonmukainen, myrkytön liuos, joka sisältää
muun muassa klooria ja kloorioksidia.
- pH-arvoltaan neutraali ECA-liuos tappaa erittäin tehokkaasti bakteereita, sieniä,
leviä ja viruksia. Liuos tehoaa myös loiseliöihin ja biofilmeihin, Seppälä kertoo.
Liuosta voidaan käyttää puhdistusaineena hyvää hygieniaa vaativissa kohteissa kuten keittiöissä ja sairaalatiloissa. Liuos voi
korvata nykyiset potilasosastoilla käytettävät puhdistusaineet. Se soveltuu erityisesti
mikrokuituliinoilla ja kertakäyttöpyyhkeillä tapahtuvaan siivoukseen. Sillä voidaan
pyyhkiä kriittiset kohteet, kuten ovet, pesualtaat, potilaspöydät, potilassängyt ja lattiat sekä desinfioida esimerkiksi vuoteiden
väliverhot.
Elektrokemiallinen aktivointi edustaa
kustannustehokasta, vihreää teknologiaa.
Myrkytön liuos valmistetaan hyvin edullisista aineista jatkuvakäyttöisessä valmistusastiassa, joten pakkausjätettä ei synny tavallisten pesuaineiden tapaan.
Toucan-Eco-toimitus sisältää aktivointilaitteen, kaksi valmistusastiaa (0,6 ja 1,2
litraa), pakkauksen hienoksi jauhettua ruokasuolaa sekä mittalusikan. Lisävarusteena
on saatavissa EcoWash-nivelkuivainpesin,
jossa liuos annostellaan mikrokuituliinaan
pesimen varressa olevasta säiliöstä.

IV-kanavan desinﬁointi ULV-menetelmällä.

EcoWash
on säiliöllinen
nivelkuivainpyyhin
mikrokuitusiivoukseen.

ULV- eli Ultra Low Volume -menetelmässä
pinnat ja rakenteet desinfioidaan ilmateitse
käyttämällä erittäin hienojakoista nestesumua. Monikäyttöisin on hajunpoistoon/desinfektioon kehitetty hapettamismenetelmä,
jossa käytetään peroksideja, mutta myös
ECA-liuosta tai PHMG:tä sisältävää desinfektioliuosta (ilmanvaihtokanavissa spriin
tilalla) voidaan käyttää.
Nestesumun levitys tapahtuu tätä tarkoitusta varten suunnitellulla laitteella. Alle 20
mikrometrin (µm) pisarat tunkeutuvat pieniinkin rakoihin ja esimerkiksi homesienten sisälle hajottaen ne. ULV-menetelmässä
puolella litralla nestettä pystytään käsittelemään tuhannen neliömetrin alue. Nestesumu leijuu huoneilmassa pitkään saavuttaen
lähes kaikki ilmassa leijuvat partikkelit.
Sairaalassa ULV-menetelmä soveltuu esimerkiksi tilojen käyttöönottodesinfiointiin,
ilmanvaihtolaitteiston desinfiointiin puhdistuksen jälkeen sekä desinfiointiin potilaiden
vaihtuessa.
- Alle 10 mikrometrin ultrapienet pisarat
ovat hengitettyinä vaarallisia, minkä vuoksi käsittelijä käyttää suoja-asua ja hengityssuojainta. Varoaika tilassa on säädettävästä
pisarakoosta riippuen 2 – 24 tuntia, Seppälä
mainitsee.
A. Seppälä Total Quality Oy
Luoteisrinne 4 C
02270 ESPOO
Puh. 020 778 0790
myynti@astq.fi
www.toucan-eco.fi
www.astq.fi
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SHS hallitsee lääkintätilojen Hyvä ilmanvaihto
sähkö- ja telesuunnittelun
kustannuksia säästäen
Kerrostavalla ilman
vaihdolla päästään
erinomaisiin tuule
tustuloksiin aikai
sempaa pienemmillä
ilmamäärillä, joten
syntyy kustannus
säästöjä.

Sähköinsinööritoimisto SHS Ky:n
omistaja Helena Orasvuo toteaa,
että lääkintätilojen sähkösuunnit
telu vaatii suunnittelijalta erityis
osaamista.
Sähköinsinööri Helena Orasvuo perusti
Sähköinsinööritoimisto SHS Ky:n 23 vuotta sitten. Yrityksen osaaminen kattaa rakennusten sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelun
sekä uudisrakennus- että saneerauskohteissa ja myös ulkoalueiden sähkö- ja valaistussuunnittelun.
- Olemme tehneet vuosien varrella erilaisten rakennusten kuten sairaaloiden, terveyskeskusten, koulujen ja päiväkotien sähkö- ja
telesuunnittelua. Laadukas valaistussuunnittelu kuuluu meillä perussuunnitteluun ja tulee ikään kuin kaupan päälle.
Sairaaloiden ja terveyskeskusten sähkösuunnittelun Sähköinsinööritoimisto SHS
aloitti 2000-luvun alussa. Referenssilistalla
ovat esimerkiksi Etelä-Karjalan keskussairaalan G-siiven sähkösuunnittelu ja Armilan
sairaalan saneerauksen sähkösuunnittelu.
- Terveydenhuollon ympäristö on sähkösuunnittelun kannalta aivan oma maailmansa. Määräyksiä ja standardeja on paljon, ja
niiden tuntemus on suunnittelutyön onnistumisen ehdoton edellytys. Sairaalasssa on
todella paljon erilaista tekniikkaa, jonka on
toimittava koko ajan luotettavasti ja toiminta
on riippuvainen katkeamattomasta sähkönjakelusta. Suunnittelijan on hallittava niin sähkö- kuin varavoimajärjestelmien suunnittelu,
Orasvuo sanoo.
Sähköinsinööritoimisto SHS:ssä työskentelee tällä hetkellä viisi sähkösuunnittelijaa,
jotka edustavat sekä vankkaa kokemusta että
nuorta näkemystä. Lisää osaamista hankitaan

jatkuvalla kouluttautumisella.
Helena Orasvuo on aktiivisesti mukana
sähkösuunnittelualan järjestötoiminnassa.
Hän on jäsenenä esimerkiksi valtioneuvoston
nimeämässä Sähköturvallisuuden neuvottelukunnassa ja SESKOn standardisointityössä.
Orasvuo tunnetaan myös ahkerana luennoitsijana, aiheina muun muassa sähkösuunnittelun standardit ja sähkötyön turvallisuus.
Sähköinsinööritoimisto SHS Ky
Kauppakatu 35 B
53100 LAPPEENRANTA
Puh. 05 456 6500
toimisto@shssahko.fi
www.shssahko.fi

- Kerrostava ilmanvaihto on
fysiikan lakeihin perustuvaa
syrjäyttävää ilmanvaihtoa
korkealla paineella. Tuloilma ohjataan oleskelutilaan
katonrajasta seiniä pitkin.
Ilma lämpiää matkalla alas,
joten vedontunnetta ei synny. Saavuttuaan
lattian tasolle tuloilma lähtee täyttämään
lämpökuormien synnyttämiä alipaineita ja
alipaineet ohjaavat ilman lämmönlähteiden
kuten ihmisten luo. Tuloilma liittyy lämmönlähteistä syntyviin pystyvirtauksiin ja
tukee ja vahvistaa virtausta ylöspäin. Virtaus vie lämpöä ja myös ilman epäpuhtauksia
pois oleskelualueelta. Katonrajaan noussut
lämmennyt ilma ohjataan poistoilmaventtiiliin, Stravent Oy:n toimitusjohtaja Timo
Karkulahti kuvailee.
Karkulahti huomauttaa, että kerrostavalla ilmanvaihdolla voidaan jopa vähentää ilmateitse tapahtuvia tartuntoja, koska kaikki hengityksestä ilmaan tulevat partikkelit
nousevat ilmavirtauksen mukana ylöspäin
eivätkä jää huoneilmaan leijumaan.
Kerrostava ilmanvaihto soveltuu kohteisiin, joissa oleskelee paljon ihmisiä ja tarvitaan laadukas ilmanvaihtoratkaisu. Koulut,
päiväkodit, toimistot, sairaalat ja terveyskes-

kukset ovat erinomaisia esimerkkejä tällaisista tiloista. Järjestelmä voidaan asentaa
sekä uudis- että saneerauskohteisiin.
- Kerrostava ilmanvaihto on kustannustehokas ratkaisu, koska se käyttää ilmaa jopa
30 prosenttia vähemmän kuin perinteinen
sekoittava ilmanvaihto. Energiaa säästyy
huomattavasti. Koska ilmamäärät ovat pienemmät, ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihtoväliä voidaan pidentää, Karkulahti
sanoo.
Stravent Oy on kehittänyt kerrostavan ilmanvaihdon ratkaisuja 2000-luvun alusta
alkaen. Yrityksen kehittämää patentoitua
ilmanvaihtotekniikkaa on asennettu lukuisiin kohteisiin Suomessa ja ulkomailla.
Stravent Oy
Olarinluoma 7, 02200 ESPOO
Puh. 09 4241 3630
info@stravent.fi
www.stravent.fi

Ekokem on terveydenhuollon
vaarallisten jätteiden erikoisosaaja
Sairaala on jätehuollon kannalta
haastava toimintaympäristö. Siel
lä syntyy monenlaisia vaarallisia
jätteitä, joiden keräys ja käsittely
on järjestettävä määräysten mu
kaisesti. Ekokem on sairaalalle
luotettava kumppani vaarallisten
jätteiden jätehuollon järjestämi
sessä.

kuunnellen. Palvelutarjontaa kehitetään
jatkuvasti vastaamaan asiakastarpeita.
- Tarjoamme sairaaloille osastokohtaisen
laskutuksen ja raportoinnin. Koulutuspalvelumme ovat sairaaloiden käytettävissä,
Koskinen mainitsee.
Muun muassa Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri luottaa Ekokemin osaamiseen. HUSin toimipaikoissa on noin 400
vaarallisen jätteen noutopaikkaa.
Ekokemin päätoimipaikka sijaitsee Riihimäellä. Muut toimipaikat ovat Kouvolassa, Iisalmessa, Joensuussa, Jämsänkoskella,
Kuopiossa, Porissa, Oulussa, Turussa, Ylivieskassa ja Seinäjoella.

Ekokem tarjoaa monipuolisia ympäristönhuoltopalveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille eri puolilla Suomea. Yrityksellä on yli 30-vuotinen kokemus vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestämisestä.
Sairaaloiden vaarallisten jätteiden jätehuolto
on yksi Ekokemin osaamisalueista.
Ekokem kuljettaa ja käsittelee

Sairaalassa syntyy monenlaista vaaralliseksi
jätteeksi luokiteltavaa jätettä, jonka keräys
syntypaikalla sekä kuljetus ja jatkokäsittely
on järjestettävä asianmukaisesti.
- Hyviä esimerkkejä sairaalan vaarallisista jätteistä ovat kiinteä, nestemäinen ja jodipitoinen lääkejäte, solunsalpaajajäte sekä
tunnistettava, tietosuojattava, biologinen
jäte, kemikaalijäte, radioaktiivinen jäte ja
tartuntavaarallinen jäte. Näiden jätteiden
lajittelu toimii sairaaloissa lähes poikkeuksetta täysin ohjeiden mukaisesti, koska
henkilöstö tiedostaa vaarallisten jätteiden
riskit. Isommissa sairaaloissa ja terveydenhuollon yksiköissä on hyvin usein nimetty
jokaiselle osastolle ympäristövastaava, joka

valvoo vaarallisten jätteiden keräämistä ja
antaa henkilökunnalle opastusta, Ekokemin myyntiryhmäpäällikkö Jorma Koski
nen kertoo.
Ekokem toimittaa asiakkailleen vaarallisen jätteen keräämisessä tarvittavat astiat,
pakkaukset ja astioiden merkintämateriaalit sekä huolehtii pakatun vaarallisen jätteen
kuljettamisesta omalle käsittelylaitokselleen
Riihimäelle joko energiana hyödynnettäväksi tai muuten asianmukaisesti hävitettäväksi.
Koskinen huomauttaa, että sairaaloiden
jätehuolto on parhaillaan muutosvaiheessa, koska jätelaki ja jäteasetus ovat muuttumassa. Kaatopaikkoja koskeva lainsäädäntö

muuttuu siten, että biohajoavan jätteen sijoittaminen kaatopaikalle kielletään vuonna
2016. Sen jälkeen käytännössä ainoa vaihtoehto sairaalassa syntyvän biohajoavan
jätteen käsittelylle on energiana hyödyntäminen.
- Ekokem on luotettava yhteistyökumppani myös lainsäädännön muutosten jälkeen.
Pystymme käsittelemään elohopeaa lukuun
ottamatta kaikki sairaalassa syntyvät vaaralliset jätteet omassa laitoksessamme Riihimäellä.
Palvelu kehittyy asiakastarpeiden mukaan

Ekokem palvelee sairaaloita pitkän kokemuksen tuomalla osaamisella, asiakasta

Ekokem Oy Ab
Kuulojankatu 1, 11100 RIIHIMÄKI
Puh. 010 755 1000
www.ekokem.fi
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ESiOR auttaa toiminnan
kriittisessä tarkastelussa
ESiOR Oy on suomalai
nen terveystaloustieteen
asiantuntijayritys, joka
tarjoaa esimerkiksi vai
kuttavuustutkimukseen
liittyviä palveluja sai
raaloille ja sairaanhoito
piireille.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kehitysjohtaja Isto Nordback:

Siirrämme uudet
toimintamallit uusien
seinien sisälle

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
päätti Tays uudistamisohjelma
2020 hankkeen käynnistämisestä
- Tarjoamme asiakkaillemme terveystalous- Sairaalat ja sairaanhoitopiirit tarvitsevat
syksyllä 2010. Hankkeen puitteis
tieteellisiä tutkimuspalveluja, vaikuttavuus- apua oikeiden prosessien ja menetelmien
tutkimuspalveluja ja prosessien optimoin- kehittämisessä, ja prosessien kustannusvai- sa uudistetaan Tays Keskussairaa
tipalvelua. Moniammatillinen osaaminen kuttavuuteen liittyvää työtä olemme tehneet lassa sekä toimintamalleja että
tiloja.
ja korkeatasoinen mallintaminen takaavat paljon viime aikoina.

Hoitojen kohdentuminen puhuttaa

Soini toteaa, että sairaaloissa ja sairaanhoitopiireissä ajankohtainen asia on hoitojen
kohdentumisen arviointi. Halutaan selvittää, mihin rahat kannattaa kohdentaa, jotta
toiminta on kustannusvaikuttavaa ja potilaat
saavat parhaan mahdollisen hoidon.
- Hoitosuositukset perustuvat yleensä
kansainvälisiin tutkimuksiin. Suomessa
toimintatavat saattavat poiketa suosituksista suurestikin ja mikä on vielä tätäkin
tärkeämpää: myös potilaat ovat usein keskimäärin varsin erilaisia kuin hoitosuositusten pohjana käytetyissä tutkimuksissa.

- Täytyy muistaa, että pelkillä suosituksilla ei hoideta, vaan jokaiselle potilaalle
on löydettävä oikea hoito. On sairaalan tai
sairaanhoitopiirin tehtävä selvittää, miten
rahalliset ja toiminnalliset resurssit on organisoitava, jotta tämä toteutuu. Oman toiminnan laatua, hoitojen kohdentumista ja
kustannusvaikuttavuutta pitää pystyä tarkastelemaan kriittisesti, ja tässä me autamme asiakasta.
Uudet kotisivut avattu

ESiORin uudet kotisivut tarjoavat runsaasti
tietoa yhteistyömahdollisuuksista. Sivuilla
ovat luettavissa myös yrityksen kansainväliset ja kansalliset julkaisut.
ESiOR Oy
Tulliportinkatu 2 LT4
70100 KUOPIO
Puh. 0400 533 971
info@esior.fi
www.esior.fi

Tays uudistamisohjelma 2020 sisältää 7 yhteistä toiminnallista osaprojektia ja 18 yksikkökohtaista toiminnallista osaprojektia.
Rakentamishankkeita on 17, ja niissä rakennetaan uutta tilaa noin 18000
neliömetriä ja saneerataan vanhaa tilaa noin 25000 neliömetriä.
Uudiskohteiden rakentaminen
painottuu vuosille 2011 – 2016
ja vanhojen tilojen saneeraustyö
vuosille 2016 – 2019.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 160 miljoonaa euroa
vuoden 2010 tasossa. Investoinnin
on laskettu lisäävän sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien kustannuksia 0,4 prosenttia kymmenessä vuodessa, mutta vuonna 2019
investoinnin odotetaan kääntyvät
kunnille tuottavaksi hillitsemällä
kustannusten nousua.
Projektin johtajana toimiva Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehi-

Asiantuntija

palvelujen laadukkaan toteuttamisen, toimitusjohtaja Erkki Soini sanoo.
ESiORin asiakkaina on lääke-, diagnostiikka-, laite- ja elintarvikeyrityksiä, yliopistoja, apteekkeja sekä yksityisiä ja julkisia
sairaaloita ja muita terveydenhuollon organisaatioita. ESiORin osaamista arvostetaan
myös ulkomailla.

tysjohtaja Isto Nordback huomauttaa, että
hanke kattaa valtaosan sairaanhoitopiirin
lähivuosien kehittämistyöstä. Eri yksiköissä toteutetaan kuitenkin pienempiä erillisiä
kehityshankkeita.
Ensin toimintamallit, sitten tilat

- Saimme vuosien varrella sekä potilailta
että henkilökunnalta negatiivista palautetta
Keskussairaalan tilojen tarkoituksenmukaisuudesta ja ajanmukaisuudesta. Kritiikkiä
tuli myös siitä, että yhden toimintakokonaisuuden tilat sijaitsevat hajallaan sairaalan kampuksella ja tiloja on jopa eri puolilla
kaupunkia. Tämä johtuu siitä, että olemme
vastanneet lisääntyneeseen tilatarpeeseen
aina kunkin erillistarpeen mukaisesti, Nordback toteaa.
Vuonna 2009 sairaanhoitopiiri aloitti Keskussairaalan tiloja ja tilojen hallintaa koskevan hankkeen valmistelun. Tavoitteena oli
aikaansaada pitkän aikavälin tilaohjelma.
- Asioita käsitellessämme huomasimme,
että ennen uusien tilaratkaisujen suunnittelemista on tarkoituksenmukaisinta kehittää
sairaalan toimintamalleja. Painotimme, että
tilaratkaisujen on tuettava uusia toimintamalleja. Tilaohjelma muuttui siis kokonaisvaltaiseksi toiminnanmuutosohjelmaksi.
Jatkuu sivulla 25...

www.kunnallissuomi.ﬁ
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Uusi vaihtoehto
potilasvakuutuksen
järjestämiseksi
Potilasvahinkolain mukaan jokaisella
terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava potilasvakuutus lain mukaisen korvausvastuun varalta. Mutta onko toiminnan
harjoittajilla vain yksi vakuuttamisvaihtoehto?
Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvien riskien toteutuminen ei aina ole vältettävissä. Potilasvakuutus korvaa
potilaille hoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja potilasvahinkolain mukaisesti.
Julkisella sektorilla potilasvakuuttaminen on tapahtunut sairaanhoitopiirien ottamien potilasvakuutusten
kautta. Vakuutukset kattavat sekä vakuutuksenottajien
järjestämässä erikoissairaanhoidossa että kuntien järjestämässä perusterveydenhuollossa sattuneet vahingot.
Tähän asti vakuutuksen on julkisella sektorilla myöntänyt Potilasvakuutuskeskus jäsenyhtiöidensä eli suomalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden lukuun. Potilasvakuutuskeskus huolehtii lain mukaan korvauskäsittelystä ja
perii vakuutusmaksut vakuuttajien puolesta.
- Nimestään huolimatta julkisen sektorin potilasvakuutus ei nykymuodossaan ole varsinainen vakuutus, koska
se ei lainkaan siirrä riskiä vakuuttajille eikä tasaa korvauskuluja vakuuttajan suuntaan. Sairaanhoitopiirit ovat
jo pitkään toivoneet, että potilasvakuutukseen voitaisiin
sisällyttää sekä riskiä siirtäviä että vakuutusmaksuja ta-

soittavia elementtejä, vakuutusmeklariyhtiö Marsh Oy:n
johtaja Seppo Saari kertoo.
HUS teki historiallisen päätöksen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on
päätynyt potilasvakuutuksen järjestämisessä uuteen ratkaisuun.
- Potilasvakuutuksella ei ole monopolia potilasvakuutuksen järjestämisessä, vaan yksityisen sektorin toimijoiden tapaan myös julkisen sektorin toimija voi ottaa
potilasvakuutuksen suoraan mistä tahansa vahinkovakuutusyhtiöstä.
Näin markkinoille syntyy tervettä hintakilpailua ja toisaalta vakuutussopimusta voidaan muuttaa riskiä siirtävään ja vakuutusmaksuja tasoittavaan suuntaan. Tältä
pohjalta HUS antoi marraskuussa 2010 Marshille toimeksiannon kehittää potilasvakuutustaan ja tarvittaessa
kilpailuttaa sen vuodelle 2012, Saari sanoo.
Marshin tekemien vahinkoanalyysien ja tarveselvitysten perusteella HUS päätyi hakemaan julkisen kilpailutuksen kautta todelliseen vakuutusratkaisuun perustuvia
tarjouksia. HUS teki 9.12.2011 hankintapäätöksen riskiä
siirtävän ja vakuutusmaksuja tasoittavan potilasvakuutuksen hankkimisesta suoraan eräältä Potilasvakuutuskeskuksen jäsenyhtiöltä. Marsh toimii myös jatkossa HUSin edustajana liittyen hankintasopimuksen laatimiseen
ja sen toimeenpanon toteuttamiseen sekä korvausmenojen hallintaa tähtäävien toimenpiteiden muodossa.

piireihin neuvotellakseen potilasvakuutuksen kehittämismahdollisuuksista ja ratkaisumalleista vuodelle 2013.
HUSin päänavauksen jälkeen usea vakuutusyhtiö on
jo esittänyt kiinnostuksensa potilasvakuutusta kohtaan.
HUS toimii tiennäyttäjänä sairaanhoitopiireille, mutta
samanlainen ratkaisumalli ei sovellu sinällään muille.
Kukin potilasvakuutus on aina räätälöitävä piirikohtaisesti riskien, vahinkotilaston sekä riskinkantokyvyn ja
-halun mukaan.
- Vakuutusmeklarin keskeinen tehtävänä on suunnitella asiakkaittensa tarpeita vastaavat vakuutusratkaisut ja
hankkia ne mahdollisimman edullisesti vakuutusmarkkinoilta. Nyt tämä siis on mahdollista myös potilasvakuutuksen kohdalla, Saari toteaa.
Marsh Oy
www.marsh.fi
Seppo Saari
Puh. 0400 430 810
seppo.saari@marsh.com
Johannes Hirvaskoski
Puh. 0400 667 769
johannes.hirvaskoski@marsh.com
Jorma Kinnunen
Puh. 040 809 7999
jorma.kinnunen@marsh.com

Tietoa muille sairaanhoitopiireille

Marsh tulee olemaan yhteydessä muihinkin sairaanhoito-

Lääkealan henkilöstö- ja
asiantuntijapalvelut Farentalta
Farenta on erikoistunut farmaseuttisiin henkilöstö- ja asiantuntijapalveluihin. Yrityksen asiakkaisiin
kuuluvat apteekkien, lääkeyritysten
ja lääkekeskusten lisäksi sairaalat ja
sairaala-apteekit.
Vuonna 2003 perustetun Farentan päätoimialat ovat
farmaseuttisen henkilöstön vuokraus, rekrytointi ja
koulutus sekä asiantuntijapalvelut apteekeille ja lääketeollisuudelle.
- Apteekeille tarjottavien henkilöstöpalvelujen avulla
apteekkarit pystyvät mitoittamaan oman henkilökunnan
määrän asiakaspalvelun vaatimusten mukaan. Lisähenkilöstöä on saatavissa nopeasti ja joustavasti, kun apteekissa tarvitaan lisää työntekijöitä asiakaspalveluun. Näin
kustannukset kohdistuvat pelkästään tehdylle työlle, apteekkiliiketoiminnan johtaja Heikki Matero toteaa.
Lääketeollisuudelle Farenta tarjoaa korkeatasoisia lääketutkimus-, myyntilupa- ja lääketurvapalveluja, hintaja korvattavuusasioihin liittyviä palveluja, lääketieteellisiä käännöksiä sekä myynti- ja markkinointipalveluja.
Palvelupaketit räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Asiakkaat voivat hyödyntää Farentan osaamista

yksittäisissä projekteissa tai halutessaan ulkoistaa toimintakokonaisuuksia Farentalle.
- Kokonaisvaltainen lääkealan tuntemus, luotettavuus
sekä nopea ja joustava, koko Suomen kattava palvelu ovat
nostaneet Farentan toimialallaan merkittävään asemaan,
Matero sanoo.
Palvelut sairaaloille ja
sairaala-apteekeille

Farentan monipuolinen palvelutarjonta on myös sairaaloiden ja sairaala-apteekkien hyödynnettävissä.
- Meillä on farmaseuttista henkilöstöä, jolla on jo kokemusta sairaala-apteekkiympäristöstä. Farenta pystyy tarjoamaan sairaala-apteekkien käyttöön työvoimaa täyttämään
tilapäistä tarvetta ja myös pitkäaikaisiin työsuhteisiin, Matero kertoo.
Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on asiantuntijapalvelu, joka tukee tehokasta, turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa. Farentan LHKA-palvelun
avulla sairaalat voivat tilata omille potilailleen lääkityksen
kokonaisarvioinnin. Farenta tarjoaa myös LHKA-puhelinpalvelun potilaiden lääkitysten arvioinnin tueksi. Farentan
erityispätevöityneillä proviisoreilla on vankkaa kokemusta
arviointien tekemisestä. Yrityksen LHKA-osasto on tehnyt
yhteistyötä kolmen yksityisen hoivakodin sairaanhoitajien
ja lääkäreiden kanssa vuodesta 2010 lähtien, jonka aikana
lääkehoidon kokonaisarviointeja on tehty noin 200 potilaal-

le. Kysymyksessä on samalla Suomen mittavin LHKAtutkimus, joka valmistuu alkuvuonna 2012.
- Käännösosastomme kautta sairaala-apteekit ja sairaalat voivat tilata lääkevalmisteiden dokumentaatioiden käännökset. Käännösosastomme tekee käännöksiä
esimerkiksi englannin, ruotsin, saksan, ranskan, espanjan ja italian kielistä.
Farentan sähköisten palveluiden (Farentaverkko)
avulla sairaala-apteekit pääsevät helposti lukemaan lääkealan toimijoiden tiedotteita. Farentaverkon viestintäkanavan avulla lääkeyritysten tiedotteet pysyvät hyvässä järjestyksessä ja ne ovat löydettävissä automaattisen
arkistoinnin avulla aina tarvittaessa. Hätäviestipalvelun
avulla Farenta varmistaa lääketurvallisuuteen vaikuttavien tiedotteiden perillemenon jokaiseen Suomen apteekkiin ja sairaala-apteekkiin. Nämä ja monet muut
edistykselliset innovaatiot ovat kaikkien lääkealan toimijoiden saavutettavissa osoitteessa www.farentaverkko.
fi.
Farenta
Äyritie 16
01510 VANTAA
Puh. 010 4398 222
farenta@farenta.fi
www.farenta.fi
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Ajankohtaista:

Hyviä kokemuksia
terveysseurannasta
matkapuhelimella
VTT:n johdolla kokeillaan Sipoon terveyskeskuksessa ja HUSissa
käytäntöä, jossa potilaat lähettävät mittaustuloksia kännykällä
terveydenhuollon ammattilaisille.
Kännykkä on nousemassa keskeiseksi välineeksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien hoidossa. Care4Meprojektissa kehitetyt ratkaisut tähtäävät
siihen, että terveen henkilön elintapoihin
liittyvät riskit havaitaan mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa ja että pitkäaikaissairaudesta kärsivä potilas voisi mahdollisimman pitkälle itse hallita sairauttaan. Näin
vähennetään riskiä sairastua vakavampiin
sairauksiin ja voidaan saavuttaa hoitokustannuksissa huomattavia säästöjä.
Projektin merkittävin innovaatio on niin
sanottu kansalaisen päätöstuki, jolla tarkoitetaan käyttäjälle kännykän välityksellä
automaattisesti lähetettäviä, tieteelliseen
tutkimukseen perustuvia ohjeita ja muistutuksia. Päätöstukea on aiemmin sovellettu
lähinnä terveydenhuollon ammattilaisen
työn ohjaamiseen. Nyt potilas tai riskiryhmään kuuluva henkilö saa terveellisiin elämäntapoihin liittyviä ohjeita ja taustatietoa
sekä palautetta lähettämistään tuloksista,
kuten liikunnan määrästä, verenpaineesta
tai verensokerista.
Kännykkä apuna terveyskeskuksissa
ja erikoissairaanhoidossa

Sipoon terveyskeskuksessa ja HUSin kardiologian klinikalla kokeillaan VTT:n, Mediconsultin ja Duodecimin teknologiaan
perustuvaa toimintamallia, jossa potilaat
lähettävät kännykällä terveydenhuollon
ammattilaisille erilaisia mittaustuloksia, esimerkiksi verenpainearvoja, ja saavat niiden
perusteella palautetta. Uuden toimintamallin ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset
voivat reagoida potilaan tilanteeseen jo ennen kuin potilas hakeutuu hoitoon. Terveyskeskuksen asiakkaat hyötyvät saadessaan
käyttöön Medinet-terveystaltion, joka tuo
potilaan nähtäväksi oleelliset terveystiedot
sekä potilaalle tehdyn yksilöllisen hoitosuunnitelman, johon muun muassa potilaan
saama automaattinen palaute perustuu.
Säännöllinen mittaaminen, automaattiset
päätöstukiviestit ja sairaanhoitajan yhteydenotot ovat lisänneet potilaan motivaatio-

Kuva: Tekes.

ta omahoitoon ja näyttävät vähentävän tarvetta henkilökohtaisiin käynteihin. Kardiologian klinikalla ensimmäinen 30 potilaan
ryhmä on osallistunut kuuden kuukauden
omahoitojaksoon. Potilaitten antama palaute on ollut erinomaista. Lähes kaikki omahoitojaksoon osallistuneet potilaat kokivat
järjestelmän käytön ja mittauksistaan saamansa palautteen hyödylliseksi ja noin 80
prosenttia potilaista on kiinnostunut jatkamaan omahoitoa.
Care4Me-projekti

Care4Me-projektia rahoittavat Suomessa
tehtävän työn osalta Tekes sekä siihen osallistuvat organisaatiot eli Kustannus Oy Duodecim, Mediconsult Oy, Nokia Oyj, Pohjola
Vakuutus Oy, Prowellness Oy ja VTT. Projekti on osa ITEA2-ohjelmaa ja siihen osallistuu yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia Suomen lisäksi Alankomaista, Ranskasta
ja Espanjasta.
Projektin taustalla on ikärakenteen vanheneminen ja hoitokustannusten kiihtyminen. Suomessa on tällä hetkellä noin 400
000 diabeetikkoa, joista suurimmalla osalla
on tyypin 2 diabetes. Jopa puolella 35–64vuotiaista suomalaisista miehistä ja kolmasosalla naisista on kohonnut verenpaine. Tyypin 2 diabetes ja kohonnut verenpaine ovat
vahvasti sidoksissa elintapoihin ja lisäävät
oleellisesti riskiä sairastua vakaviin sydänja verisuonitauteihin, joiden hoito aiheuttaa
yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia.

Patja voi
pelastaa henkiä

Finlayson Projektimyynti on kehittänyt uudenlaisen vuodepotilaiden
evakuointitilantilanteisiin tarkoitetun pelastuspatjan.

Laki velvoittaa, että sairaaloissa ja muissa
hoitolaitoksissa jokaisen liikuntarajoitteisen vuodepotilaan sängyssä on oltava pelastuslakana tai jokin muu vastaava evakuointiväline.
- Perinteinen pelastuslakana laitetaan
patjan ja sängyn väliin. Ongelmana on, että
lakana haittaa petaamista ja ryttääntyy patjan alle. Tukevasta kankaasta valmistettu
lakana haittaa vuoteen ilmanvaihtoa, mistä voi seurata kosteus- ja jopa homeongelmia patjassa, projektiyksikön johtaja Tuija
Salmi sanoo.
Finlaysonin Projektimyynnin kehittämä
pelastuspatja on aivan normaali patja, johon on integroitu evakuointiominaisuudet.
Patjassa on hihnat potilaan kiinnittämistä
sekä patjan kantamista ja vetämistä varten.
Normaalikäytössä hihnat ovat vetoketjun
takana patjan päällisen alla. Vetoketjut ovat
punaiset, jotta ne erottuvat selvästi patjan

päällisestä.
Patjan päällisen pintakangas on hengittävää, antibakteerista hygieniakangasta.
Pohjakangas on erittäin kestävää, jotta patja kestää kantamisen ja vetämisen erilaisilla alustoilla. Patjan sisusosassa on kaksi
vaihtoehtoa: Mediflex-patja peruskäyttöön
ja muotoutuva Mediform-patja pitkäaikaispotilaille.
Finlayson Projektimyynti teki patjan tuotekehityksessä yhteistyötä pelastuslaitoksen
kanssa ja testasi useita eri versiota ennen
tuotteen tuomista markkinoille. Salmen
mukaan patja on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja kauppojakin on jo tehty.
Finlayson Oy
Projektiyksikön johtaja Tuija Salmi
Puh. 020 721 3674
tuija.salmi@finlayson.fi
www.finlayson.fi

Ajankohtaista:

Espoon sairaalahanke
uuteen selvittelyyn

Espoon Puolarmetsään kaavailtu uusi sairaala on osoittautunut
liian kalliiksi, joten Espoon kaupunginhallitus päätti joulukuussa
pysäyttää käynnissä olleen hankintaprosessin ja käynnistää selvitystyön vaihtoehtoisesta toteutustavasta.
Nykyisen Puolarmetsän sairaalan peruskorjauksesta ja uudesta sairaalarakennuksesta

järjestettiin vuonna 2008 kansainvälinen
arkkitehtikilpailu, jonka voitti Orkideaniminen ehdotus. Voittaneen ehdotuksen
kustannukset kuitenkin yllättivät kaupungin päättäjät.
- Olimme päättäneet, että sairaala saa
maksaa enintään 200 miljoonaa. Yhtäkkiä
hinta nousikin 300 miljoonaan, mikä johtui
suunnitelman suureellisuudesta ja erikoisuudesta, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Martti Merra (kok.) toteaa.
Potilaspaikkoja kaivataan kuitenkin kipeästi lisää, joten uusi sairaalarakennus rakennetaan, mutta pienemmällä rahalla ja eri
paikkaan. Uusi rakennus nousee todennäköisesti Jorvin sairaalan kupeeseen.
Kaupungin tuoreimpien laskelmien mukaan Jorvin sairaalan yhteyteen rakennettava 260 potilaspaikan uusi sairaalarakennus
tulee 66 miljoonaa euroa halvemmaksi kuin
Orkidea-sairaala. Jorvin sairaalan yhteyteen
rakennettava uusi rakennus sisältää lisäksi
synergiaetuja, jotka eivät olisi olleet mahdollisia Puolarmetsässä. Jorvissa on esimerkiksi HUSin sairaalalaboratoriot, joten näytteiden kuljetukselta Jorvin ja Puolarmetsän
välillä vältytään.
Kaupunginhallitus velvoitti Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen sekä
sosiaali- ja terveystoimen aloittamaan välittömästi selvitystyön yhdessä Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa uuden sairaalan rakentamisesta Jorviin. Kaupunginhallituksen on tarkoitus käsitellä esitys jatkotoimenpiteistä helmikuun loppuun
mennessä.
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kehitysjohtaja Isto Nordback:

Asiantuntija

Toiminnan muutostarvetta on
tarkasteltu sekä kaikkia sairaalan
yksiköitä koskevien toimintojen
(esimerkiksi lääke- ja tarvikelogistiikka, tekstiili- ja ruokahuolto)
että jokaisen yksikön toimintojen
kannalta. Nordbackin mukaan
hyvä esimerkki yksikkökohtaisesta tarkastelusta on munuaistautien poliklinikan ja osaston sekä
dialyysiosaston nykyinen sijainti
erillään toisistaan ja synergian
hakeminen niiden sijoittamisella
lähekkäin. Yksiköiden henkilöstö on ollut tiiviisti mukana uusien
toimintamallien suunnittelutyössä ja myös potilaiden mielipiteitä
on kartoitettu.
- Vasta kun toimintamallien
muutokset on lyöty lukkoon, on
aika aloittaa seinien
suunnittelu, Nordback
kiteyttää.

Paremman
lääkehoidon puolesta
Sekava nippu kertaalleen uusittuja reseptejä ja säkillinen lääkepakkauksia. Omaiset huolestuvat, kun lääkkeistä huolimatta vanhuksen
vointi heikkenee. Tässä tilanteessa voidaan kääntyä Pro dosis Oy:n
puoleen lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekemiseksi.

Mahdollisuudet
laadukkaalle hoidolle

Tays uudistamisohjelma 2020 -hankkeen visiona on, että Tays Keskussairaala on vuonna
2020 sairaala, jossa laadukas
erikoissairaanhoito on potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan yhteistyön tulos.
- Olemme ottaneet alustavien toiminnallisten suunnitelmien arviointiin mukaan myös
eri potilasjärjestöjen edustajia.
Joissakin osaprojekteissa olem-
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me selvittäneet potilaiden mielipiteitä palvelumuotoilumetodiikalla. Omaisten huomioon ottamisen mahdollisuudet ovat olleet
valitettavan vähäiset tilanpuutteen vuoksi,
mutta uudet tilat tarjoavat tähänkin paremmat mahdollisuudet. Esimerkiksi synnyttäjä
voi saada uusissa tiloissa tukea puolisoltaan
tai muulta läheiseltä henkilöltä myös synnytyksen jälkeen eikä vain synnytyssalissa,
Nordback kuvailee.

Pro dosis Oy on lääkehoidon tuki- ja asiantuntijapalveluja valtakunnallisesti tuottava
yritys.
- Tarjoamme asiantuntemustamme lääkehoitoon liittyvien pulmien ratkaisuun. Annamme neuvoja ja arvioimme puolueettomasti, onko lääkehoito kunnossa. Palvelumme perustuvat tutkimustietoon sekä korkeatasoiseen farmakologiseen ja farmaseuttiseen
osaamiseen. Suurin osa asiakkaistamme on
potilaiden omaisia, mutta teemme yhteistyötä myös terveydenhuollon henkilöstön kanssa, yrityksen toimitusjohtaja proviisori Paula
Timonen kertoo.
Monen toimeksiannon taustalla on omaisten
huoli vanhuksen lääkityksen vaikutuksesta hänen vointiinsa. Lääkehoidon kokonaisarviointi kokoaa yhteen potilaan ja hänen hoitoonsa
osallistuvien henkilöiden näkemykset sekä
lääkitys- ja taustatiedot. Selvitykseen kuuluu
aina asiantuntijan tekemä haastattelu potilaan
luona. Ongelmat ratkaistaan moniammatillisen yhteistyön avulla korostaen potilaan omaa
hoitoon sitoutumista.
Pro dosis Oy:llä on koko Suomen kattava
asiantuntijaverkosto, johon kuuluu lääkehoidon kokonaisarviointiin erikoistuneita
farmaseutteja ja proviisoreita. Yritys pyrkii
aktiivisesti kehittämään kliinisen farmasian
palveluita.
Pro dosis Oy:llä on toistaiseksi Suomen ainoa toimilupa lääkehoidon kokonaisarviointiin.
- Vanhusten lääkehoidon kokonaisarviointiin erikoistuneita farmasisteja on maassamme noin 150, mutta heidän osaamistaan ei ole

tuotteistettu kovinkaan monessa apteekissa.
Asiantuntemukselle on kuitenkin tarvetta ja
kysyntää väestön ikääntyessä. Palveluille on
myös yhteiskunnalliset perusteet: lääkehoidon kokonaisarviointi on ennaltaehkäisevää
toimintaa ja lääkehoidon kuntoon saamisella
voidaan jopa välttää kalliin erikoissairaanhoidon tarve.
Pro dosis Oy
Kaivotie 19, 55400 IMATRA
Puh. 050 567 5292
paula.timonen@prodosis.fi
www.prodosis.fi

JTO kumppaniksi
työhyvinvoinnin kehittämisessä
Työhyvinvointi on asia, joka puhuttaa jatkuvasti.
Johtamistaidon opisto JTO tarjoaa työhyvinvoinnin
kehittämiseen tähtääviä koulutuksia ja palveluja.
- Nykyaikana työntekijän on jaksettava työssä pitkään, on oltava tuottelias, on omaksuttava uusia toimintamalleja ja tietojärjestelmiä ja niin
edelleen. Työntekijän aivokapasiteettia sekä henkistä ja fyysistä jaksamista koetellaan koko ajan. Kuormitusta saattaa aiheuttaa myös pelko
työpaikan säilymisestä tai pätkätyö, JTO:n Jyväskylän-toimipisteen paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen sanoo.
Vastineeksi omasta panoksestaan työntekijällä on lupa olettaa, että työ
on mielekästä, mukavaa, sopivan haastavaa ja tukee jaksamista. Vesterinen toteaa, että varsinkin nuorempi työntekijäpolvi äänestää jaloillaan
eli irtisanoutuu, jos edellä mainitut ehdot eivät täyty. Huhut epämiellyttävästä työpaikasta leviävät sosiaalisessa mediassa, mikä voi vaikeuttaa
uusien työntekijöiden rekrytointia.
Kun työhyvinvoinnin kanssa on ongelmia, suuntaa syyttävä sormi
yleensä työnantajaan. Hyvä johtaminen on työhyvinvoinnin perusta,
mutta Vesterinen korostaa, että jokainen työyhteisön jäsen on myös itse
vastuussa työhyvinvoinnistaan. Oman jaksamisen paras asiantuntija on
työntekijä itse.
JTO:n koulutus- ja palvelutarjonta
JTO:ssa on mahdollista suorittaa työhyvinvointipäällikön tutkinto. Koulutuksessa perehdytään esimerkiksi työhyvinvoinnin johtamiseen, työhyvinvoinnin analysoinnin ja kehittämisen menetelmiin sekä työpaikan
erityistilanteiden ratkaisemiseen. Työhyvinvointipäällikön tutkinnon
on suorittanut jo parisataa henkilöä, joista useimmat toimivat työhyvinvointipäällikön nimikkeellä organisaatiossaan.
- Lisäksi tarjoamme räätälöityä organisaatiokohtaista työhyvinvointivalmennusta. Valmennuksen perustana voi olla työpaikalla tehtävä työhyvinvoinnin mittaus, jonka pohjalta käynnistämme kehitysprojektin.
Myös työyhteisökohtaiset coaching-projektit kuuluvat palvelutarjontaamme, samoin kuin johtajien työhyvinvointianalyysien tekeminen,
Vesterinen kertoo.
JTO on julkaissut myös useita työhyvinvointia käsitteleviä kirjoja.
JTO järjestää yrityskohtaisia työhyvinvointikorttikoulutuksia 31.1.,
6.3. ja 24.4.2012.
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Meilahden tornisairaalan peruskorjaus
on todellinen jättiurakka
Viime lokakuussa käynnistynyt
Meilahden tornisairaalan peruskorjaushanke on Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin
historian suurin rakennusinvestointihanke.
Vuonna 1965 käyttöön otettu 15-kerroksinen Meilahden tornisairaala on suojeltu rakennus. Käynnissä olevassa peruskorjaushankkeessa rakennuksesta puretaan kaikki
sekä sisä- että ulkopuoliset rakennusosat
eli vain rakennuksen runko jää jäljelle. Kesäkuussa 2014 otetaan käyttöön ulkoisesti

tutunnäköinen, mutta sisältä täysin uudistunut sairaalarakennus, jossa on toimivammat
ja viihtyisämmät tilat sekä henkilöstölle että
potilaille.
Rakennuksessa sijainneet toiminnot on
siirretty rakennustyön ajaksi muihin HYKSalueen sairaaloihin ja tornisairaalan viereen
rakennettuun väliaikaiseen vuodeosastosiipeen.
- Tornisairaalan toiminnot säilyvät peruskorjauksen jälkeen pääosin entisellään.
Kaksi kerrosta on tehovalvonnan käytössä,
yhdessä kerroksessa on poliklinikka ja kahdessa kerroksessa opetus-, neuvottelu- ja
toimistotiloja. Muihin kerroksiin sijoittuu

eri erikoisalojen vuodeosastoja, rakennuttamispäällikkö Vesa Vainiotalo HUS-Kiinteistöt Oy:stä kertoo.
Hankkeen kustannusarvio on noin 90
miljoonaa euroa, mikä tekee siitä HUSin
historian suurimman rakennusinvestointihankkeen.
Projektinjohtourakka
jakaa riskejä

Tornisairaalan peruskorjauksen rakennustekniset työt toteutetaan projektinjohtourakkana. Pääurakoitsija on Lujatalo Oy.
- Isossa ja haastavassa kohteessa on syytä
jakaa riskejä tilaajan ja urakoitsijan kesken,

ja projektinjohtourakkamalli tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet.
Lisäksi suhdannetilanne ja mahdollisuus muuttaa suunnitelmia
joustavammin tukivat ratkaisua.
Käytimme projektinjohtourakointia Kolmiosairaalan rakennusurakassa ja saimme siitä rohkaisevia
kokemuksia, Vainiotalo sanoo.
Pääurakan lisäksi hankkeessa
on 17 kiinteästi hinnoiteltua sivuurakkaa.

Asiantuntija

Rakennuttamispäällikkö Vesa Vainiotalo, HUS-Kiinteistöt Oy:
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Teholähteet sairaalateknisissä sovelluksissa
Elektronisten laitteiden teholähteille tuskin löytyy kriittisempää
sovelluskohdetta kuin sairaalatekniset tuotteet. Koska kyseessä
ovat elämää ylläpitävät toimet,
vaaditaan teholähteiltä ehdotonta
luotettavuutta.

Mikäli tarvitaan sähköistä kontaktia potilaaseen, yhtenä ratkaisuna voidaan käyttää
IEC601-1-hyväksyttyä AC/DC-teholähdettä syöttämään yhtä tai useampaa DC/DCmuunninta muodostamaan toisasteisen
eristyksen.
Cool Power Solutions Oy:llä
laaja tuotevalikoima

Teholähteiden tehtävä ei ole vain käyttäytyä
määritetyn suorituskyvyn mukaisesti, vaan
myös täyttää tiukimmatkin vaatimukset potilaiden ja hoitohenkilöstön suojelemiseksi
sähköiskuilta - sähkömagneettista säteilyä
unohtamatta. Tämän vuoksi sairaalaelektroniikkaan tarkoitettujen teholähteiden
suunnittelua säätelevät tarkat säännökset.
Järjestelmäsuunnittelijoiden on siis ymmärrettävä määräykset ja kohdemarkkinoiden
vaatimukset, jotta kalliin ja usein pitkän
suunnitteluajan vaativan usein ylimitoitetun asiakaskohtaisen ratkaisun vaihtoehtona
voidaan sovelluksessa käyttää valmista kaupallisiin tarkoituksiin suunniteltua teholähdettä tinkimättä laitteen turvallisuudesta ja
suorituskyvystä.

Cool Power Solutions Oy:n monipuolisessa valikoimassa on sairaalakäyttöön soveltuvia ratkaisuja esimerkiksi seuraavista
tuoteryhmistä: AC/DC-teholähdemoduulit, koteloidut laitteeseen asennettavat AC/
DC-teholähteet, U-kouru- ja avomalliset
AC/DC-korttipowerit, ulkoiset Plug in- ja
Desk top -AC/DC-mallit, DC/DC-muuntimet piirikortille ja ulkoiset AC/AC-teholähteet sekä laturit niin lyijy-, NiMH- kuin
Lithium-akuille.

Cool Power Solutions Oy
Ilveskuja 8
01900 NURMIJÄRVI
Puh. 09 2906 1990
info@coolpowersolutions.fi
www.coolpowersolutions.fi

Standardit otettava huomioon

EN60950 on kansainvälinen turvastandardi, joka riittää suurimmalle osalle laitteita.
Sairaalakäyttöön tarkoitettujen teholähteiden tulee täyttää tämän lisäksi Medical-hyväksyntä IEC601-1, jossa on kolme alueellista muunnosta: EN60601-1 Euroopassa,
UL2601-1 USA:ssa ja CSA22.2 No 601.1
Kanadassa. Näissä kaikissa määräykset kattavat suojaukset sähköiskuja, palamista ja
mekaanisia vaaroja vastaan.
Tarvittavan suojauksen aste kuhunkin sovellukseen riippuu siitä, miten lähelle potilasta laite on kytkettynä. Sen vuoksi sairaalateknisten laitteiden suunnittelussa on
otettava huomioon kolme tasoa: perusturvastandardin EN60950 vaatimukset kaikille
sähköverkkoon liitettäville laitteille, edellistä
tiukempi IEC601-1-standardi potilaan lähiympäristössä käytettäville laitteille ja lisäeristysvaatimukset niille laitteille, jotka ovat
fyysisesti kontaktissa potilaaseen.
Suojauksen tasoa (Levels of Protection,
LOP) käytetään määrittelemään turvaspesifikaatiot kaikille elektronisille laitteille.
LOP määräytyy joko eristyksen tai suojamaan ja sulakkeen mukaan. Suojamaa voidaan myös luokitella joko toiminnalliseksi
tai suojaavaksi. Näistä toiminnallinen suojamaa ei anna suojaa, mutta suojaava tai
sulakesuojattu maadoitus puolestaan antaa
suojauksen.
Kukin eristystyyppi on määritelty ilmavälien ja pintavälien mukaan. Pintavälin rajat
määrittelevät minimietäisyydet piirilevyllä
olevien AC- ja DC-puolen komponenttien

välillä. Vuotovirtaominaisuudet ovat myös
avainasemassa turvamääräyksissä.
Vuotovirralle omat vaatimukset

Kaikkia IEC601-1-hyväksyttyjä teholähteitä
koskevat vakioteholähteitä tiukemmat vuotovirtavaatimukset. Speksit määrittelevät
useita eri vuotovirta-arvoja, mutta tärkeimmät itse teholähteitä koskevat ovat maavuotovirta, joka on maajohtimen kautta maahan
kulkeva virta, koteloinnin vuotovirta, joka
on instrumentin kuoresta potilaan kautta
maahan kulkeva virta, ja potilasvuotovirta,
joka on sovellettavasta instrumentista potilaan kautta maahan kulkeva virta.
Suurin vuotovirta määräytyy kolmen päätyypin mukaan. B-tyypin laite ei ole fyysisessä kosketuksessa potilaaseen. Tällaisia
laitteita ovat esimerkiksi laserhoitolaitteet.
BF-tyypin laite on tarkoitettu fyysiseen kosketukseen potilaan kanssa. Näitä ovat esimerkiksi ultraääni-, EKG- ja erilaiset tarkkailulaitteet. CF-tyypin laite on tarkoitettu
sijoitettavaksi ihon alle kuten tähystyslaitteet.
Yleinen väärinkäsitys on, että sallitut vuotovirtaspeksit vaihtelevat mainittujen tyyppien välillä, mutta tosiasiassa sallittu vuotovirta on kaikissa sovellusluokissa sama aivan
vaativimpia lukuun ottamatta.

Teholähteiden vuotovirran pienentäminen tapahtuu tavallisesti eliminoimalla tai
rajoittamalla luokan Y suodinkondensaattoria vaiheen ja maan sekä nollan ja maan
välillä. Se vaatii myös, että hajakapasitanssi
maahan minimoidaan huolellisella suunnittelulla. Valitettavasti näillä toimenpiteillä
on taipumus vaikuttaa epäedullisesti EMCkäyttäytymiseen, vaikka toisaalta hajakapasitanssin minimoiminen voi myös pienentää yhteismuotoista kohinaa. Tämän vuoksi
IEC601-1-hyväksytyt teholähteet usein saavuttavat vain standardin EN55022/11 Class
A:n vaativamman Class B:n EMC-speksien
sijasta. Teholähteet saadaan toki suunniteltua vastaamaan Class B:n määrityksiä, mutta hankalammat suodin- ja suojausjärjestelmät johtavat usein fyysisen koon ja hinnan
kasvuun.
Potilaskontaktisovelluksissa, joissa on
kyse BF- tai CF-luokituksista, eristystason
nosto vaaditaan, jotta potilas saadaan eristettyä maapotentiaalista, signaaliporteista
sekä teholähteen lähdöstä. Tämä suojaa potilasta teholähteen yksittäisiltä vioilta sekä
ylläpitää potilasvuotovirtatason standardin
määrittelemissä rajoissa. Eristys voidaan toteuttaa myös laitteen ulkopuolisilla menetelmillä käyttämällä esimerkiksi muovisia mittapäitä, jotka antavat riittävän eristystason.
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Integroidulla suunnittelulla parempia rakennuksia
Työterveyslaitoksen tutkimuksissa on tuotu esiin
keskussairaaloiden sisäilma- ja kosteusongelmat.
Myös ikääntyminen ja toiminnalliset muutokset
lisäävät paineita kehittää vanhanaikaista rakennuskantaa. Terveydenhuollon järjestelmissä meneillään oleva integraatio ja rakennemuutos tulee
edellyttämään suunnittelijoilta poikkitieteellistä
osaamista.
Innovatiiviset, integroidut ja prosessiajatteluun pohjautuvat
suunnittelumenetelmät avaavat uusia mahdollisuuksia näiden
haasteiden kohtaamiseen. Eri alojen suunnittelijat on saatava
nykyistä kiinteämpään yhteistyöhön, jolloin voidaan parantaa
ja nopeuttaa suunnittelua, karsia virheitä ja luoda uusia innovaatioita. Tätä tarkoitamme integroidulla suunnittelulla.
Julkisten rakennushankkeiden kilpailutuksessa suunnitteluprosessi pilkkoutuu tavallisesti moniin osiin: arkkitehtuuri-,
rakenne-, lvia-, sähkö- ynnä muu suunnittelu. Ilmiö korostuu
monimutkaisia hankkeita kuten sairaalarakennuksia kilpailutettaessa. Pirstoutuneen kilpailutuksen tulos ei ole kokonaisedullinen. Menettelyä ei voida perustella edes hankintalailla, koska laki ei estä kilpailuttamasta kokonaissuunnittelua.
Ulkomailla sairaalarakennusten tarjoukset pyydetään joko
integroituna kokonaissuunnittelupalveluna, integroitujen
suunnitteluryhmien suunnittelukilpailuina tai sr-kilpailuina
avaimet käteen -periaatteella. Todennäköisesti myös Suomessa
energiatehokkuusvaatimusten kiristymisen ja elinkaarihankkeiden yleistyminen johtaa uudentyyppisiin suunnittelumetodeihin, joissa etusijalle nousee talotekniikan ja toiminnallisten
tavoitteiden entistä huolellisempi yhteensovitus.
INTEGRATED Healthcare Design Oy on uusi sosiaali- ja
terveydenhuollon rakentamiseen keskittyvä monialainen suunnitteluyritys. INTEGRATED-konsortio muodostuu viidestä
kotimaan johtavasta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelutoimistosta. Arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaa AW2Arkkitehdit Oy ja liikenne-, geo- ja rakennussuunnitteluasiantuntijana toimii Ramboll Finland Oy. Talo- ja sairaalatekniikkaan liittyvästä suunnittelusta vastaa Insinööritoimisto Olof
Granlund Oy. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisesta
asiantuntemuksesta vastaa Alanko-konsultaatiopalvelut sekä
logistiikasta ja prosessimallinnuksesta Delfoi Oy. Kumppanuusyritysten saumaton yhteistyö perustuu yhteisten tietomallipohjaisten suunnitteluvälineiden käyttöön ja yhteisten
suunnitteluperiaatteiden jatkuvaan kehittämiseen.

Tietotekniikan hyödyntäminen rakennussuunnittelussa on
entistä tärkeämpää. Nykyistä suunnittelun tietomallinnusjärjestelmää on konsortion sisällä kehitetty nykyistä laaja-alaisemmaksi. Tietomallin avulla käsitellään teknisen tiedon ohella
myös asiakkaan tarpeisiin perustuvia lähtötietoja ja rakennukseen suunniteltuja toiminnallisia prosesseja sekä testataan kokonaisuutta virtuaalisesti. Tällä tavalla voidaan estää kalliita
virhearviointeja ja suunnitella tehokkaaksi rakennuksen elinkaari.
Integroitu suunnittelu perustuu asiakkaiden tarpeiden selvittämiseen ja toimintaympäristön muutoksen ymmärtämiseen. Suunnitteluvaiheessa sidotaan 90 prosenttia hankkeen
toteutuskustannuksista. Rakennusvaiheessa mahdollisuudet
vaikuttaa kustannuksiin ovat marginaaliset, koska kustannukset ovat suoraan sidoksissa hankkeen laajuuteen ja valittuihin
teknisiin ratkaisuihin. Suunnitteluvaiheessa vaihtoehtojen tutkiminen on järkevää ja edullista, sillä suunnittelukustannukset ovat tyypillisesti alle 10 prosenttia kokonaiskustannuksista.
Sisäisten prosessien hyvä suunnittelu varmistaa sen, että tilat
ovat kooltaan ja käytöltään oikein sijoitettuja.
Hyvä prosessien suunnittelu voi pienentää rakennettavien
toimitilojen määrää jopa 20 prosenttia. Tällä on erittäin suuri
vaikutus sekä rakennus- että elinkaarikustannuksiin. Elinkaarikustannusten mukaan ottaminen on ainoa tapa arvioida suunnittelun ja rakentamisen todelliset kustannushyödyt.
INTEGRATED-suunnittelupalvelu tarkoittaa paremmin
suunniteltuja rakennuksia, tarkempaa kustannussuunnittelua
ja rakennusten matalampia elinkaarikustannuksia.
Vuonna 2011 INTEGRATED Oy toteutti Satakunnan hoidon
ja hoivan toimintalähtöinen tilasuunnitelma vuoteen 2020 ja
2030 -projektin ja voitti yhdessä Skanskan kanssa Järvenpään
terveystalon sr-urakkakilpailun.

Helsingin Lastenklinikan laajennuksessa olivat
Integrated-ryhmästä mukana suunnittelijoina
AW2-arkkitehdit ja Insinööritoimisto Olof Granlund Oy. Kuva: Pekka Toikkanen.

Teksti:
Arto Alanko, professori, toimitusjohtaja,
Integrated Healthcare Design Oy
Matti Anttila, arkkitehti, toimitusjohtaja,
AW2 arkkitehdit Oy
Tapio Aho, diplomi-insinööri, johtaja,
Ramboll Oy
Kari Kaleva, insinööri, varatoimitusjohtaja,
Insinööritoimisto Granlund Oy
Raimo Puro, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja,
Delfoi Oy

Sisäilmalähetti® on
kokonaisvaltainen sisäilmapalvelu
- Suomessa on osaamista, kun puhutaan
sisäilmaongelmien syiden löytämisestä ja
vikojen korjaamisesta. Näiden kahden vaiheen välille jäävälle ajalle ei kuitenkaan ole
tarvittavia työkaluja tilojen ja niissä oleskelevien ihmisten suojaamiseksi. Tämän
tyhjiön täyttämiseksi olemme kehittäneet
Sisäilmalähetti-palvelun, toimitusjohtaja
Jani Moberg sanoo.
Sandboxin kuusi vuotta kestänyt palvelukehitystyö huomioitiin Innosuomi 2011
-kilpailussa Pirkanmaalla, kun Sisäilmalähetti®-palvelu sijoittui kilpailussa toiseksi.
Perustelujen mukaan Sisäilmalähetti®-palvelu on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus,
jossa suuresta asiantuntijaverkoston sisältämästä tietomäärästä tilaajalle tiivistetään
selkokielellä oleellinen tieto käytäntöön viemiseksi.

Sisäilman laatu vaikuttaa sairaaloissa sekä henkilökunnan että
potilaiden hyvinvointiin. Jos
sisäilman laadussa on ongelmia,
Sandbox Oy:n Sisäilmalähetti®palvelu tutkii ja kartoittaa tilanteen sekä tarjoaa väliaikaisen ratkaisun sisäilman hallintaan ennen
korjaustöiden aloittamista.

Viestintä on osa sisäilmanhallintaa.

Asiantuntijapalvelussa mukana
laaja verkosto

Sisäilmalähetti®-palvelu on puolueeton
asiantuntijapalvelu, jonka toteuttamisessa
on mukana laaja asiantuntijaverkosto. Palvelu kattaa tilanteen kartoittamisen kohteessa ja tarvittavat sisäilmatutkimukset. Sisäilmanäytteet kertovat ongelmatilan rakenteiden kunnon, ja samalla arvioidaan ihmisiin
kohdistuva terveysuhka. Tilojen käyttäjien
väliaikainen suojaus aloitetaan välittömästi näiden toimien jälkeen. Suojaus sisältää
muun muassa ilmanpuhdistimet kohdetilassa. Tilannetta seurataan ja analysoidaan
kohteessa tarvittaessa korjausrakentamisen
loppuun saakka.
Sisäilmalähetti®-palvelussa jokaiselle kohteelle nimetään oma yhteyshenkilö, Sisäil-

Sisäilmanäytteiden ottaminen tarvitsee tarkkaa dokumentointia. Kuvassa
Jani Moberg.
malähetti. Hän on tarkasti perillä kohteen
tilanteesta ja huolehtii esimerkiksi tutkimustulosten tiedottamisesta asiakkaalle. Lisäksi
hän voi suositella sopivia muutoksia ilmanvaihdon säätöihin. Sisäilmalähetti®-palvelu
tarjoaa apua myös tilanteesta tiedottamiseen
kaikille asianosaisille.

toteaa.
Moberg korostaa, että Sisäilmalähetti®palvelu on kokonaisvaltaista sisäilman hallintaa, jossa ilmanpuhdistuslaitteet ja Sisäilmalähetti ovat tilojen käyttäjien suuntaan
näkyvin osa. Laitteet puhdistavat ilmaa ja
kertovat tilojen käyttäjille, että sisäilmaongelma on otettu vakavasti ja olosuhteiden
parantamiseksi tehdään toimenpiteitä. Tämä
on tärkeä motivaatiotekijä henkilökunnalle
ja auttaa hyvän ilmapiirin säilyttämisessä.

Ilmanpuhdistuslaitteet puhdistavat
ilmaa ja ilmapiiriä

- Sisäilmahaitasta tulee sisäilmaongelma,
jos toimet eivät sisäilmahaitan havaitsemisen jälkeen ole riittävän nopeita. Tällöin
tilan käyttäjien ja tilan ylläpitäjien konfliktiherkkyys lisääntyy merkittävästi, Moberg

Sandbox Oy/Sisäilmalähetti
Tulli Business Park
Åkerlundinkatu 11 A, 33100 TAMPERE
Puh. 010 420 6060
www.sisäilmalähetti.fi
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Sairaalan ääniympäristö vaikuttaa
sekä henkilökuntaan että potilaisiin.
Ääniympäristöä voidaan parantaa
käyttämällä sisäkatoissa terveydenhuollon tiloihin suunniteltuja akustiikkalevyjä.

Meluisassa ympäristössä henkilökunta stressaantuu ja työhön keskittyminen vaikeutuu.
Puheen erottaminen sekä merkki- ja hälytysäänten kuuleminen on hankalaa. Tutkimuksissa on huomattu, että melun keskellä potilaiden
toipuminen on hitaampaa ja he jopa tarvitsevat enemmän kipulääkkeitä. Potilaiden yksityisyys ei säily toivotulla tavalla, jos äänenvaimennuksesta ei ole huolehdittu.
- Ääniympäristöä kyllä ajatellaan enemmän
kuin aikaisemmin, mutta siihen pitäisi kiinnittää vieläkin enemmän huomiota sairaaloita suunniteltaessa. Usein ajatellaan, että
terveydenhuollon tiloissa
pintojen tulee olla kovia,
jotta puhdistettavuus ja
hygieniavaatimukset täytettäisiin. Kovat pinnat heijastavat ääniä ja siten lisäävät
melutasoa, mikä koetaan
epämiellyttävänä. Puhdistettavien pintojen ei kuitenkaan tarvitse olla ääntä
heijastavia, toteaa akustiikkalevyjä valmistavan
Ecophonin terveydenhuollon tilojen konseptikehittäjä Jyrki Kilpikari.
Ecophonin valikoimaan
kuuluu pari vuotta sitten
markkinoille tullut hygieniatuotemallisto. Mallistosta löytyy sopiva ääntä

vaimentavia sisäkatto- ja seinälevyjä niin potilashuoneisiin, käytäviin, leikkaussaleihin kuin
muihin tiloihin.
- Ecophon-akustiikkalevyt täyttävät terveydenhuollon tiloissa käytettävien ratkaisujen
puhdistettavuusvaatimukset ja kestävät sairaaloissa käytettävät puhdistusmenetelmät. Levyt
vaimentavat tehokkaasti sekä ihmisäänet että
laitteiden tuottamat äänet, jolloin aikaansaadaan miellyttävä ympäristö sekä työskentelylle
että toipumiselle, Kilpikari sanoo.
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Strömberginkuja 2
00380 HELSINKI
Puh. 020 775 4900
palaute.ecophon@saint-gobain.com
www.saint-gobainrakennustuotteet.fi
www.ecophon.fi

Rakennuttamispäällikkö Vesa
Vainiotalo, HUS-Kiinteistöt Oy:
Asiantuntija

Miellyttävä ääniympäristö
on kaikkien etu

Ääntä vaimentava
kattopinta vähentää
melua sairaalatiloissa.

Kuva: HUS.

Meilahden tornisairaala, julkisivu länteen.
Energiatehokkuuden
pilottihanke

HUS on määritellyt tornisairaalan peruskorjauksen energiatehokkuuden pilottihankkeeksi.
- Energiatehokkuutta parannetaan uudella kaksoisjulkisivu- ja ikkunarakenteella,
seinien lämmöneristyksen uusimisella ja rakenteiden tiivistämisellä. Lämmön talteenotossa käytetään tehokasta poistoilmalämpöpumppuratkaisua. Hankkeessa selvitetään

myös kallioon varastoituneen lämmön ja
kylmän hyödyntämistä rakennuksen lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Maaputkisto
toteutettaisiin rakentamalla sairaala-alueella
rakenteilla oleviin maanalaisiin pysäköintija huoltotiloihin noin 80 porakaivoa, Vainiotalo toteaa.
Tavoitteeksi on asetettu, että lämpöenergian ominaiskulutus laskee peruskorjauksen
jälkeen 25 ja sähköenergian ominaiskulutus
5 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna.

Käyttäjälähtöistä,
tietomallipohjaista suunnittelua

Granlund on merkittävä talotekniikan ja ylläpidon suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen tarjoaja.
Granlundin päätoimialoja ovat
talotekninen suunnittelu, kiinteistönpidon konsultointi sekä suunnittelun ja ylläpidon ohjelmistojen kehitys ja myynti. Suunnittelupalvelu kattaa LVI-, sähkö- ja
automaatiosuunnittelun sekä erikoisuunnittelualat kuten valaistus-, AV-, palonsammutus-, puhdastilasuunnittelun ja kiinteiden
sairaalalaitteiden suunnittelun.
Kiinteistöjen käytön ja ylläpidon
ohjelmistoratkaisut ja asiantuntijapalvelut sekä energia- ja ympäristökonsultointi kuuluvat myös
toimialaan.
- Kohderyhmämme rakentamisessa on laaja eli se kattaa asuntosuunnittelua lukuun ottamatta
koko rakennuskannan. Referenssilistallamme on liikerakennuksia,
hotelleja, toimistorakennuksia,
kouluja, kulttuurirakennuksia,
urheilurakennuksia, teollisuusrakennuksia ja sairaaloita. Terveydenhuollon rakennukset ovat
olleet merkittäviä työkohteita
yrityksemme koko olemassaolon
ajan, varatoimitusjohtaja Kari
Kaleva sanoo.
Vuonna 1960 perustetulla insinööritoimistolla on alueellisesti toimivat tytäryhtiöt Lahdessa,
Tampereella, Vaasassa, Seinäjoella,
Kuopiossa, Joensuussa, Riihimäellä ja Pietarissa. Granlund-yhtiöissä

Visualisointi kuva potilashuoneesta.

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
PL 59 (Malminkaari 21), 00701 HELSINKI
Puh. 010 7592 000
Muut toimipaikat: www.granlund.fi
työskentelee yhteensä nelisensataa
henkilöä.
Tietomallinnus on monien
etujen menetelmä

Granlundin toimintatapana on
käyttäjälähtöinen suunnittelu.
- Sovimme käyttäjän kanssa tavoitteet ja visualisoimme ratkaisut siten, että käyttäjän on helppo
ymmärtää ne ja ottaa niihin kantaa. Sairaalassa käyttäjälähtöinen
suunnittelu on erittäin tärkeää,

koska potilaita ei hoideta työpisteiden ääressä, vaan hoitoprosessiin liittyvissä tiloissa. Tilojen ja
niissä olevien teknisten ratkaisujen on palveltava tätä näkökulmaa,
Kaleva toteaa.
Granlund on käyttänyt jo usean
vuoden ajan tietomallipohjaista
3D-suunnittelua, jossa syntyvää
tietomallia voidaan hyödyntää rakentamisesta ylläpitoon.
- 3D-mallista on helppo nähdä,
että tekniikka on asennettavis-

sa käytettävissä oleviin tiloihin.
Tietomalli sisältää myös tiedot
laitteista ja järjestelmistä ja niiden asennuksista, ja nykyaikaiset
ylläpito-ohjelmat pystyvät hyödyntämään näitä tietoja huoltotoiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.
Sairaalassa toimintaa on vuorokauden ympäri, joten energiankulutus on suuri. Heti arkkitehdin ensimmäisten mallien avulla
Granlund voi simuloida eri ratkaisujen energiatehokkuutta. Kun simuloinnin kautta löydetään energiatehokkaat ratkaisut, ovat säästöt
merkittäviä. Kaleva korostaa, että
vaihtoehtoja tarkasteltaessa on
otettava huomioon sekä ratkaisun
hankinta- että käyttökustannukset

koko elinkaaren ajalta.
Tavoitteena turvallinen sairaala

- Potilaiden ja henkilöstön turvallisuuden tueksi tarvitaan sairaalassa paljon erilaista tekniikkaa.
Tekniikka antaa esimerkiksi aikaa
potilaiden evakuointiin palotilanteessa. Suunnittelemme paloilmoitus-, sammutus-, savunpoisto- ja
ylipaineistusjärjestelmät. Osaamisemme kattaa myös henkilökuntaa
turvaavat hälytysjärjestelmät, Kaleva kertoo.
Sairaalan toiminnan jatkuvuus
edellyttää varmennettuja järjestelmiä kuten esimerkiksi katkeamatonta sähkönsyöttöä ja erilaisiin
poikkeustilanteisiin varautumista
jo suunnitteluvaiheessa.

Leikkaus tietomallista.

www.kunnallissuomi.ﬁ
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Tulevaisuuden sairaala
– mikä se on?
Varmaankin jokaista sairaalarakennusta kautta aikojen on lähdetty suunnittelemaan ”tulevaisuuden sairaalana”, sen
tulevia toimintoja ja tilatarpeita varten.
Suomen keskussairaaloita olivat 1950- ja 1960-luvuilla
kehittämässä maan parhaat suunnittelijat ja lääketieteen
asiantuntijat Rakennushallituksen ja Lääkintöhallituksen
ohjauksessa. Hyvin sairaalat aikansa palvelivatkin – 10, 20
tai 30 vuotta, mutta miten ne vastaavat 2010-luvun tarpeisiin? Vaikka ne suunniteltiinkin ”tulevaisuuden sairaaloiksi”, on siis jokin mennyt pieleen. Tarpeet muuttuivat, aika
ajoi ohi.
Sairaaloihin myöhemmin useissa eri vaiheissa tehdyt
laajennukset ja saneeraukset ovat vastanneet kulloisiinkin
uusiin tarpeisiin, mutta johtaneet osaoptimointiin, ”sirpaleisiin” sekä kokonaislogistiikan ja käyttökustannusten
kannalta kalliimpiin sairaalakokonaisuuksiin. Ongelma ei
ole vain meidän suomalaisten, vaan se on tunnustettu kansainvälisestikin kaikkialla, missä vanhoja sairaalakiinteistöjä
joudutaan modernisoimaan.
”Tulevaisuuden sairaalan” – paremminkin ”tulevaisuuden
kestävän sairaalan” – suunnittelussa on noussut esille kaksi
pääteemaa, toisin sanoen Master Planin ja sairaalarakennuksen kokonaiskonseptin suunnittelu.
Pitkän tähtäimen suunnitteluratkaisujen tekeminen ei
voi perustua täsmälliseen tietoon, vaan todennäköisiin kehityssuuntiin. Master Plan on eräänlainen kehityssuunnitelma, ”yleiskaava”, sairaalan tulevaisuuden rakentamiselle.
Sen laadinnan yhteydessä sairaalan tulevalle 10 - 30 vuoden profiilille ja kehitykselle laaditaan 2 - 3 vaihtoehtoista skenaariota. Master Planissa laaditaan sairaala-alueelle

ja rakennuksille yleissuunnitelma, joka ohjaa sekä alueen
täydennysrakentamista että rakennusten laajentumista ja
sisäisiä muutoksia siten, että mikä tahansa edellä mainituista skenaarioista voi toteutua, ei niin, että jo tehty rakentaminen myöhemmin estäisi näiden toteuttamisen.
Toiminnallisen kokonaiskonseptin suunnittelussa on
kyse esisuunnittelun ja alustavan luonnossuunnittelun yhteydessä laadittavasta toiminnallisesta perusratkaisusta ja
luonnossuunnitelmasta, joka tukee minkä tahansa edellä
mainitun kehitysskenaarion toteutumista. Tämän laatiminen edellyttää laajaa ja moniammatillista yhteistyötä sekä
sairaalan eri asiantuntijoiden että ulkopuolisten konsulttien
kesken.
Suunnittelun uudet toteutusmallit

Samalla kun kehitys kulkee kohti rakentamisen uusia toteuttamismalleja (projektinjohtourakat, KVR ja niin edelleen), tulisi myös suunnitteluttamismalleja kehittää. Nykyisinhän suunnittelutyö kilpailutetaan hankintalain mukaisesti tavoitteena tilaajan kannalta ”kokonaistaloudellisesti edullisin” tarjous. Kun tarjoukset pyydetään yleensä
esivalituilta ja niin sanotut perusvalintakriteerit täyttäviltä
toimistoilta, saa työn yleensä halvin tarjoaja – toisin sanoen
käytännössä se, joka lupaa tehdä vähiten työtä. Ollakseen
halvin tulee suunnittelijan käytännössä minimoida esi- ja
luonnossuunnitteluvaiheen työnsä, koska toteutussuunnitelmien laadinta edellyttää kaikilta suhteellisen samansuuruista työpanosta. Esi- ja luonnossuunnitteluvaiheessa kuitenkin ”naulataan” kiinni kaikki sairaalan oleelliset
toimintamallit ja siten myös käyttökustannukset tuleviksi
vuosikymmeniksi. Kuinka todennäköistä on, että hankkeen
elinkaaren ajalta tarkasteltu edullisin kokonaistaloudellisuus
onnistutaan näin toteuttamaan?
Kansanvälisessä suunnittelukäytännössä toteutetaan jo

malleja, joissa sairaalahankkeiden esi- ja luonnossuunnitteluvaiheen työstämiseen keskitetään mahdollisimman laaja
yhteistyöryhmä ja osaaminen – niin ulkopuolisten konsulttien kuin sairaalan omienkin asiantuntijoiden, jotta tulevaisuus, toimintamallit ja käyttökustannukset tulisivat eri
luonnossuunnitelmavaihtoehtojen tutkimisen kautta reaalisesti kartoitetuiksi ja ratkaisut optimoiduiksi. Hankkeen
suunnittelijoiden valinnan kannalta tämä tarkoittaisi kuitenkin sitä, että erityisesti arkkitehtien ja toiminnallisten
suunnittelijoiden kilpailutuksessa tulisi tarjouspyynnöissä
erottaa esi- ja luonnossuunnittelu sekä toteutussuunnittelu
erillisiksi, omin kriteerein arvioitaviksi kokonaisuuksiksi.
Näin voitaisiin huomioida riittävä panostus erityisesti hankkeiden toiminnallisten ratkaisujen ja käyttökustannusten
kannalta tärkeimmän alkuvaiheen suunnitteluun.
Panostamalla laajan asiantuntemuksen ja osaamisen sekä
riittävän ajan sairaalahankkeiden esi- ja luonnossuunnitteluvaiheeseen voisivat tilaajat saada ”tulevaisuuden sairaalasta” pitkäaikaisemmin tulevaisuuden muuttuviin haasteisiin
vastaavan ”tulevaisuuden kestävän sairaalan”.
Mikael Paatela, arkkitehti, TkL

Sweco Paatela Architects Oy
Valimotie 9
PL 00381 Helsinki
etunimi.sukunimi@sweco.fi
www.sweco.fi

Turvallisuus kuntoon ja
energiankulutus kuriin
Turvallisuusasiat korostuvat entistä enemmän julkisissa tiloissa, joissa oleskelee tai liikkuu päivän aikana huomattava
määrä henkilöitä. Etenkin terveydenhuollon tilat ovat usein
tällaisia.
Osa tiloista on auki vuorokauden ympäri, tiloissa on kallisarvoista irtainta tai tilat ovat
tekniikaltaan vaativia. Tällöin on hyvä tietää, ketkä kiinteistössä liikkuvat missäkin tiloissa, mihin aikaan ja millä asioilla. Hyvin hoidettu kiinteistön turvallisuus tuo turvaa paitsi
kiinteistössä asioiville myös siellä työskenteleville ja tulee kalliiksi vain, mikäli se jätetään
hoitamatta.
Tekninen valvonta, joka käsittää kuvavalvonnan ja kulunvalvonnan sekä rikos- ja paloilmoitinjärjestelmät, on tehty suojelemaan ihmistä ja omaisuutta. Tekninen valvonta ei
kuitenkaan riitä varmistamaan turvallisuutta, ellei teknistä järjestelmää ole kytketty itse
turvaavaan toimintaan.
Energiatehokkuutta vaaditaan

Omaisuuden turvaa on myös energiatehokkuus. EU ja valtiovalta ovat kiinnittäneet viime
aikoina entistä enemmän huomiota energian ylimääräiseen kulutukseen, ja tehokkuusvaatimukset tulevat tiukkenemaan entisestään. Kannustamisesta ollaan siirtymässä sääntelyyn.
Kaikkia kiinteistönomistajia koskettavat tulevat energiamääräykset pakottavat uusiin ratkaisuihin tai vanhan korjaamiseen. Kiinteistöt kuluttavat nykynäkökulmasta liikaa energiaa
ja näissä vähennystalkoissa on kaikkien oltava mukana. Osana kansallista energiansäästöohjelmaa toimii Suomessakin EU-komission tukema ESCO-järjestelmä, energiansäästöinvestointien toteutus- ja rahoituspalvelu.
- Me haluamme kulkea etunenässä ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa heidän
säästötavoitteidensa toteuttamiseksi, toteaa useissa energiansäästöprojekteissa mukana
ollut myyntipäällikkö Kalevi Hyvärinen YIT Kiinteistöteknisistä palveluista.
Valvomo varmistaa ja tukee

Edellä mainittujen turvallisuus- ja energiatehokkuusedellytysten täyttämiseksi kiinteistö
on hyvä liittää 24/7-periaatteella toimivaan valvomoon, josta käsin sen valmiutta voidaan
ylläpitää. Mikäli jotain tapahtuu, oikein asennetut ja säädetyt tekniset järjestelmät yleensä
reagoivat ensimmäisenä. Valvomosta käsin voidaan hälytys analysoida ja ilmoitukseen
reagoida mihin vuorokauden aikaan tahansa tehokkaasti. Pelkkä tekninen vikailmoitus

YIT:n valvomossa laitteiden säätäminen ja tarkkailu tapahtuu etäyhteyksien
välityksellä nopeasti ja varmasti.
voidaan yleensä hoitaa kuntoon etäyhteydellä.
Käytännöstä saadut esimerkit osoittavat kiistattomasti etävalvonnan hyödyt myös energiatehokkuudessa. Lisäksi kiinteistövalvomoon tulleet vikailmoitukset muista järjestelmistä ovat ilmaisseet kiinteistön alkaneen palon jopa ennen kuin edes paloilmoittimet ovat
reagoineet asiaan.
YIT Kiinteistötekniset palvelut tarjoaa Suomen kattavimmat ja monipuolisimmat kiinteistön hyvinvointiin tarvittavat palvelut suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon.
YIT Kiinteistötekniikka Oy
Puh. 020 433 111
www.yit.fi/kiinteistotekniikka
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Kumipäällyste sopii lattiaratkaisuksi
sairaalan kaikkiin tiloihin
Saksalainen nora systems GmbH on kehittänyt ja valmistanut lattiapäällysteitä jo yli
60 vuoden ajan. Teknologia on kehittynyt ja
tuotteiden kuosit ja mallit ovat muuttuneet
vuosikymmenten mittaan, mutta perusmateriaalina on ollut koko ajan kumi. Suomessa nora®-tuotteiden myynnistä vastaa nora
flooring systems Oy.
Nora-tuoteohjelma on jaettu kahteen
osaan. Noraplan®-tuotteet ovat rullissa toimitettavia sileäpintaisia kumipäällysteitä ja
norament®-tuotteet laattoja, joissa on erilaisia pintavaihtoehtoja. Molemmilla tuotesektoreilla on laaja väri- ja kuosivalikoima.

jotka omalta osaltaan korostavat lattian yhtenäisyyttä.
nora flooring systems Oy
Keskuojankatu 16
33900 TAMPERE
Puh. 03 271 0600
www.nora.fi

Kumi on kulutusta
kestävä ja hygieeninen
lattiamateriaali, jolla
on erinomaiset äänenvaimennusominaisuudet. Kumi soveltuu
erittäin hyvin myös
sairaalan lattiamateriaaliksi.

Edut tunnetaan yhä paremmin

Kumista valmistettu lattianpäällyste kestää kovaakin kulutusta, joten sen kestoikä
on pitkä. Näin ollen elinkaarikustannukset
ovat edulliset. Kumin luontaiset äänenvaimennusominaisuudet tekevät päällysteestä
erittäin sopivan julkisiin tiloihin. Kumi on
myös vähäpäästöinen materiaali.
- Kumipäällyste valmistetaan vulkanoimalla, joten päällysteen pinta on todella
tiivis. Tämä tekee lattian puhdistuksen ja
hoidon helpoksi ja edulliseksi. Kumipäällyste ei esimerkiksi kaipaa vahausta. Kumi
on huono kasvualusta bakteereille ja tarvittaessa kestää voimakkaitakin pesuaineita,
nora flooring systems Oy:n toimitusjohtaja
Veikko Sirén lisää.
Tieto edellä mainituista eduista leviää
koko ajan arkkitehtien keskuudessa, joten
kumipäällysteiden käyttö julkisissa tiloissa
lisääntyy vuosi vuodelta. Euroopassa sairaalat ovat nora-päällysteiden merkittävin

Modernia ilmettä odotusaulassa.
käyttökohde, ja Suomessakin niitä on käytetty monissa sairaaloissa. Toistaiseksi norapäällysteitä on kuitenkin asennettu Suomessa eniten koulujen lattioihin.
- Koska myymme vain yhden valmistajan
tuotteita, tunnemme tuotteet perinpohjin.
Kokenut ja motivoitunut henkilöstömme on
aina valmiina auttamaan oikean päällystevaihtoehdon valinnassa.
Sairaalan vaatimukset täyttyvät

Sairaala on erittäin vaativa kohde lattiapäällysteiden suhteen.
- Sairaalassa on toiminnallisesti hyvin
erilaisia tiloja. Nora-mallistossa on oikean-

lainen päällyste eri tiloihin – niin sisääntuloauloihin, potilashuoneisiin, tutkimus- ja
hoitohuoneisiin, laboratorioihin kuin leikkaussaleihin. Mallistossa on myös esimerkiksi staattista sähköä purkavia päällysteitä ja lattianpäällysteet täyttävät vaaditut
paloluokitukset. Lisäksi ohjelmasta löytyy
useita M1-päästöluokan materiaaleja, Sirén
toteaa.
Vaikka eri tiloissa käytetäänkin erilaisia
nora-päällysteitä, ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Nora flooring systems Oy:n tuotevalikoimassa ovat myös
lattiapäällysteiden asennuksessa tarvittavat
omat listat ja profiilit sekä porraspäällysteet,

Hesperian sairaalassa Helsingissä
on myös kodikkaita päivätiloja.

Intarsia-kuviot
yleistyvät julkisissa rakennuksissa. Kuva
saksalaisesta
sairaalasta.

Ajankohtaista:

XV Valtakunnalliset Haavapäivät Helsingissä
Tämänvuotisilla Valtakunnallisilla Haavapäivillä keskitytään
akuutteihin ja epätavallisista syistä johtuviin haavoihin ja niiden
erityispiirteisiin. Haavapäivät
järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–3. helmikuuta.
Tavoitteena on tarjota ohjelma, josta löytyy
mielenkiintoisia aiheita sekä aloittelevimmille
että jo pitempään haavojen kanssa työskennel-

leille terveydenhuollon ammattilaisille.
Pienryhmäopetus on kolmatta kertaa Valtakunnallisten Haavapäivien ohjelmassa. Teemana on Haavanhoidon hankaluudet - haavatuotteen valinta ja kompressiohoidon toteutus.
Samansisältöinen kokopäiväinen koulutus järjestetään tapahtuman molempina päivinä.
Torstaina 2. helmikuuta järjestetään haavanhoidon peruskoulutusta apteekkihenkilökunnalle ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Lisätietoja Haavapäivistä on internetissä
osoitteessa www.haavapaivat.fi.

Kuva:
Hartmann.

Asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta sosiaalija terveyspalveluihin uusilla ohjelmalinjauksilla
Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja
terveyspalveluissa -ohjelma suuntautuu uudelleen. Ohjelmakauden
2012−2015 tavoitteina ovat vaikuttavat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja
terveyspalvelut, lisääntynyt ennaltaehkäisevä toiminta sekä monipuolistunut kumppanuus ja yhteistyö.
Ohjelman kolme tavoitetta pohjautuvat Tekesin uudistuneeseen strategiaan ja palautteeseen, jota Tekes on saanut ohjelman alkukaudella. Ohjelman painotukset ja rahoituksen edellytykset muuttuvat helmikuun 2012
alussa.
- Ohjelman aiempi fokus on ollut julkisen
sektorin järjestämisvastuulla olevan palve-

lutuotannon kehittäminen. Väliarvioinnin
pohjalta päädyimme nostamaan vahvemmin
esiin pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen. Lisäksi painotamme uudistumista
edistäviä julkisia hankintoja sekä tuottavaa palvelujen organisointia ja johtamista.
Olemme myös syventämässä konkreettista
rahoittajayhteistyötä erityisesti sosiaali- ja
terveysministeriön kanssa, Tekesin toimialajohtaja Pia Harju-Autti sanoo.
Ohjelman päällikkö Mervi Pulkkanen
kertoo, että ohjelmassa tavoitellaan edelleen
kumppanuuteen perustuvia arvoverkostohankkeita. Uusien linjausten mukaisesti
ensi vuodesta lähtien myös sellainen yksittäinen toimija, joka tavoittelee merkittävää
uudistumista tai kasvua voi olla rahoituksen
saaja.

- Kantavana ajatuksena tulee edelleen olemaan asiakaslähtöisyys. Toivomme näkevämme hankkeita, joissa asiakas on aidosti
otettu palvelujen kehittämisen keskiöön.
Yhteistyöllä tehoa
palvelujen kehittämiseen

Tekes järjesti ohjelman uusista linjauksista
tiedotustilaisuuden Helsingissä marraskuussa. Tilaisuudessa alustanut sosiaali- ja terveysministeriön apulaisosastopäällikkö Olli
Kerola painottaa yhteistyön merkitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä.
- Niin Tekesin ohjelmalla kuin sosiaalija terveydenhuollon kansallisella kehittämisohjelma Kasteella haemme yhteistyön
kautta synergiahyötyjä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Yrityspuolen näkökulmaa tilaisuuteen
tuonut Megaklinikka Oy:n toimitusjohtaja
Anssi Mikola antoi konkreettisen esimerkin palveluinnovaatioiden rahoittamisen
hyödyistä.
- Tekesin avustus yrityksellemme on ollut
hyvä sijoitus. Vuoden aikana hammashoidon sujuvoittaminen on tuonut veronmaksajille yli miljoonan euron säästöt.
Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma on vuodesta 2008 lähtien tarjonnut rahoitusta yrityksille sekä
julkiselle ja kolmannelle sektorille sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen innovaatiotoiminnan avulla. Ohjelmakauden
2012−2015 budjetti on lähes 100 miljoonaa
euroa, josta noin 50 miljoonaa euroa on Tekesin rahoitusosuutta.
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LAMI-ovi – kaikki mitä
sairaalan ovelta vaaditaan
Kun ovelta vaaditaan hygieenisyyttä, kosteuden kestoa sekä
mekaanista ja kemiallista kulutuskestävyyttä, on lujitemuoviovi paras vaihtoehto. Muovilami
Oy:n valmistamia LAMI-ovia on
asennettu useisiin sairaaloihin.

sairaalaolosuhteissa ovat vuonna 1968 silloiseen Ähtärin aluesairaalaan asennetut ovet,
jotka ovat edelleen käytössä.

Muovilami Oy
Yrittäjäntie 5
63700 ÄHTÄRI
Puh. 0207 281 828
lamidoors@lamidoors.com
www.lamidoors.com

Muovilami on valmistanut LAMI-ovia vuodesta 1966 lähtien. Euroopan johtaviin lujitemuoviovien valmistajiin kuuluva yritys on
toimittanut Ähtärissä sijaitsevasta tehtaastaan
Suomeen ja ulkomaille jo yli 180000 ovea tuhansille tyytyväisille asiakkaille. Tuotannosta
noin puolet menee vientiin Euroopan ja Baltian maihin ja Venäjälle. Muovilamilla on ovia
markkinoivat tytäryhtiöt Ruotsissa ja Englannissa sekä myyntikonttori Venäjällä.
Helppohoitoinen ja huoltovapaa
LAMI-ovet ovat muottipuristettuja lujitemuoviovia. Niiden rakenne on täysin saumaton
eikä niissä ole liimaliitoksia. Ovilevyn pintamateriaali kuuluu parhaaseen M1-päästöluokkaan.
- Ovi on kokonaan muovia eli se ei sisällä
mitään bakteerien kasvua edistäviä orgaanisia
materiaaleja. Oven pinta on sileä, joten se ei
kerää epäpuhtauksia kosketuksesta tai ilmassa
leijuvista hiukkasista. Gelcoat-pinta on helppo
puhdistaa ja se kestää hyvin puhdistus- ja desinfiointiaineita ja muita kemikaaleja, varatoimitusjohtaja Juha-Matti Aho mainitsee.
Lujitemuoviovi on huoltovapaa oviratkaisu. Ovea ei tarvitse maalata tai lakata eivätkä
reunalistat kaipaa liimausta kuten laminaattiovissa. Kosteus ei pilaa LAMI-oven pinnan
ominaisuuksia tai vaikuta oven muotoon.
Myös oven mekaaninen kulutuskestävyys on
todella hyvä.

Käy katsomassa uudistuneita kotisivuja
osoitteessa: www.lamidoors.com.

Laatua mittautilaustyönä
LAMI-ovimallistossa on käynti-, heiluri- ja
liukuovia sekä liuskeverhoja. Normaalien sisäovien lisäksi mallistoon kuuluvat palo-, äänieristys- ja röntgenovet.
Muovilami valmistaa LAMI-ovet mittatilaustyönä, joten ne sopivat käytettäviksi yhtä
hyvin uudis- kuin saneerauskohteissa. Värivalikoima on todella suuri ja oviin voidaan asentaa ikkunat sekä kahvat, potkupellit ja muut
varusteet toiveiden mukaan, joten arkkitehtien
suunnitelmat on helppo toteuttaa. Ovien karmivaihtoehtoina ovat lujitemuovi, alumiini ja
teräs.
- Olemme laajentaneet tuotantoamme myös
terästuotteiden valmistukseen, joten pystymme nyt valmistamaan rst-karmit itse, tuote-

päällikkö Juhani Hannonen huomauttaa.
Edut korostuvat sairaalakäytössä
LAMI-ovet soveltuvat erinomaisesti sairaaloihin ja muihin terveydenhuollon tiloihin.
- Sairaaloissa oviamme käytetään leikkaussaleissa, potilashuoneissa, puhdastiloissa,
laboratorioissa, pesutiloissa, välinehuoltotiloissa, röntgentiloissa ja keittiöissä. Ovien
paloluokitus, hygieenisyys, kosteudenkesto ja
keveys korostuvat vaativassa sairaalaympäristössä, Aho sanoo.
- LAMI-ovi painaa vain noin puolet perinteisen laminaattioven painosta. Tämän vuoksi
suuretkin ovet ovat kevyitä ja turvallisia käyttää, Hannonen lisää.
Hyvä esimerkki LAMI-ovien kestävyydestä

Laadunvalvontaa loppukäyttäjän
näkökulmasta
Qentinel tarjoaa testauspalveluja HUSin keskeisen potilasjärjestelmän teknisen palvelutason seurantaan. Sovelluksen toimivuutta mitataan käyttäjän näkökulmasta hyödyntämällä
käyttäjäsimulointia.
- Olemme määritelleet sovelluksen pääkäyttötapaukset ja
tyypillisimmät toiminnot, joista yksi on potilastietojärjestelmän ajanvaraus. Qentinelin menetelmien avulla voimme seurata muun muassa ohjelmiston vasteaikoja ajanvarauksen teossa. Järjestelmän käyttäjien käyttökokemuksista
saamme kuukausittaiset raportit, kertoo tuotantopäällikkö
Risto Laakkonen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Tietohallinnosta.
Potilasjärjestelmän palvelutasoa mitataan lisäksi maantieteellisesti usealta eri alueelta, jotta voidaan testata nopeiden
ja hitaiden verkkoyhteyksien aiheuttamia eroja vasteajoissa.
Tällä tähdätään siihen, että käyttöympäristö laadunvalvonnan mittauksessa olisi mahdollisimman aitoa jäljittelevä.
Laadunvalvonnalla nopeaa reagointia ongelmiin

Laakkosen mukaan sovellustason laadunvalvonnan tavoitteena on varmistaa se, että vikoihin ja ongelmatilanteisiin
reagoidaan nopeammin tai vähintään yhtä nopeasti kuin
käyttäjät. Tyypillinen tilanne yleensä on se, että käyttäjät
ilmoittavat HUS Tietohallinnolle järjestelmään tai ohjelmistoon liittyvistä ongelmista.
Qentinelin toteuttaman teknisen laadunvarmistuksen
avulla HUS Tietohallinto voi entistä analyyttisemmin seurata sitä, kuinka usein virhetilanteet järjestelmässä toistuvat
ja siten korjata tehokkaammin taustalla olevat syyt. Tätä
seikkaa Laakkonen pitää Qentinelin kanssa tehtävän yhteistyön keskeisimpänä hyötynä.
Qentinel tarjoaa laadunvarmistuspalveluja HUSille myös
sopimuksiin liittyvään palvelutason hallintaan.
- Vertaamme tehtyjä sopimuksia suhteessa saatuun palveluun, ja tämän käytännön mittaamiseen tarvitsemme Qen-

tinelin tarjoamaa mittaustekniikkaa, Laakkonen kertoo.
- Qentinel on ketterä yhteistyökumppani ilman turhaa
byrokratiaa. Palvelupyyntöihin vastataan nopeasti ja joustavasti. Palvelut ovat lisäksi olleet räätälöitävissä juuri meidän
tarpeisiimme. Yhteistyöhön voi olla kaikin puolin tyytyväinen.
Rohkea arvon tekijä ja laadun näkijä

Qentinel on riippumaton laadunvarmistukseen erikoistunut
suomalainen palveluyritys. Qentinel turvaa asiakkaidensa

IT-investointien onnistumisen. Palveluilla testataan, mitataan ja parannetaan tietojärjestelmien, toteutusprojektien
ja liiketoimintaprosessien laatua. Qentinelin asiakkaita ovat
yritykset ja julkiset organisaatiot, joille ohjelmistojen ja tietojärjestelmien laatu on tärkeä menestystekijä.
Qentinel
Puh. 075 7555 300
info@qentinel.com
www.qentinel.fi
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Exilight opastaa
Uudistamisohjelmaamme edelläsi
kuuluu myös tekniikan
kriittinen tarkastelu
Tekninen johtaja Pekka Erola, TAYS:

Laadukas turva- ja poistumistievalaistus saattaa pelastaa ihmishenkiä,
jos sähkönsyöttö katkeaa rakennuksessa esimerkiksi tulipalon seurauksena.

Tampereen yliopistollisessa
sairaalassa menossa oleva Tays
uudistamisohjelma 2020 -hanke
tarjoaa hyvän tilaisuuden myös
sairaalassa käytettävän talotekniikan sekä tutkimus- ja hoitotekniikan kriittiseen tarkasteluun.

Asiantuntija

Tays uudistamisohjelma 2020 sisältää 7
yhteistä toiminnallista osaprojektia ja 18 yksikkökohtaista toiminnallista osaprojektia.
Rakentamishankkeita on 17, ja niissä rakennetaan uutta tilaa noin 18000 neliömetriä
ja saneerataan vanhaa tilaa noin
25000 neliömetriä. Uudiskohteiden rakentaminen painottuu
vuosille 2011 – 2016 ja vanhojen
tilojen saneeraustyö vuosille 2016
– 2019.
Kehittämishanke koskettaa
luonnollisesti myös sairaalassa
käytettävää tekniikkaa. TAYSin
tekninen johtaja Pekka Erola
kuuluu ryhmään, joka valmistelee hankkeen teknisiä ja rakentamisen linjauksia.
- Kehittämishanke toteutetaan osahankkeina, joten tarvitaan yhtenäinen linjaus teknisen
infrastruktuurin järjestämiselle. Sähkö-, jäähdytys-, turva- ja
automaatiojärjestelmät ovat esi-

merkkejä järjestelmistä, joiden on oltava yhtenäiset koko kiinteistömassassa. Olemme
tarkastelleet asioita monesta näkökulmasta
aina kestävää kehitystä myöten.
Jatkuu sivulla 34...

- Sairaala on turvaja poistumistievalaistuksen kannalta
haastavimpia paikkoja. Sisällä on vuorokaudenajasta riippumatta paljon ihmisiä,
jotka on saatava nopeasti ja turvallisesti
ulos rakennuksesta.
Opastevalaisimet
kertovat ulospääsyreitit ja turvavalaisimet antavat reiteille
lisää valoa. Varsinkin
liikuntakyvyttömien potilaiden evakuointi
on todella vaikeaa ilman kunnollista valaistusta, Exilight Oy:n toimitusjohtaja Reijo
Rossi toteaa.
Exilight Oy on kotimainen turva- ja poistumistievalaistusjärjestelmien valmistaja.
Vuonna 2004 toimintansa aloittaneen yrityksen tuotevalikoima on Suomen markkinoiden laajin.
- Valmistamamme tuotteet edustavat alan
uusinta teknologiaa. Käytämme esimerkiksi
energiaa säästävää led-teknologiaa. Kaikki
tuotteemme ovat CE-merkittyjä ja ne täyttävät alaa koskevat standardit ja määräykset.
Kotimaisena valmistajana pystymme nopeisiin ja joustaviin toimituksiin.
Rossi huomauttaa, että vaikka yritys onkin suhteellisen nuori, on henkilöstöllä jo
aiemmin hankittua kokemusta alalta. Ko-

kemus ja alan uusin
tieto kohtaavat jatkuvassa innovatiivisessa tuotekehityksessä, jonka ansiosta
Exilight on kasvanut
vajaassa kymmenessä vuodessa Suomen
toiseksi suurimmaksi
turva- ja poistumistievalaistusjärjestelmien valmistajaksi.
Exilightin valmistamia turva- ja poistumistievalaistusjärjestelmiä on asennettu moniin maamme sairaaloihin. Viimeisimmistä asennuskohteista
Rossi mainitsee TYKSin saneerausprojektin
viime vuoden lopulla.
- Sairaaloissa ja muissa julkisissa rakennuksissa on käytössä vanhentunutta turvaja poistumistievalaistuksen tekniikkaa, joten järjestelmien päivittäminen olisi tarpeen
monessa paikassa. Nykyaikainen teknologia
tuo järjestelmiin aivan uudenlaista laatua ja
luotettavuutta.
Exilight Oy
Hermiankatu 6 - 8 A
33720 TAMPERE
Puh. 010 773 5400
reijo.rossi@exilight.fi
www.exilight.fi

Paineilmalaitteet sairaaloihin
alan markkinajohtajalta
Oy Atlas Copco Kompressorit Ab on markkinajohtaja Suomen painelaitemarkkinoilla. Yhtiön
toimittamia tuotteita
käytetään paljon myös sairaaloissa.
Atlas Copco on alun perin ruotsalainen yhtiö, joka valmistaa paineilmalaitteita, louhintatekniikan
laitteita ja teollisuustyökaluja.
Suomessa toimii holdingyhtiö Oy
Atlas Copco Ab sekä kolme operatiivista yksikköä: Oy Atlas Copco
Kompressorit Ab, Oy Atlas Copco
Louhintatekniikka Ab ja Oy Atlas
Copco Tools Ab.
Oy Atlas Kompressorit Ab
maahantuo
Atlas Copcon
valmistamia
paineilmalaitteita kuten
kompressoreita ja generaattoreita. Yhtiö
tarjoaa myös
huoltopalveluja. Kompressori- ja generaattorihuollosta vastaava 30 huoltomiehen ryhmä on jakautunut 16 eri
huoltopisteeseen ympäri maan.
Atlas Copco Kompressorit on
markkinajohtaja painelaitetoimituksissa Suomessa. Tämän taustalla ovat maailmanlaajuisesti tunne-

tut laadukkaat tuotteet, koko maan
kattava asiantunteva huoltoverkosto ja asiakaslähtöinen palvelu.
- Paineilmaa käytetään hyvin
monenlaisiin tarkoituksiin, ja sen
vuoksi asiakaskuntamme on todella laaja. Palvelemme niin teollisuutta kuin terveydenhuoltoakin,
teollisuusilman tuotelinjapäällikkö
Martti Rask sanoo.
Laite- ja palvelutarjonta
sairaaloihin

Atlas Copco Kompressorit toimittaa sairaaloihin öljyttömiä paineilmakomprossoreita, erilaisia happipestyjä säiliöitä, lääkkeellisen
paineilman puhdistusyksiköitä,
alipainejärjestelmiä, anestesiakaasujen poistojärjestelmiä
ja laboratorioissa käytettäviä typpigeneraattoreita.
Rask toteaa, että Atlas
Copcon paineilmatuotteet
ovat innovatiivisen tuotekehityksen tuloksia. Yhtiön periaatteena
on valmistaa turvallisia ja tehokkaita tuotteita mahdollisimman alhaisella ympäristökuormituksella.
Energiatehokkailla tuotteilla voidaan alentaa paineilman tuotannosta syntyviä kustannuksia.

Hengitysilmalaitteisto HUSin Hyvinkään sairaalassa.
- Etävalvonta- ja huoltopalvelumme varmistavat, että laitteet
toimivat optimaalisesti ja pysyvät
kunnossa. Tämäkin vaikuttaa paineilman tuotantokustannuksiin.
Huolto-organisaatiomme reagoi
vikatilanteisiin nopeasti, koska ky-

seessä ovat kriittiset laitteet, joiden
toiminnassa ei sallita katkoja sairaalan toiminnan jatkuvuuden ja
potilasturvallisuuden säilymisen
vuoksi.
Oy Atlas Copco
Kompressorit Ab

Tuupakankuja 1
01740 VANTAA
Puh. 020 718 9200
kompressori.fi@
fi.atlascopco.com
www.atlascopco.fi
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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. Ilmavirtoja voidaan säätää myös
puhaltimen taajuusmuuttajaa ohjaamalla
suoraan Fanison-järjestelmällä. 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 testattiin
VTT:llä.
- Aktiivinen kehitystyö ja alan kehittäminen on ollut meille aina hyvin luontevaa,

ten 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.

vaikka yrityksemme onkin melko pieni.
Olemme saaneet kiitettävästi siirrettyä projektissa tutkittuja asioita 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 korosModernit leikkaussalit sisustettiin 125 vuotta vanhaan
sairaalarakennukseen.

Terveydenhuolto haastaa
arkkitehtiosaamisen
Terveydenhuollon käyttöön tulevien rakennusten ja tilojen arkkitehtisuunnittelu on oma erikoisalansa,
joka vaatii suunnittelijalta korkeatasoista osaamista.
Osastopäällikkö Tapani Virkkala Pöyry Finland Oy:stä toteaa, että missään muissa kohteissa tilojen käyttötarkoitus ei aseta niin suuria vaatimuksia arkkitehtisuunnittelulle kuin
terveydenhuollon kohteissa.
- Esimerkiksi sairaalassa tilat ovat intensiivisessä ympärivuorokautisessa käytössä. Kaikki
rakenteelliset ratkaisut ja materiaalivalinnat on
suunniteltava tätä ajatellen. Tilojen on kestettävä kovaa kulutusta ja niiden puhtaanapidon
on oltava helppoa.
Sairaaloiden toiminta on muuttunut viime
vuosina rajusti ja nopeasti. Tutkimus- ja hoitoteknologian kehittymisen myötä erilaisia
laitteita on valtava määrä, joten myös erilaisia
tutkimus- ja toimenpidetiloja tarvitaan entistä
enemmän. Potilaat viipyvät sairaalassa keskimäärin lyhyemmän aikaa kuin aikaisemmin,

mutta myös pitkäaikaishoidon tiloja tarvitaan.
Niiden viihtyvyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Virkkala mainitsee, että on jopa
saatavilla tutkimustietoa tilojen viihtyvyyden
positiivisesta merkityksestä pitkäaikaishoidon
tuloksiin.
Arkkitehdin on tehtävä tiivistä ja yksityiskohtiin menevää yhteistyötä tilaajan ja tilojen
loppukäyttäjien kanssa. Suunnitteluratkaisuja
voidaan läpikäydä erilaisissa ryhmissä suunnittelun päälinjoista aina pienimpiin yksityiskohtiin kuten laitteiden sijoitteluun saakka.
Suunnitelmien havainnollistamisessa voidaan
hyödyntää virtuaalisia malleja.
- Monimutkaisen rakennuksen suunnittelussa myös eri alojen suunnittelijoiden yhteistyö
on ensiarvoisen tärkeää. Tämä on yksi Pöyryn
vahvuuksista. Meidän suunnitteluosaajamme
eri aloilta muodostavat hyvin yhteen pelaavan
tiimin, Virkkala sanoo.
Pöyry Finland Oy
tapani.virkkala@poyry.com
www.poyry.fi

taa.
- Palvelussamme on kyse avaimet käteen
-toimituksista. Teemme yhteistyötä koko
ketjun kanssa suunnittelijasta käyttäjään,
jotta asiakas saa varmasti juuri oikeanlaisen
ilmanvaihtoratkaisun. Annamme asiakkaalle käyttökoulutuksen ja tarvittaessa teemme
järjestelmälle vuosittaiset tarkastukset.
Eloranta toteaa, että laadukkaaseen, kokonaisvaltaiseen palveluun tyytyväinen asiakas
kääntyy Fanisonin puoleen toisenkin kerran
ja levittää sanaa kentällä.

Fanison Oy
Puh. 050 527 7181, 050 527 7182
fanison©fanison.fi
www.fanison.fi

Laboratorioiden vetokaapit turvallisiksi

Fanison toimittaa ratkaisuja myös laboratorioiden erityisiin ilmanvaihtotarpeisiin.
Tällainen ratkaisu on esimerkiksi vaarallis-

Ajankohtaista:

Kuopiossa kokeillaan
potilastiedon
sähköistä arkistointia
Sähköisen potilastiedon arkiston
(eArkisto) käyttöä kokeillaan Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Kuopion
kokemusten perusteella suunnitellaan koko Suomen terveydenhuollon
liittymistä keskitettyyn valtakunnalliseen eArkisto-palveluun.
Kuopion kaupunki sitoutui jo vuonna 2008
toimimaan eArkiston testauspaikkana.
Syksyllä 2009 käynnistyivät eArkiston tekniset testaukset. Sähköisen potilastiedon
arkiston asiakastestaukseen ja tuotannollisen käyttöönoton pilottiin tähtäävä hanke
käynnistettiin Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa heinäkuussa 2010. Hankkeessa
suunniteltiin ja dokumentoitiin eArkiston
käytön edellyttämät toimintamallit ja toteuttiin toimenpiteet, joita edellytetään organisaatioilta liityttäessä eArkisto-palveluun.
Nyt meneillään oleva kokeiluvaihe kestää
15.2.2012 saakka.
Kuopion kokeiluyksiköissä työskentelevä terveydenhuollon henkilökunta tallentaa eArkistoon en-simmäisessä vaiheessa
potilaan henkilötietojen lisäksi potilaskertomustekstin ja diagnoosit, hoito-työn yhteenvedon, laboratoriotutkimukset, radiologin pyynnöt ja lausunnot sekä riskitiedot
ja lääki-tystiedot. Tallennetut tiedot ovat
potilaan ja hoitavan henkilöstön käytössä
Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon

palvelualueilla. Erillisellä suostumuksella
potilas voi myöhemmin antaa luvan tietojen käyttöön kaikissa potilasta hoitavissa
toimintayksiköissä.
eArkiston kokeilua ovat olleet Kuopion
kaupungin lisäksi rakentamassa useat eri
tahot. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa
strategiasta, lainsäädännöstä ja poikkihallinnollisesta yhteistyöstä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa operatiivisesta johdosta, koodistopalvelusta sekä toiminnallisista määrittelyistä ja prosessien mukaisista
tietosisällöistä. Kansaneläkelaitos vastaa teknisestä toteutuksesta, testauksesta, teknisistä määrittelyistä sekä kansalaisviestinnästä.
Kuopion hankkeessa keskeisesti mukana
on ollut myös ohjelmistotoimittaja Logica
Suomi Oy. Lisäksi mukana yhteistyössä ja
eArkiston käyttöönoton myötävaikuttajina
ovat olleet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto Valvira sekä Kuntaliiton
KunTo-hanketoimisto.
eArkisto otetaan käyttöön vaiheittain eri
puolilla Suomea. Myös potilastiedot siirretään eArkistoon vaiheittain. Kuopion käyttökokemusten perusteella täsmennetään
valtakunnalliset käytännöt ja kaikkien julkisen terveydenhuollon yksiköiden liittymisaikataulut. Laissa on määritelty, että julkisen
terveydenhuollon toimintayksikköjen pitää
ottaa eArkisto käyttöönsä viimeistään syyskuussa 2014 ja yksityisen terveydenhuollon
vuotta myöhemmin.
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Altaat ja muut
ohutlevytuotteet
terveydenhuollon
käyttöön

Vuonna 1997 perustetun Vemtan tuotteisiin
kuuluvat esimerkiksi pesualtaat, lattia-altaat
ja lattiakaivot. Vakiotuotemalliston lisäksi
Vemta valmistaa asiakaskohtaisia tuotteita.
- Tuotteitamme käytetään sekä asuin-,
teollisuus- että julkisessa rakentamisessa.
Terveydenhuolto on meille merkittävä asiakassektori, ja valmistamiamme tuotteita on
käytössä monissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Olemme kehittäneet spesiaalituotteita terveydenhuollon tarpeisiin ja ottaneet
antibakteerisen kuparin materiaalivalikoimaamme, toimitusjohtaja Sulo Nevala sanoo.
Vemtalla ja Luvata Oy:llä on ollut parin
vuoden ajan käynnissä yhteistyöprojekti,
jonka puitteissa on kehitetty sairaalaympäristöön soveltuvia kuparituotteita. Nevala
mainitsee, että tähän mennessä saadut ko-

Käyttäjälähtöisyydellä
ja energiatehokkuudella
selvä yhteys

kemukset ovat olleet rohkaisevia. Tällä hetkellä on meneillään esimerkiksi kuparisten
lattiakaivojen testaus Mehiläisen Porin-toimipisteessä.
Pitkä kokemus alalta ja aktiivinen tuotekehitystoiminta tekevät Vemtasta luotettavan yhteistyökumppanin niin uudis- kuin
saneerausrakennushankkeissa.
- Tarjoamme asiakkaillemme tasaisen
korkeaa laatua ja kilpailukykyisen hinta-laatusuhteen. Toimitusvarmuutemme on sataprosenttinen eli pidämme kiinni sovituista
toimituspäivistä. Olemme kiinnittäneet
huomiota myös asiakaspalvelun laatuun.
Kotisivumme sisältävät runsaasti tuotetietoa ja myös asennusohjeita. Tuotevalintojen onnistumiseksi annamme mielellämme
konsultointiapua suunnittelijoille.

Vemta Oy
Hallbergintie 5, 80100 JOENSUU
Puh. 0424 7261, myynti@vemta.fi
www.vemta.fi

Erola kertoo, että teknisiä ja rakentamisen
linjauksia valmistelevassa ryhmässä on käsitelty paljon myös energiatehokkuusvaatimusten täyttymistä. Energiatehokkuuteen
pyritään sairaalamaailmasta tutuilla teknologioilla, mutta laitteiden ja järjestelmien
käytön ja ylläpidon optimoinnilla.
- Ensimmäinen ehto energiatehokkuusvaatimusten täyttymisen suhteen on rakennuksen käyttäjien tarpeiden tunteminen.
Hyvä esimerkki on ilmanvaihto. On tiedettävä, millaisia ilmamääriä mihinkin aikaan
vuorokaudesta tarvitaan ja säädettävä ilmastointijärjestelmä tämän mukaan. Sama pätee
yleisvalaistuksen ohjaukseen. Energiatehokkuudella on siis selvä yhteys käyttäjälähtöiseen suunnitteluun.
Erola jatkaa, että energiatehokkuus vaatii
myös hyviä tietoteknisiä työkaluja
esimerkiksi mittarointia ja raportointia varten. Ja mikä tärkeintä:
täytyy olla osaamista koota kaikki tämä tieto yhteen ja hyödyntää
sitä teknisten järjestelmien suunnittelussa ja ylläpidossa.

Asiantuntija

Vemta Oy kehittää jatkuvasti
uusia ohutlevytuotteita ruostumattomasta ja haponkestävästä
teräksestä sekä antibakteerisesta
kuparista.

Tekninen johtaja Pekka Erola, TAYS:

Laitekulttuurista
järjestelmäkulttuuriin

Erola toimii Tays uudistamisohjelma 2020 -hankkeessa laiteasioiden koordinaattorina.
- Somaattinen erikoissairaanhoidon kivijalkoja ovat lääkäreiden ja muun hoitohenkilöstön
erikoisosaaminen sekä erikoistunut tutkimus- ja hoitoteknologia.
Teknologian määrä lisääntyy koko

ajan ja sen älykkyys kasvaa. Älykäs teknologia on pystyttävä yhdistämään erilaisiksi
tutkimusta ja hoitoa tukeviksi järjestelmiksi,
joten teknologian on oltava niin fyysisesti
kuin tietosisällön kannalta yhteensopivaa.
Järjestelmien on toimittava siten, että tiedon
luottamuksellisuus, tiedon saatavuus ja tiedon oikeellisuus pystytään varmistamaan.
Lisäksi lääkintäteknisen toiminnan on oltava hyvin johdettua.
TAYSissa on yli 15000 potilaiden tutkimus- ja hoitolaitetta, joiden uushankintaarvo on yhteensä noin 95 miljoonaa euroa.
Laitekanta on kohtalaisen uudenaikaista,
mutta kehittämisohjelman puitteissa hankitaan jonkin verran uusia laitteita.

Modulaarinen UPS-järjestelmä
kasvaa varmistustarpeiden mukana
Newave Finland Oy toimittaa ja ylläpitää korkealaatuisia varmistetun ja parannetun sähkönsyötön järjestelmiä.
Heikki Rantama ja Aulis Tirkkonen perustivat Newave Finlandin
vuonna 1997. Molemmat perustajat olivat saaneet vankan kokemuksen alalta työskenneltyään
aiemmin Fiskarsin elektroniikkaliiketoiminnan palveluksessa.
Vuonna 2006 tapahtuneen yrityskaupan jälkeen Newave Finland
on ollut sveitsiläisen konsernin
tytäryhtiö.

niin UPS-järjestelmien suunnittelussa, asennuksessa, teknisessä
tuessa kuin ylläpidossakin. Palvelut yritys tuottaa yhdessä luotettavan yhteistyökumppaniverkoston
kanssa.
- Olemme saaneet asiakkailtamme positiivista palautetta tuotetuntemuksesta ja erikoisosaamisesta,
Rantama toteaa.
Newave Finland kuuluu Suomen
johtaviin UPS-toimittajiin. Yritys
on toimittanut UPS-järjestelmiä
esimerkiksi kaikkiin Suomen yliopistollisiin sairaaloihin ja useisiin
keskussairaaloihin.

Modulaarisuudesta monia etuja

Varmistettua ja parannettua sähkösyöttöä tarvitaan silloin, kun
sähkösyötön katkeaminen jossakin sähköllä toimivassa sovelluksessa on joko tuotannolle, muulle
toiminnalle tai imagolle haitallista. Joskus toiminnan turvallisuus
edellyttää sovellusten jatkuvaa,
häiriötöntä toimintaa. Raideliikenteen ohjaus tai leikkaussalitoiminta ovat hyviä esimerkkejä tästä.
Joissakin kohteissa sähkönsyötön
varmistaminen on lakisääteistä.
Sähkönsyötön katkeamattomuus varmistetaan yleensä UPSjärjestelmällä. Newave Finland on
keskittynyt laadukkaita laitteita ja
korkeaa asiantuntemusta vaativiin
(Added Value) UPS-järjestelmiin,
joita käytetään esimerkiksi datacentereissä, liikenteenohjauskes-

kuksissa ja leikkaussaleissa.
- Sveitsiläinen emoyhtiömme
on maailman johtava modulaaristen UPS-järjestelmien valmistaja.
Skaalattavan modulaarisen järjestelmän etuna on se, että laiterunkoon voidaan lisätä sopiva määrä
tehomoduuleja. Järjestelmä vastaa
aina asiakkaan tarpeita eikä turhia
investointeja tulevaisuuden varalle
tarvita. Eduksi voidaan laskea sekin, että modulaarinen järjestelmä
mahtuu perinteistä järjestelmää

pienempään tilaan. Myös huolto on helpompaa, sillä moduulin vaihtaminen onnistuu paikan
päällä todella nopeasti, toimitusjohtaja Heikki Rantama kuvailee.
Osaamista suunnittelusta
ylläpitoon

Newave Finlandin periaatteena on
maahantuoda tuotteita, jotka vastaavat suomalaisia vaatimuksia,
sekä olla asiantuntijaorganisaatio,
joka tarjoaa asiantuntevaa palvelua

Newave Finland Oy
Niittyläntie 2
00620 HELSINKI
Puh. 010 421 9400
info@newaveups.fi
www.newavenergy.com/fi
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Asiantuntemusta laitetoimittajan
ja asiakkaan välille
Finstec Oy tarjoaa laadukasta autoklaavien, höyrynkehittimen, vedentislainten,
pesukoneiden ja puhdasvesijärjestelmien ylläpitoa.
Vuonna 2009 perustettu Finstec on nuori yritys, mutta avainhenkilöillä on alalta
kymmenien vuosien kokemus. Toiminnan
lähtökohtana on asiakastyytyväisyys.
- Tarjoamme asiakkaillemme hyvin laajan
palveluvalikoiman, joten Finsteciä voidaan
hyvällä syyllä kutsua täyden palvelun huoltoyhtiöksi. Palvelemme asiakkaita kaikkialla
Suomessa ja myös muualla maailmassa. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi välinehuollot,
laboratoriot, tutkimuslaitokset, ympäristölaboratoriot ja vastaavat yksiköt sairaaloissa,
terveyskeskuksissa, lääketehtaissa ja elintarviketeollisuudessa, toimitusjohtaja Juha
Höysniemi kertoo.
Päämiehistä riippumaton osaaja

Höysniemi toteaa, että sairaalalaitteiden ylläpidon parissa työskenneltäessä on tunnettava laitteet ja myös prosessit, joihin laitteita
käytetään.
- Huolehdimme osaamisemme jatkuvasta
kehittämisestä. Näin pystymme tarjoamaan
parasta mahdollista asiantuntemusta laitetoimittajien ja asiakkaiden välille. Tarvittaessa annamme myös laitehankintaan ja
laitteiden käyttöön liittyvää neuvontaa. Asiakkaan kannattaa hyödyntää tarjoamamme
käyttö-, huolto- ja prosessikoulutukset.

Sopimus takaa säännölliset huollot

Finstec on Franke Finland Oy:n, Steris FinnAquan ja Scanbur A/S:n virallinen huoltoedustaja, mutta käytännössä yritys huoltaa
useimmat tuotemerkit. Huoltopalvelu sisältää alkuperäisten varaosien toimitukset.
Finstec toimii myös yhteistyössä HOH Separtecin kanssa, joten tarjontaan kuuluvat
veden esikäsittelylaitteistot, elvytyssuolat
sekä pehmennys- ja ioninvaihtomassat.
- Laitteiden moitteeton toiminta on tärkeää, joten pyrimme mahdollisimman nopeisiin vasteaikoihin, Höysniemi mainitsee.
Asiakas voi tehdä Finstecin kanssa huoltosopimuksen yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimus
takaa laitteiden määräaikaishuollon laitevalmistajien suositusten ja voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
- Palvelumme laadusta kertoo se, että sopimusasiakkaamme ovat jatkaneet huoltosopimusta ensimmäisen jakson jälkeen.
Finstec Oy
Läkkisepäntie 4
00680 HELSINKI
Puh. 010 470 1470
myynti@finstec.fi
www.finstec.fi

Finstec Oy:n
palvelutarjonta:
- Autoklaavien, pesukoneiden,
höyrynkehitinten ja
vedentislainten huollot ja
kemialliset puhdistukset,
- Veden esikäsittelylaitteiden,
ioninvaihtimien, vedenpehmentimien, RO-laitteiden,
hartsien ja suodattimien myynti
- Puhdasvesiputkistojen peittaus
ja passivointi (RO ja WFI)
- Laitepäivitykset
- Asennuspalvelu
- Kalibroinnit
- Validoinnit
- Varaosapalvelu
- Laitevuokraus
- Koulutus
- Laitteiden siirrot

Kupari tappaa bakteerit
Kuparin antibakteeriset ominaisuudet on
tunnettu jo vuosituhansien ajan. Tutkimuksen
mukaan kupari soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi sairaalan kosketuspinnoissa.

Tehokas keino
sairaalainfektioiden
vähentämiseen

Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin hygienian ja mikrobiologian laboratorion johtaja Kirsi Laitinen toteaa, että
ei tiedetä aivan tarkasti, mihin kuparin antibakteerinen
ominaisuus perustuu. Todennäköisesti kyse on kuparin
pinnalla tapahtuvasta hapettumisesta ja sen vaikutuksesta
mikrobeihin.
Hjelt-instituutissa on tutkittu kuparin antibakteerisia
ominaisuuksia laboratorio-olosuhteissa vuodesta 2008 lähtien. Joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 välisenä aikana
kuparin tehoa bakteerien tuhoajana testattiin käytännössä
Porissa, jossa testauspaikkana oli Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Sotainvalidien Sairaskoti ja Kuntoutuskeskus.
Testikohteiksi valittiin pintoja, joita asukkaat, vierailijat ja
henkilökunta koskettivat usein eli esimerkiksi ovenkahvat,
tukikädensijat ja hissin kaide. Testijakson tulokset antoivat
selkeää tietoa kuparin tehosta.
- Olemme tutkineet muitakin jalometallipinnoitteita ja
tutkimusten perusteella minulle on syntynyt mielikuva, että
kupari on niistä kaikkein tehokkain bakteerien tappaja. Hopea on myös antibakteerinen metalli, mutta sen pinnalla
bakteerit kuolevat huomattavasti hitaammin kuin kuparin
pinnalla.
Laitinen huomauttaa, että kuparin antibakteerinen ominaisuus säilyy vuodesta toiseen eikä pinnan patinoituminen
tutkimusten mukaan heikennä sitä.
Esimerkiksi Englannissa kuparia käytetään jo paljon sairaaloissa. Suomessa käyttö on ollut vähäistä, mutta Laitinen
toivoo edellä mainittujen tutkimustulosten antavan lisää
tietoa sekä terveydenhuollon päättäjille että rakennusten
suunnittelijoille.

Työterveyshuollon erikoislääkäri Markku Pavela
kertoo kiinnostuksensa kuparin antibakteerisia
ominaisuuksia kohtaan heränneen, kun hän luki
2000-luvun alussa englantilaisesta tutkimuksesta,
jossa selvitettiin kuparin vaikutusta MRSA-bakteerikantaan.

Suomalaisen Cuporin valmistamia kupariputkia
voidaan käyttää sairaaloiden käytävissä kaiteina
ja hisseissä käsijohteina.
Lisätietoja: www.cupori.com

- Ajattelin, että kuparin antibakteerisuus on tutkimisen arvoinen asia myös Suomessa. Aloitimme pienimuotoisen tutkimustoiminnan silloisessa työnantajayrityksessäni, ja Hjeltinstituutin toteuttama tutkimus on jatkumoa tuolle toiminnalle.
Kuparin antibakteerisuutta on tutkittu maailmalla sekä laboratorio-olosuhteissa että kliinisissä sairaalatutkimuksissa.
USA:ssa tehdyssä monikeskustutkimuksessa osoitettiin kuparin bakteereita tappavan ominaisuuden lisäksi sairaalainfektioiden väheneminen 40 – 60 prosentilla niillä sairaalaosastoilla, joissa käytettiin kuparipintoja. Tutkimukset antavat siis selkeän näytön, että kuparin ja kupariseosten käytöllä pinnoissa
voidaan tehokkaasti ja edullisesti estää sairaalainfektioiden
lisääntymistä. Näyttää lisäksi siltä, että bakteeriresistenssi ei
muodostu merkittäväksi ongelmaksi.
Pavela suosittelee kuparia käytettäväksi erityisesti kosteissa
tiloissa olevissa pinnoissa kuten lattiakaivoissa, hanoissa ja
suihkukaiteissa. Myös kosketuspinnat kuten ovenkahvat ja
ovien työntöpellit ovat hyviä käyttökohteita.
- Täytyy muistaa, että antimikrobiset pinnat ovat vain yksi
keino taistelussa sairaalainfektioita vastaan yhdessä huolellisen siivoamisen, henkilökunnan asianmukaisen toiminnan
ja riskipotilaiden eristämisen kanssa. Antimikrobiset pinnat
voivat kuitenkin hidastaa ongelman pahentumista ja antavat
aikaa siihen puuttumiseen.
Pavela toteaa, että tutkimustulosten valossa kupariteollisuudelle on tarjolla uusi aluevaltaus. Volyymiä tulee aikanaan
riittämään, kun tieto leviää maailmanlaajuisesti ja meneillään
olevat sairaalatutkimukset valmistuvat.
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Ajankohtaista:

Sairaalarakennuksissa
paljon
toivomisen varaa

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
tekninen johtaja Raimo Koskela:

Uusi sairaalarakennus
antaa lisätilaa ja tuo
toiminnot yhteen

Suomen keskussairaaloiden rakentaminen
alkoi 1950-luvulla. Lääketieteen kehittymisen ja hoitomahdollisuuksien paranemisen
myötä on tarvittu uutta tilaa, jota on rakennettu kuluneiden vuosikymmenten aikana
paloina olemassa olevien rakennusten kylkeen. Tästä on seurauksena nykyinen pirstaleinen ympäristö, joka kuluttaa voimavaroja eikä anna mahdollisuutta toiminnan
ja muun muassa logistiikan tehokkaaseen
järjestämiseen.
Sairaalatyössä vaativat toimenpiteet lisääntyvät ja painopiste siirtyy entistä enemmän hotellityyppisistä palveluista avohoitoon ja kotiin. Terveydenhuollon uusiutuva
lainsäädäntö painottaa alueellisten kokonaisuuksien huomioimista. Talouden tiukkuus,
väestön ikääntyminen ja yleinen vaatimustason kasvu edellyttävät innovatiivisuutta
palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

Jyväskylässä sijaitsevan Keski-Suomen keskussairaalan vanhin osa on otettu käyttöön
vuonna 1954, ja sen jälkeen sairaalaa on laajennettu useaan otteeseen. Viimeisin laajennusosa
valmistui viime vuonna.
Sairaanhoitopiirin tekninen
johtaja Raimo Koskela toteaa,
että keskussairaalan rakennusten iän vaihtelu tuo monenlaisia
haasteita.
- Rakennukset on tehty oman
aikakautensa tyypillisistä materiaaleista, joista osa ei ole tänä
päivänä hyväksyttäviä. Rakennuksissa on esimerkiksi käytetty
materiaaleja, jotka aiheuttavat
PAH-päästöjä. Vuosien mittaan
rakennuksiin on tuotu uutta tekniikkaa, enkä ole ollenkaan varma, että esimerkiksi asennusten

sekä toimenpiteitä ulkoisten puitteiden, kuten sairaalarakennusten, saattamisessa vastaamaan ajan tarpeita.
Jyväskylässä järjestettiin viime toukokuussa sairaalarakentamisen valtakunnallinen
seminaari, joka oli samalla viiden sairaanhoitopiirin ja Aalto-yliopiston yhteisen TEKES-hankkeen päättötilaisuus. Hankkeessa
selviteltiin sairaalakiinteistöjen saneerauksen ja uudisrakentamisen tarpeita ja mahdollisuuksia.
Seminaarissa kuultiin sairaalasuunnittelun kansainvälisten ja suomalaisten asiantuntijoiden esityksiä ja tutustuttiin hyviksi
arvioituihin eurooppalaisiin ratkaisuihin,
joissa on joko säilytetty osin vanhaa ja rakennettu osin uutta tai tehty kokonaan uusi
sairaala. Seminaarin luentomateriaalit ovat
saatavilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kotisivuilla osoitteessa www.ksshp.fi.

Asiantuntija

Työterveyslaitoksen tekemän selvityksen mukaan Suomessa
noin 40 prosenttia sairaalakäytössä olevasta rakennuskannasta on käyttötarkoitukseensa soveltumatonta. Monet tekijät ovat johtaneet tähän tilanteeseen.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
on päättänyt korvata Keski-Suomen keskussairaalan vanhentuneet ja hajallaan olevat tilat uudella sairaalalla. Keskussairaalan
uudisrakennuksen on tarkoitus
valmistua vuonna 2018.

jälkeiset palokatkotyöt on tehty joka paikassa asianmukaisesti. Tekniikka alkaa olla
paikoitellen jo vanhentunutta ja sen takia
hankala pitää kunnossa. Ilmanvaihto on
monessa rakennuksessa alimitoitettu tilojen nykyiseen käyttöön nähden.
Työterveyslaitos tutki Keski-Suomen
keskussairaalan tilat syksyllä 2011 ja totesi
raportissaan, että 60 prosenttia nykyisestä
kiinteistömassasta pitäisi peruskorjata.
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Ilmanvaihtomatto ratkaisee
lattian kosteusongelmat
Lattian alla piilevä kosteus on
salakavala sisäilmaongelmien
aiheuttaja. RTV-yhtymä on ollut
mukana kehittämässä tuulettavaa
lattiarakennetta eli ilmanvaihtomattoa kosteusongelmaisiin tiloihin.
Lattiarakenteen tuuletusjärjestelmä eli niin
sanottu ilmanvaihtomatto on alun perin
ruotsalainen innovaatio. Se on ollut markkinoilla jo 1990-luvun alusta lähtien, mutta
vuosina 2003 – 2006 sitä tutkittiin Suomessa kahdessa eri hankkeessa ja teknologiaa
kehitettiin eteenpäin tutkimustulosten perusteella. Tutkimus- ja kehitystyössä olivat
mukana kumitoimittaja Trelleborg, Teknillinen korkeakoulu, TEKES, VTT, Kuopion
Aluetyöterveyslaitos ja RTV-Yhtymä Oy.
- Tammikuussa 2007 kansainvälisesti arvostettu rakennusalan tiedelehti Building
and Enviroment julkaisi Teknillisen korkeakoulun professorin Jarek Kurnitskin
kirjoittaman artikkelin tutkimustuloksista,
projektipäällikkö Mika Rantamäki RTVYhtymästä huomauttaa.
Rantamäki työskentelee RTV-Yhtymässä
ilmanvaihtomaton teknisenä asiantuntijana
ja on ollut mukana kehittämässä järjestelmää ja sen mitoitusta Suomessa.
Ilma liikkuu kumimaton urissa

Ilmanvaihtomatto soveltuu lattioille, joissa
esiintyy esimerkiksi kapillaarista kosteutta
ja/tai kosteuden aiheuttamaa hometta tai
muuta kasvustoa. Pääasiallisia käyttökoh-

matto, kumimatto, laminaatti tai parketti.
Tuulettuvan lattiarakenteen asentaminen
on todella edullinen vaihtoehto siihen verrattuna, että lattia piikataan pois ja vaihdetaan maamassat vanhan lattian alta, jolloin
edessä luonnollisesti uuden lattian valu ja
lattianalaisen tekniikan uusiminen. Toisena vaihtoehtona käytetään jonkin verran
niin sanottua kapselointia, laatan pinnan
tiivistämistä, jolloin kosteutta tai nousevia emissioita ei johdeta mihinkään. Tämä
sulkeminen saattaa usein lisätä lattian alla
olevaa suhteellista kosteutta, jolloin kosteudenhaihtuminen alkaa ”etsiä” rakenteesta
uusia väyliä, ja seurauksena on usein ongelman siirtyminen viereiseen tilaan tai rakenteeseen.
Soveltuu sairaalakäyttöön

teita ovat maanvastaiset betonilattiat.
- Ilmanvaihtomaton ideana on, että lattia
saa hengittää eli haihduttaa vapaasti, mutta
haihduttaminen tehdään hallitusti siten, että
kosteus ja mahdolliset emissiot johdetaan
koneellisesti poistoputkistoa pitkin rakennuksesta ulos, Rantamäki kertoo.
Tuulettuvan lattiarakenteen tärkein komponentti on toiselta puolelta uritettu kumimatto. Maton uritettu puoli asennetaan

puhdistettua ja tasoitettua betonipintaa
vasten ja urien suhteen poikittaisiin päihin
asennetaan jakokanavat. Toisen pään kanavistoon luodaan alipaine, ja toisen pään
jakokanava tuo lattian alle/väliin korvausilmaa. Uriin syntyvä tasainen laminaarinen
virtaus tuulettaa betonilaatan pintaa tehokkaasti.
Ilmanvaihtomaton päälle voidaan asentaa
tilan käyttötarkoituksesta riippuen muovi-

Tuulettuva lattiarakenne soveltuu kaikenlaisiin tiloihin. Ilmanvaihtomattoa on asennettu esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin,
sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja kauppakeskuksiin. Ratkaisu on osoittanut toimivuutensa myös Puolustusvoimien maanalaisissa tiloissa.
- Ensimmäiset ilmanvaihtomatot asennettiin Suomessa vuonna 1993, ja tähän
mennessä asennuksia on tehty yhteensä yli
30000 neliömetrin verran. Kohteiden koko
on ollut 10 – 1700 neliömetriä, Rantamäki
mainitsee.
RTV-Yhtymä Oy
Puh. 019 7421, mika.rantamaki@rtv.fi
www.rtv.fi
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Varmennetun sähkönjakelun
kokonaistoimitukset
Eaton Power Quality Oy on varmennetun sähkönjakelun kokonaisratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen kokonaistoimittaja. Parhaiten yritys tunnetaan UPS-ratkaisujen markkinajohtajana.
Fiskars aloitti UPS-ratkaisujen valmistuksen Suomessa vuonna 1962. Vuonna 2004
toiminta siirtyi amerikkalaisen Eaton-konsernin omistukseen ja syntyi Eaton Power
Quality Oy. Suomessa Eaton valmistaa häiriöttömän sähkönsyötyön varmistusjärjestelmiä eli UPSeja, jotka kuuluvat Powerware-tuoteperheeseen. Tuotteet suunnitellaan
niin, että asiakkaat voivat hallita energiankäyttöään ympäristöystävällisesti ja entistä
tehokkaammin. Eaton on Suomen markkinajohtaja 60 prosentin markkinaosuudella.
Eaton Power Qualityn toiminta on kehittynyt viime vuosina tuotetoimittajasta ratkaisutoimittajaksi. Tarjonta sisältää varmennetun sähkönjakelun kokonaisratkaisut ja
niihin liittyvät palvelut kuten teknisen tuen,
koulutuksen ja huollon.
- Asiakas voi tehdä kanssamme UPSjärjestelmän ylläpitosopimuksen ja myös
järjestelmän etävalvonta on mahdollista.
Huollolla on toimipaikat Espoossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa,
mikä nopeuttaa palvelua vikatilanteissa.
Espoosssa meillä on koko EMEA-aluetta
palveleva varaosavarasto, myyntipäällikkö
Tapio Wälkkilä sanoo.
Sairaalat tärkeä asiakassektori

Eaton Power Quality Oy:n laajasta tuotetarjonnasta on mahdollista rakentaa UPSjärjestelmiä hyvinkin erilaisiin käyttötar-

koituksiin.
- Teollisuus on perinteinen UPS-järjestelmien käyttäjä, mutta sairaalat ovat nousseet
koko ajan merkittävämmäksi asiakassektoriksi, koska varmennettua sähkönjakelua
vaativien teknisten laitteiden määrä on lisääntynyt sairaaloissa valtavasti. Sairaalan
kaltaisessa vaativassa ympäristössä osaamisemme tulee erityisen hyvin esille, Wälkkilä
toteaa.
Pitkä yhteistyö Päijät-Hämeen
keskussairaalan kanssa

Päijät-Hämeen keskussairaalassa varmistetaan lasten ja aikuisten tehohoidon yksiköiden, leikkaussalien, elintoimintoja ylläpitävien järjestelmien, atk-konesalien ja atk-keskitinpalvelinten katkeamaton sähkönsyöttö
Eatonin toimittamilla UPS-järjestelmillä.
- Olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä
Eaton Power Qualityn kanssa sekä uudisettä saneerausrakentamiseen liittyneissä
UPS-projekteissa, sairaalainsinööri Isto
Kuolimo Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän teknisistä palveluista kertoo.
Kuolimon mukaan pitkän asiakassuhteen
taustalla on sekä tuotteiden että palvelun
laadukkuus ja luotettavuus.
- Tuotteet ovat vastanneet meidän tarpeitamme ja Eaton on tarjonnut asiantuntemusta ja palvelua projektien suunnitte-

luvaiheesta aina kunnossapitoon saakka.
Julkisena organisaationa meidän on kilpailutettava hankinnat, ja Eaton on pärjännyt
hyvin kilpailutuksessa. Tämä kertoo tuotteiden hyvästä hinta-laatusuhteesta. Hyvään
palveluun kuuluu se, että olemme aina saaneet nopeasti ammattimaista apua vaativimmassakin ongelmatilanteissa.
Kuntayhtymällä ei ole varsinaista ylläpitosopimusta Eatonin kanssa, vaan oma
huolto-organisaatio vastaa UPS-järjestelmien huollosta. Tarvittaessa kuntayhtymä
ostaa erillistä huoltopalvelua Eatonilta. Eaton antaa aina uuden laitteen käyttöönoton
yhteydessä koulutuksen huoltohenkilöstölle
ja myös lisäkoulutusta on saatavissa tarpeen
mukaan.

Eaton Power Quality Oy
PL 54
02921 ESPOO
Puh. 09 452 661
myynti@eaton.com
huolto@eaton.com
www.eaton.com

Service Next™ edustaa
etävalvonnan aatelia

Chiller Oy:n kehittämä Service Next™ -etävalvontajärjestelmä tarjoaa uuden toimintatavan kylmävesiasemien, vedenjäähdyttimien ja lämpöpumppujen valvontaan ja huoltoon.
Chiller on Suomen johtava lämpöpumppu- ja jäähdytyslaitevalmistaja. Tuotekehityksessä yritys tähtää energiatehokkuuden
maksimointiin. Tuotteita käytetään esimerkiksi toimisto- ja teollisuusrakennuksissa ja
sairaaloissa.
Kaksikymmentä vuotta toimineen Chillerin pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Tuusulassa. Yhtiöllä on myyntikonttorit Turussa,
Tampereella, Kuopiossa, Lahdessa, Jyväskylässä ja Ruotsissa sekä useita jälleenmyyjiä.
Pohjoismaiden lisäksi tuotteita myydään
esimerkiksi Venäjällä.
Laitemyynnin lisäksi Chiller tarjoaa asiakkailleen asennus- ja huoltopalveluja. Uusi
palveluportaali on huoltoa tukeva Service
Next™ -etävalvontajärjestelmä.
Aina optimaaliset säädöt

- Service Next on web-pohjainen palveluportaali toimittamillemme kylmävesiasemille, vedenjäähdyttimille ja lämpöpumpuille.
Se mahdollistaa laitteiden reaaliaikaisen
seurannan ja ohjauksen etänä. Internetselaimen kautta voimme tarkkailla laitteen
toimintaa, muuttaa asetusarvoja, optimoida energian käyttöä ja tallentaa dokumentit, aluepäällikkö Kalle Myllyaho Jyväskylän
myyntikonttorista kertoo.
Etävalvonta parantaa laitteiden optimaalista käyttöä, valvontaa ja elinkaaren hallintaa. Järjestelmä ehkäisee laitevikojen syntymistä ja optimoi laitteen toiminnot aina
parhaalle mahdolliselle hyötysuhdealueel-

le. Esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelu on
helppo ottaa säädöissä huomioon.
Service Next™ -palvelun help desk on
Tuusulassa. Kaikki hälytykset tulevat help
deskiin selkokielisinä. Hälytys voidaan välittää joko sähköpostilla tai tekstiviestinä
suoraan huoltohenkilöstölle. Hälytysviesti
kertoo, millaisesta viasta on kyse, joten aina
ei edes tarvita huoltomiehen käyntiä, vaan
vika pystytään korjaamaan verkon kautta.
- Palveluun on mahdollista liittää myös
energiankulutuksen seuranta- ja raportointijärjestelmä sekä kylmäaineen vuotohälytysjärjestelmä, Myllyaho huomauttaa.

Chiller varustaa kylmävesiasemat, vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput jo tehtaalla etäkäyttövalmiuksilla. Asennuspaikalla
tarvitaan vain ethernetkaapelin liittäminen
laitteeseen.
Kaksi vuotta maksuttomasti

Service Next™ -palvelu on asiakkaalle täysin
ilmainen takuuaikana eli kahden ensimmäisen käyttövuoden ajan. Myllyaho perustelee tätä käytäntöä sillä, että palvelun avulla
laitteet saadaan viritettyä mahdollisimman
hyvin toimiviksi ja näin vältetään turhat
huoltokäynnit.

- Takuuajan jälkeen asiakas päättää, jatkaako hän palvelun käyttämistä. Jos käyttö
jatkuu, räätälöimme palvelun vastaamaan
asiakkaan tarpeita.
Asiakkaista Myllyaho mainitsee KeskiSuomen keskussairaalan, jonka vedenjäähdyttimeen Chiller on toimittanut etävalvontaratkaisun.
Chiller Oy
Louhostie 2
04300 TUUSULA
Puh. 09 274 7670
Aluemyyntikonttoreiden yhteystiedot:
www.chiller.fi
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Perspektiivikuva Lohjan sairaalan laajennuksesta.

Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:n kokemus sairaalaprojekteista ulottuu 1990-luvulle. Referensseissä on useita uudisrakennus- ja
peruskorjauskohteita eri puolilta
Suomea.
- Periaatteenamme on suunnitella sairaalarakennuksia, joissa ympäristö on toimiva ja viihtyisä sekä henkilökunnan että potilaan näkökulmasta. Rakennuksen on myös kestettävä
arkkitehtooninen tarkastelu vuosienkin päästä, arkkitehti Pekka Lukkaroinen toteaa.
Nykyaikaiselta sairaalarakennukselta edellytetään mukautumismahdollisuuksia toimintaprosessien muutoksiin ja niitä seuraaviin
tilatarpeiden muutoksiin. Tämä on otettava
huomioon esimerkiksi rakennuksen runkosyvyyttä sekä ikkuna- ja pilarijakoa suunniteltaessa. Suunnittelussa on otettava huomioon
myös liikkumisen helppous ja selkeys. Potilaiden viihtyvyyteen on alettu kiinnittää yhä
enemmän huomiota, joten sairaalatilat suunnitellaan esimerkiksi entistä valoisammiksi.

- Parhaaseen lopputulokseen tilojen toimivuuden ja viihtyisyyden suhteen päästään
sekä tilaajia että käyttäjiä kuuntelemalla. Meillä on pitkä kokemus sairaalahankkeista, joten
voimme tuoda esille omia kokemuksiamme
ja näkemyksiämme siitä, miten tietyt asiat
on käytännöllisintä toteuttaa. Olemme myös
hankkineet tietoa sairaalarakentamisesta Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa ja soveltaneet
sitä suunnittelussa.
Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:n
uusimpia sairaalaprojekteja ovat Puijon sairaalan uudisrakennus Kuopiossa, Lohjan sairaalan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen
uudisrakennus sekä Porvoon sairaalan vuodeosastojen peruskorjaus.
Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy
Kauppurienkatu 12
90100 OULU
Puh. 08 888 3300
toimisto@lukkaroinen.fi
www.lukkaroinen.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
tekninen johtaja Raimo Koskela:
Uusi sairaala
rakennetaan,
nykyisten tilojen
käyttöä pohditaan

Tilojen heikko kunto
oli ollut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiedossa ja asiaa
oli käsitelty aktiivisesti jo jonkin aikaa.
Kesäkuusssa 2011
sairaanhoitopiirin
hallitus käsitteli sairaalatilojen uudisrakentamisen ja saneeraamisen eri vaihtoehtoja ja päätti ottaa jatkoselvittelyyn neljä
eri vaihtoehtoa. Joulukuussa sairaanhoitopiirin valtuusto päätti aloittaa uuden sairaalaratkaisun kokonaissuunnittelun niin sanotun Siltavaihtoehdon pohjalta.
Siltavaihtoehdossa uuden sairaalan osat sijoitetaan siten, että
ne muodostavat yhtenäisen rakennusteknisen kokonaisuuden
ja myöhemmin myös toiminnallisen kokonaisuuden Jyväskylän
kaupungin omistaman Kyllön
terveysaseman kanssa.
- Nykyisin keskussairaalan käytössä on tilaa noin 92000 neliömetrin verran. Uusi sairaalarakennus kattaisi tämän ja lisäksi
maakunnalliset psykiatriset yksiköt, joiden yhteinen pinta-ala
on 85000 neliömetriä. Uudessa sairaalarakennuksessa kaikki
toiminnot ovat lähekkäin, kun
nyt esimerkiksi leikkaussaleja on

Asiantuntija

Nykyaikaista
sairaalasuunnittelua

kolmessa eri paikassa. Logistiset järjestelytkin helpottuvat
huomattavasti, Koskela sanoo.
Sairaanhoitopiirin
valtuusto päätti asettaa kaksi työryhmää
pohtimaan keskussairaalan nykyisten
rakennusten käyttömahdollisuuksia terveydenhuollon tarpeisiin. Työryhmien
raporttien odotetaan
valmistuvan tämän
kevään aikana. Uudisrakennuksen ja mahdollisten saneeraushankkeiden suunnittelu
ajoittuu vuosille 2012 – 2014 ja rakentaminen vuosille 2015 – 2018.
- Nykyisissä sairaalatiloissa tehdään ainoastaan välttämättömät korjaustoimenpiteet
ennen uusien tilojen valmistumista. Yhden
väliaikaisen sairaalarakennuksen joudumme
keskussairaalan kylkeen kuitenkin rakentamaan. Toukokuussa valmistuu tilamoduuleista tehtävä rakennus, johon sijoittuvat
synnytyssalit ja vastasyntyneiden tehoosasto. Harkitsemme myös toisen moduulisairaalalaajennuksen rakentamista pääosin
vuodeosastotoiminnan käyttöön.

ABB varmistaa sähkönjakelun
toimivuuden
ABB:llä on pitkäaikainen kokemus sähkönjakelun ja varmennetun sähkönjakelun toteuttajana.
Tänä päivänä energiatehokkuus nousee
keskustelun aiheeksi useimmissa asiakastapaamisissa ja -neuvotteluissa. Energiatehokkuuteen päästään ABB:n uusilla innovatiivisilla ratkaisuilla eli UPS- ja varavoimajärjestelmillä, jotka toimivat markkinoiden
parhaalla hyötysuhteella. Tuotevalikoimaa
täydentää myös dynaamisten UPS-järjestelmien käyttöönotto ja ylläpito.
- Kriittisten verkkojen tuntemus ja mahdollisten riskipaikkojen eliminointi jo suunnitteluvaiheessa edesauttaa laadukkaan ja
turvallisen verkon rakentamisessa. Myös
laitekannan ikääntyminen ja sen hallinta on
valtava haaste julkisten laitosten kriittisyystarkastelussa. Tähän ongelmaan meillä on
valmiit tuotteet niin auditointiin kuin elinkaariajatteluun ja raportointiinkin, kertoo
ABB:n järjestelmäliiketoiminan myyntipäällikkö Juha Sopanen.
Palvelujen saatavuus nopeasti vikatilanteissa on erittäin tärkeää esimerkiksi silloin,
kun ei ole varauduttu redunttanttisella järjestelmällä.
- Sopimuspohjaisessa palvelussamme ammattimiehen ja varaosan voi tilata 24 tuntia vuorokaudessa numerosta 010 221 999.

Osaamisemme on kehittynyt pitkän ajan
tekemisellä omien ja yhteistyökumppanien
valmistamien laitteiden parissa. Ammattitaitoiset huoltoinsinöörimme osaavat sanoa,
milloin esimerkiksi akut tai kondensaattorit
tulee vaihtaa, jottei ikäviä käyttökatkoja tuotantoon pääse tapahtumaan.
Oikeat ratkaisut kriittisiin kohteisiin

ABB:n ratkaisuilla pyritään löytämään luotettavat ja käyttövarmat laitteet ja toimintatavat, jotta ensiarvoisen tärkeät turvasyöttöjärjestelmät esimerkiksi lääkintätiloissa
turvataan. Sopanen kertoo, että ratkaisut
suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan
kanssa, jotta kaikki kriittiset tekijät tulevat
varmasti huomioitua. Näin varmistetaan
yhdessä se, että kriittiseen kohteeseen valitaan varmasti oikea laite.
Vanhojen päämerkkien lisäksi ABB:n valikoimaan kuuluu uusia, erittäin hyvän hyötysuhteen (96 prosenttia on line) omaavia
UPS-laitteita ja -järjestelmiä 550 VA - 900
kVA:n yksittäisistä laitteista aina rinnankytkettynä 5400 kVA:iin asti. Dynaamisten järjestelmien kokoluokat yksittäisinä laitteina
ovat 400 kVA - 2500 kV. Rinnantoteutetuissa järjestelmissä päästään jopa 40 MV:iin.
ABB Oy, Service
Puh. 050 332 6451

- Varavoimakoneet ja
niiden automatiikka
9 kVA - 3000 kVA
- Palvelutuotteet
määräaikaishuolloista
kokonaisvaltaisiin
ylläpitosopimuksiin
- Kriittisyystarkastelut ja
laitepaikka-auditoinnit
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Fläkt Woodsilta laatua sairaalan
ilmankäsittelyyn
Fläkt Woods Oy on tunnettu
brändi ilmankäsittelyn alalla.
Fläkt Woods tarjoaa kattavan
ratkaisuvalikoiman myös
sairaaloiden tarpeisiin.
Fläkt Woods Group on maailmanlaajuisesti
toimiva ilmankäsittelyratkaisuja valmistava yritys. Suomessa Fläkt Woods Oy jatkaa
Suomen Puhallintehdas Oy:n ja Lapinleimu
Oy:n perinteitä. Suomessa toimii neljä tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Turussa, Espoossa, Kihniössä ja Toijalassa.
Fläkt Woods Oy toimittaa alan uusinta
teknologiaa edustavia ilmankäsittelyratkaisuja sekä asunto-, teollisuus-, liike- että yhdyskuntarakentamiseen.
- Tuotevalikoimamme on erittäin monipuolinen. Se sisältää tuotteet kanavointiin,
ilmanvaihdon päätelaitteet ja paloturvatuotteet sekä ilmanvaihto- ja vedenjäähdytyslaitteet. Kaikki tuotteemme noudattelevat e³-ideologiaa eli tuotanto ja toiminta on
elinkaaritaloudellista, energiatehokasta ja
ekologista, tuotepäällikkö Tapio Kanerva
kertoo.
Fläkt Woods Oy tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia ratkaisuja, jotka vastaavat optimaalisesti asiakkaiden ilmankäsittelytarpeita. Laadun takeita ovat pitkä kokemuksen
mukanaan tuoma osaaminen ja jatkuva panostus tuotekehitykseen. Yhtiön toimintaa
ohjaavat myös ISO 9001 -laatusertifikaatti ja

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.
- Monipuoliset mitoitusohjelmamme ovat
suunnittelijoiden tukena jo rakennusprojektin alkuvaiheessa. Näin autamme asiakkaitamme toteuttamaan optimaalisen ilmanvaihtoratkaisun energiatehokkuutta unohtamatta, Kanerva huomauttaa.
Uutuutena leikkaussalin laminaarikatto

Fläkt Woods Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat sertifioidut hygieniarakenteiset ilmanvaihtokoneet, jotka varmistavat laadukkaan
ilmanvaihdon sairaaloissa. Fläkt Woods on
kehittänyt myös Econet®-energiajärjestel-

män, joka yhdistää lämmityksen, jäähdytyksen, lämmöntalteenoton ja kylmäntalteenoton yhdeksi kokonaisuudeksi.
Merkittävä uutuus on sairaaloihin tarkoitettu patentoitu leikkaussalin laminaarikatto
DIF OT.
- Leikkaussalitoiminta kuuluu ilmanvaihdon kannalta sairaalan kriittisimpiin
toimintoihin. Laminaarikatto varmistaa
laadukkaan ilmanvaihdon sekä potilaan
että hänen ympärillään työskentelevän työryhmän kohdalla. Laminaarisessa ilmanvaihdossa absoluuttisuodatettu tuloilma
tulee laminaarisesti alaspäin, jolloin siihen

ei pääse sekoittumaan haitallisia mikrobeja,
Kanerva kuvailee.
Fläkt Woods Oy:n DIF OT -laminaarikattoratkaisussa tuloilman virtausta hallitaan
täysin uudella tavalla. Näin sekä potilasturvallisuus että hoitohenkilökunnan työympäristö on huippuluokkaa.
- Esittelemme sairaalaympäristöön soveltuvia ilmanvaihdon ratkaisuja Sairaalatekniikan päivillä Turussa. Kerromme mielellämme lisää näyttelyosastollamme.

Fläkt Woods Oy
Kalevantie 39
20520 TURKU
Puh. 020 442 3000
info.fi@flaktwoods.com
www.flaktwoods.fi

Edistyksellistä paloilmoitinteknologiaa
kriittisiin ympäristöihin
Sairaalan tai palvelutalon kaltaisessa
ympäristössä paloilmoitinjärjes
telmän on toimittava moitteetto
masti. Honeywell Life Safety toimit
taa Eltekin paloilmoitinjärjestelmiä,
jotka ovat varmoja valintoja kriitti
siin ympäristöihin.

Teknologian edistyksellisyydellä Posti viittaa esimerkiksi puhuviin paloilmaisimiin, jotka opastavat
ihmiset ulos rakennuksesta palotilanteessa, langattoman tekniikan hyödyntämiseen ja multi-ilmaisimiin,
joilla voidaan tehokkaasti ehkäistä virhehälytykset.
Eltekin IQ8Quad-multi-ilmaisimet ovat optisia paloilmaisimia, jotka pystyvät erottamaan esimerkiksi
vesihöyryn, pölyn ja tupakansavun tulipalon aiheuttamasta savusta.
Tukesin valtuuttama paloilmoitinliike

Eltek Fire & Safety on johtava paloilmoitin-, äänievakuointi- ja turvavalaistusjärjestelmien tuotemerkki
Pohjoismaissa. Eltek Fire & Safety on osa Honeywell
Life Safety -ryhmää. Honeywell Life Safety on maailman johtava paloilmoitinjärjestelmien sekä palo- ja
kaasuilmaisinten valmistaja. Suomessa yritys on toiminut 1990-luvun puolestavälistä lähtien.
Paloilmoitinjärjestelmät ovat Honeywell Life Safetyn suurin tuoteryhmä. Yrityksen toimittamia järjestelmiä on esimerkiksi useissa sairaaloissa ja palvelutaloissa eri puolilla Suomea.

Honeywell Life Safety on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin (entinen Turvatekniikan keskus)
valtuuttama paloilmoitinliike.
- Tarjoamme markkinoiden parhaan paloilmaisinvalikoiman ja muut laatutuotteet sekä tarvittaessa kaikki paloilmoitinliikkeen palvelut. Asiakas saa
siis meiltä palvelua järjestelmän suunnittelusta sen
toteutukseen ja huoltoon. Sertifioitu huoltopalveluverkostomme kattaa koko maan, Posti sanoo.
Honeywell Life Safetyn kautta ovat saatavissa myös
Eltekin turvavalaistusjärjestelmät ja Delta ITS-2 -äänievakuointijärjestelmät.

Ei enää virhehälytyksiä

Honeywell Life Safetyn liiketoimintajohtaja Pasi Posti
toteaa, että sairaala tai palvelutalo on kriittinen ympäristö, jossa paloilmoitinjärjestelmän on toimittava
moitteettomasti vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Tärkeää on myös virheellisten hälytysten
eliminointi.
- Olemme markkinoineet norjalaisen Eltekin tuotteita Suomessa vuodesta 1995 lähtien. Eltekillä on 40vuotinen kokemus paloilmoitinjärjestelmien kehittämisestä. Järjestelmien teknologia on hyvin edistyksellistä ja
sopii erinomaisesti sairaaloihin ja palvelutaloihin.

Honeywell Life Safety
Metsänneidonkuja 12
02130 ESPOO
Puh. 020 752 2550
info@eltek.fi
www.honeywelllifesafety.fi
www.eltek.fi
Honeywell Life Safety toimittaa
Eltekin paloilmoitinjärjestelmiä.
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Vivimedi Oy on sopinut
saksalaisen Brumaba
GmbH & Co KG:n kanssa
leikkauspöytien markkinoinnista Suomessa. Vivimedin tuotevalikoimaan
kuuluvat myös saksalaisen
Dr. Machin leikkaus-, tutkimus- ja hoitovalaisimet.
Brumaba on kehittänyt ja valmistanut leikkauspöytiä 25 vuotta ja erikoistunut lähinnä
pään ja ylävartalon alueen kirurgiaan, kuten
silmä-, korva-, hammas- ja plastiikkakirurgiaan. Pöytien hallitsevia ominaisuuksia
ovat erittäin korkea laatu (RST) sekä hyvä
potilas- ja käyttäjämukavuus. Pöytien sähköiset säädöt tapahtuvat äänettömällä mikrohydraulisella tekniikalla, ja esimerkiksi
sähkösäätöinen monipuolinen kuppimallinen pääteline takaa tarkan ja stabiilin asennon mikroskooppiseen kirurgiaan.
Dr. Mach on tuonut markkinoille LEDleikkausvalaisimien lisäksi edistyksellisellä
LED-tekniikalla valmistetut toimenpide- ja
tutkimusvalaisimet, joissa on korkea värin-

toistoindeksi (Ra 95 - 96) ja alhainen virrankulutus (16 - 35 W). Käyttöergonomia
ja puhdistettavuus ovat aina olleet Dr. Machille tärkeitä asioita. Uusia LED-valaisimia
valmistetaan katto-, seinä- sekä lattiamallisina ja osa malleista on saatavissa myös akkukäyttöisenä. Kahteen suurimpaan valaisinmalliin on mahdollista saada myös valon
fokusointi.

Vivimedi Oy
Matinkatu 8, 33900 TAMPERE
Puh. 03 265 2716
info@vivimedi.fi, www.vivimedi.fi

Tukipalvelujohtaja Tapio Niemi
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä:

Y-talo tuo toivottua
helpotusta Seinäjoen
keskussairaalan
tilaongelmiin

Seinäjoen keskussairaalan viereen
nouseva Y-talo on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin yhteinen hanke.
Seinäjoen keskussairaala on suunniteltu
1970-luvun alkupuolella sen ajan tarpeiden
ja toiminnan mukaisesti. Tarpeiden ja toiminnan muuttuessa on syntynyt
tilatarpeita, joiden ratkaisemiseen
sairaalarakennus on auttamattomasti liian pieni ja vanhanaikainen.
- Ongelmien suuruutta kuvaa
hyvin esimerkiksi se, että päiväkirurgian potilaiden valmistelutiloiksi oli otettu käyttöön jopa
komeroita ja joissakin yksiköissä
on tutkimushuoneina ikkunattomia tiloja, tukipalvelujohtaja
Tapio Niemi Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiristä kertoo.
Sairaanhoitopiiri alkoi pohtia
uusien tilojen rakentamista 2000luvun alussa, ja vuonna 2003 alkoi
hankesuunnitelmien laatiminen.
Rakentaminen aloitettiin vuonna

Asiantuntija

Vivimediltä Brumaban
leikkauspöydät ja
Dr. Machin valaisimet

2009, ja tavoitteena on, että Y-talo saadaan
käyttöön tänä syksynä.
Y-taloon sijoittuu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Seinäjoen terveyskeskuksen
ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaa. Vanhasta sairaalarakennuksesta uusiin
tiloihin muuttavat esimerkiksi dialyysiosasto ja geriatrian poliklinikka. Seinäjoen terveyskeskuksen pääterveysasema saa uudet
tilat Y-talosta. Y-talon laboratorio-, röntgen-, fysioterapia- ja kuntoutustilat ovat
sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon käytössä.
- Rakennukseen tulee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen
alueellinen päivystyskeskus. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystysten hallinnot säilyvät toistaiseksi erillisinä, mutta niiden yhdistymistä kehitetään,
Niemi mainitsee.
Y-talon rakennuttajana toimii Kiinteistö
Oy Seinäjoen Y-talo, josta sairaanhoitopiiri
omistaa 51 ja Seinäjoen kaupunki 49 prosenttia. Hankkeen rakentamisen kustannusarvio on 57 miljoonaa euroa.
Jatkuu sivulla 42...

Trox-tuotteilla laatua sairaalan
ilmankäsittelyyn
Oy Teknocalor AB on 50-vuotias korkealaatuisten talotekniikkatuotteiden maahantuoja. Yritys maahantuo esimerkiksi saksalaisen Troxin
ilmankäsittelylaitteita, joiden laatu ja erikoismallit tekevät niistä sopivia myös sairaalakäyttöön.

välistä kaapelikuilujen tiivistämistä ja lisää kiinteistöautomaatiossa olevan informaation
määrää.
Palopeltien ohjausjärjestelmän käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Järjestelmän ohjaus
voidaan liittää kiinteistövalvomoon kiinteistössä olevaa lähiverkko- tai internetkaapelia pitkin. Valvomon tietokoneelle asennetaan CD:ltä ohjelma ja järjestelmä on käyttövalmis.
- Toimitimme palopeltien ohjausjärjestelmän Seinäjoen keskussairaalan Y-taloon. Siellä
yhdistettiin kiinteistön paloilmoitinjärjestelmä palopeltien ohjausjärjestelmään, joten paloilmoitinjärjestelmä pystyy ohjaamaan palopeltejä palo-osastokohtaisesti. Savuantureita
tarvittiin huomattavasti vähemmän kuin kahdessa erillisessä järjestelmässä, ja tämä näkyy
säästönä investointikuluissa ja jatkossa myös säästönä huoltokustannuksissa.
Väyläpohjainen palopeltien ohjausjärjestelmä mahdollistaa palopeltien käytön vyöhykepelteinä. Yhdessä ilmavirtasäätimien kanssa tämä lisää tilojen muuntojoustavuutta ja
tuo siten käyttäjille lisäarvoa.
Trox valmistaa ilmavirtasäätimiä eri tarkoituksiin. Sairaalakäyttöön Trox on kehittänyt
Labcontrol-tuotesarjan, joka sisältää vetokaappisäätimet sekä erikoissäätimet tilojen tarkkaan paineenhallintaan esimerkiksi leikkaussaleissa, puhdastiloissa ja eristyshuoneissa.
Myös Troxin päätelaitevalikoimassa on sopivia tuotteita sairaalakäyttöön. Saatavissa on
esimerkiksi laaja valikoima päätelaitteita, joissa on HEPA-suodatus. Näitä laitteita käytetään
esimerkiksi eristyshuoneissa ja puhdastiloissa.
- Olemme toimittaneet maahantuomiamme laitteitamme sairaaloihin ja lääketehtaisiin
jo yli kymmenen vuotta ja pidämme itseämme alan parhaana osaajana laboratorio- ja
puhdastilojen olosuhdesäädössä Suomessa, Laakso sanoo.
Laatutuotteita ja monipuolista osaamista

Trox on saksalainen ilmastointikomponenttien kehittäjä ja valmistaja. Saksassa valmistettujen laadukkaiden tuotteidensa ja maailmanlaajuisen organisaationsa ansiosta yhtiö on
alansa johtava toimija.
- Tärkeimmät meidän maahantuomistamme Trox-tuotteista ovat ilmavirtasäätimet ja
palopellit. Muita tuotteita ovat HEPA-suodattimet, päätelaitteet ja savunpoistopellit. Sairaaloissa paloturvallisuusvaatimukset ovat hyvin korkeat, ja Trox-tuotteet vastaavat erinomaisesti näihin vaatimuksiin, Lauri Laakso Teknocalorin Iv-osastolta toteaa.
Trox-palopeltien ohjausjärjestelmä on uudenaikainen ratkaisu, joka soveltuu hyvin sairaaloihin. Järjestelmä on väyläpohjainen eli sekä järjestelmän ohjausautomaation käyttöjännite että peltien tilatiedot ja hälytykset kiinteistövalvomoon kulkevat väylätekniikalla yhtä
kaapelia pitkin. Tämä vähentää kaapeloinnin tarvetta, helpottaa esimerkiksi palo-osastojen

Oy Teknocalor Ab:n päätuotteita ovat Trox-ilmankäsittelylaitteiden lisäksi Reflexin paisunta-astiat, Grohen hanat ja WC-asennuselementit, SYR- ja Frese-venttiilit, GEA-ilmastointikoneet, -puhallinkonvektorit ja -kiertoilmalämmittimet sekä mittariosastomme mittarit
ja anturit lämpötilan, kosteuden, paineen, nopeuden, hiukkasten ja äänen mittaamiseen.
Yrityksen palvelutarjontaan kuuluu mittauslaitteiden huolto ja kalibrointi.
- Koska toimimme useilla eri tuotesektoreilla, pystymme tarjoamaan asiakkaillemme
monipuolista osaamista. Voimme yhdistää projekteissa eri alojen osaamista, mikä on selkeä etu toimeksiantajalle. Päämiehemme ovat omien alojensa johtavia toimijoita, joiden
tuotteisiin luotetaan eri puolilla maailmaa, Laakso sanoo.
Teknocalor Oy
Sinikellonkuja 4, 01300 VANTAA
Puh. 010 820 1147
www.teknocalor.fi
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Lääkkeellinen paineilma – sairaalan
näkymätön, mutta elintärkeä elementti
Lääkkeellistä paineilmaa käytetään sairaalassa esimerkiksi anestesiassa, keuhkoventilaatiossa, tehohoidossa ja leikkaussaleissa. Lääkkeellisen paineilman tuotannon on oltava sairaalassa keskeytymätöntä eikä
ilman laadussa saa esiintyä häiriöitä.

Esimerkki sairaalan paineilma-asemasta, jossa paineilmaa tuottavat
CompAirin vesivoidellut ruuvikompressorit. Tuotetun paineilman puhdistavat Parker domnick hunterin BA-DME-puhdistusyksiköt European
Pharmacopoeian vaatimusten mukaisesti.
Sarlin Oy Ab:llä on lähes 60 vuoden kokemus paineilmasta ja paineilman kokonaisratkaisuista.
- Olemme toimittaneet vuosien varrella satoja sairaaloiden ja terveyskeskusten
paineilmajärjestelmiä. Noudatamme lakien ja määräysten asettamia vaatimuksia ja
toteutamme paineilmajärjestelmät niiden
mukaisesti. Voimme toimittaa järjestelmän myös avaimet käteen -toimituksena.

Huoltoverkostomme kattaa koko Suomen,
ja kun järjestelmälle tehdään huoltosopimus, ennakoimme laitteiden huoltoajankohdat ja huolehdimme siitä, että huollot
tehdään ajallaan, asiakasryhmäpäällikkö
Timo Wahlroos kertoo.
Tiukat vaatimukset koko prosessille

Vaatimuksia on lääkelaissa ja laissa terveydenhuollon laitteista. European Pharmacopoeia on lääkkeellistä paineilmaa koskeva
eurooppalainen standardi, joka määrittelee
lääkkeellisen paineilman laatuvaatimukset.
- Tiukat vaatimukset ulottuvat myös järjestelmän suunnitteluun ja asennukseen.
Kaikki työvaiheet on suunniteltava tarkasti
yhdessä asiakkaan kanssa ja aikataulutettava
huolellisesti. Ilman saanti ei esimerkiksi saa
keskeytyä yllättäen, kun uutta järjestelmää
liitetään sairaalan putkistoon. Asennusvaiheessa on luonnollisesti otettava huomioon
erityiset puhtausvaatimukset.
Sairaalassa edellytetään laitteiden toiminnan varmentamista. Paineilmajärjestelmässä
tämä merkitsee yleensä niin sanottua kolmennettua järjestelmää. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kahdella kompressoriyksiköllä ja yhdellä pullopatterilla.

n Suomalaiseen Sarlin-konserniin

kuuluva Sarlin Oy Ab suunnittelee ja
markkinoi paineilma-, kaasu- ja vesienkäsittelyjärjestelmiä sekä toimittaa prosessi- ja teollisuusautomaation
laitteita ja ratkaisuja.
Sarlin Oy Ab
PL 750, 00101 HELSINKI
Puh. 010 550 4000
info@sarlin.com
www.sarlin.com
Timo Wahlroos
Puh. 010 550 4595
timo.wahlroos@sarlin.com

Seinäjoen Y-talo

Esimerkkinä Sarlinin uudiskohteesta on kesällä valmistuva Seinäjoen Y-talo.
- Y-talossa paineilma tuotetaan kahdella
öljyttömällä CompAir D22H -ruuvikompressorilla. Tuotettu ilma puhdistetaan kahdella Parker domnick hunter BA-DME 50
-puhdistusyksiköllä. Ilman tuotto on varmennettu kolminkertaisesti. Uuden kahdennetun paineilmajärjestelmän lisäksi paineilmaverkko on liitetty viereisen Seinäjoen
keskussairaalan paineilmaverkkoon, Wahlroos sanoo.

Wahlroos toteaa, että lääkkeellistä paineilmaa koskevat vaatimukset ovat tiukat.

Asiakasryhmäpäällikkö Timo
Wahlroos toteaa, että lääkkeellistä
paineilmaa koskevat vaatimukset
ovat tiukat.

Kaikki välineistö dialyysihoitoihin
Fresenius Medical Care Suomi Oy on dialyysiterapia-alueen kokonaistoimittaja. Yhtiön tuotetarjonta sisältää niin dialyysihoidossa tarvittavat laitteet,
tarvikkeet, lääkkeet kuin palvelutkin.
Fresenius Medical Care AG on maailman johtava dialyysilaitteiden, -tarvikkeiden ja -lääkkeiden valmistaja. Lisäksi
konsernilla on maailmalla 2750 dialyysihoitoa antavaa yksityisklinikkaa, joissa on hoidossa noin 220000 potilasta.
Jatkuvasti uusia
tuotteita markkinoille

Fresenius Medical Care Suomen tuotetarjontaan kuuluvat
hemodialyysissä, peritoneaalidialyysissä ja akuuttidialyysissä tarvittavat laitteet ja kertakäyttötarvikkeet, tietojärjestelmät ja ohjelmat, dialyysivesijärjestelmät sekä keskuskonsentraattijärjestelmät. Näin kattavaa tuote- ja palvelutoimintaa ei ole kilpailevilla yrityksillä.
- Tuotteemme ovat direktiivien mukaisia, nykyaikaisia ja
valmiita tulevaisuuden haasteisiin. Freseniuksen innovatiivinen tuotekehitys tuo jatkuvasti markkinoille uusia ympäristöystävällisiä tuotteita ja tarvikkeita, energiaa ja vettä säästäviä laitteita sekä uusia lääkkeitä, huoltopäällikkö
Jukka Heikkilä sanoo.
Sekä tuotteiden valmistus, myynti että huolto toimivat
ISO-laatujärjestelmien mukaan. Järjestelmien toiminnot ja
tulokset varmistetaan jatkuvalla sisäisellä ja ulkoisella auditoinnilla.
Huolto-osasto
palvelee monipuolisesti

Fresenius Medical Care Suomen huolto-osasto vastaa projektisuunnittelusta, asennuksista, teknisestä tuesta, määräaikaishuolloista, korjauksista ja varaosatoimituksista sekä
kouluttaa asiakkaiden omaa huoltohenkilöstöä. Huoltoosastolla työskentelevät huoltoteknikot ovat Freseniuksen
tehtaan kouluttamia.
- Meillä on myös käyttäjätuen puhelinpäivystys, joka toimii klo 7.00 – 21.00 vuoden jokaisena päivänä. Tästä olem-

me saaneet
asiakkailta paljon
positiivista palautetta,
Heikkilä huomauttaa.
Y-taloon keskuskonsentraattijärjestelmä

Fresenius Medical Care Suomi on toimittanut keskuskonsentraattijärjestelmän ja
30 dialyysilaitetta Seinäjoen keskussairaalan Y-talossa sijaitsevaan dialyysiklinikkaan.
- Automaattinen konsentraatin syöttö
omaa putkistoa pitkin on uusin ja kehittynein tapa hoitaa konsentraatin jakelu dialyysilaitteille. Aiemmin olemme toimittaneet keskuskonsentraattijärjestelmän
kuuteen sairaalaan Suomessa.

Fresenius Medical Care
Suomi Oy
Valimotie 13 b B
00380 HELSINKI
Puh. 09 561 650
www.freseniussuomi.fi
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Käytännönläheistä
sairaala-arkkitehtuuria

Tukipalvelujohtaja
Tapio Niemi Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiristä:
Virtuaalistudio apuna suunnittelussa

Arkkitehti Antti Vanhala toteaa, että sairaalasuunnittelu on erikoisala, jota ei opeteta missään koulussa. Tekemällä oppii eli osaaminen
kasvaa jokaisen suunnitteluprojektin myötä.
- Vuosien varrella on korostunut yhä voimakkaammin, että onnistunut sairaalasuunnittelu on ryhmätyötä, jossa ovat mukana
myös tilojen käyttäjät. Me olemme kehittäneet suunnittelun avuksi virtuaaliseen ympäristöön perustuvan menetelmän, Valon, jossa
käyttäjät voivat käydä suunnitteluvaiheessa tutustumassa sairaalan tiloihin kolmiulotteisina
1:1-mittakaavassa. Virtuaalitila ei ole sinällään
uusi keksintö, mutta me hyödynnämme sitä
ensimmäisinä maailmassa arkkitehtisuunnittelussa.
Suunnitelmat avautuvat tilojen käyttäjille
virtuaalisina aivan eri tavalla kuin paperilla ja
käyttäjät tuntevat voivansa vaikuttaa asioihin.

Esimerkiksi Seinäjoen keskussairaalan Y-talon
suunnitelmiin kävi tutustumassa yli 200 henkilöä, ja suunnittelija sai heiltä arvokasta tietoa
suunnittelutyön viimeistelyä varten.
Vanhala toteaa, että virtuaalimalli on esimerkki uutuudesta, jonka asiakaskunta on
ottanut avosylin vastaan. Sen sijaan töitä on
vielä tehtävä uudenlaisen ajattelutavan sisäänajossa.
- Sairaalaprojekteissa kiinnitetään liikaa
huomiota rakennuksen hankintakustannuksiin sisältäen suunnittelun kustannukset. Sen
sijaan pitäisi kiinnittää huomiota rakennuksen
käyttökustannuksiin. Jos suunnittelulle annetaan hieman suuremmat resurssit, aikaansaadaan käyttökustannuksiltaan edullisempi
rakennus. Pieni lisäsatsaus maksaa itsensä hyvinkin nopeasti takaisin.
UKI Arkkitehdit Oy
Puusepänkatu 6
90130 OULU
Puh. 010 3090 500
antti.vanhala@ukiark.fi
www.ukiark.fi

Asiantuntija

UKI Arkkitehdit Oy:llä on pitkä kokemus sairaalasuunnittelusta. Oulun
kaupunginsairaala ja Seinäjoen keskussairaalan Y-talo ovat viimeisimmät projektit, joissa yritys on päässyt
näyttämään osaamistaan.

Y-talon suunnittelussa on noudatettu käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatetta. Käytt äj ät o l i v at
mukana jo
hankesuunnitteluvaiheessa, mikä
ei ole Niemen
mukaan aivan
tavallista.
Suunnittelussa käytettiin avuksi
Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalistudiota, jossa
pystyttiin luomaan virtuaaliset huonetilat
tietokoneavusteisen suunnitteluohjelman avulla.
- Eri käyttäjäryhmät kävivät
tutustumassa tilasuunnitelmiin
virtuaalistudiossa ja saimme heiltä arvokasta tietoa suunnitelmien
loppuun viemistä varten. Jopa värimaailmaa ajatellen saimme hyviä vinkkejä.
Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota niiden muuntomahdollisuuksiin. Kantamattomat
väliseinät on mahdollisimman
helppo purkaa. Myös lvis-järjestelmät on suunniteltu siten, että
ne eivät vaikeuta tilan muunneltavuutta eivätkä niiden muutokset
aiheuta isoja kustannuksia kerroskorkeuden ollessa riittävä.

Vanhan sairaalan
tilat uudistuvat

Vanhaan keskussairaalarakennukseen saadaan Y-talon
valmistuttua
toivottua väljy ytt ä. Esimerkiksi kirurgian ja sisätautien poliklinikoiden
ja teho-osaston tilanahtaus helpottaa.
- Y- t a l o n
valmistumiseen jälkeen meillä on edessä kolmen vuoden ja 30 miljoonan euron
urakka, kun saneeraamme vanhoja tiloja uusia toimintoja varten. Sairaala toimii
normaalisti koko ajan eli saneeraus etenee
osissa. Sekä henkilökunnalta että potilailta
vaaditaan lähivuosina kärsivällisyyttä, mutta
odotus palkitaan uusilla, tämän päivän vaatimusten mukaisilla tiloilla, Niemi toteaa.
Lisätietoja Y-talosta:
www.y-talo.fi
www.hospicasey.fi

Asiantuntemusta
apuvälinehankintoihin
Algol-Trehab maahantuo ja markkinoi apuvälineitä sekä koti- että laitoskäyttöön. Tuotetarjonta sisältää myös
kokonaiset kylpyhuoneratkaisut.
Suomalaisen Algol-monialakonserniin kuuluvan Algol-Trehab Oy:n tuotetarjonta sisältää lasten apuvälineet, liikkumisen apuvälineet, nosto- ja siirtoratkaisut, hoitokalusteet,
hygieniavälineet ja kylpyhuonevarusteet. Palvelutarjontaan
kuuluvat huolto- ja konsultointipalvelut.
- Maahantuomme maailman johtavia tuotemerkkejä. Asiakkaita palvelee kokenut ja ammattitaitoinen henkilökunta,
jonka puoleen esimerkiksi sairaalarakennusten suunnittelijat kääntyvät yhä useammin. Toimittamiamme tuotteita on
käytössä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa ympäri Suomen,
tuotepäällikkö Pekka Hattunen toteaa.
Kylpyhuone muuntuu
tarpeiden mukaan

Algol-Trehab aloitti syksyllä 2010 yhteistyön suomalaisen
kylpyhuonekalustevalmistajan Temal Oy:n kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi Onni-Plus-kylpyhuonekalustesarja.
Sarja koostuu Temalin pesualtaista, kaapistoista, valaisimista ja niin edelleen. Ratkaisua täydentävät tanskalaisen Pressalift Caren valmistamat tukikaiteet ja -kahvat sekä suihkuistuimet.
- Pressalift Care on kehittänyt kylpyhuoneeseen alumiinisen vaakakiskojärjestelmän. Sen ansiosta aikaansaadaan
joustava, ergonominen ja käyttäjän tarpeet huomioon ottava kylpyhuoneratkaisu. Tukikaiteita, suihkuistuimia ja pesualtaita on mahdollista siirtää vaakatasossa paikasta toiseen
tarpeen mukaan eli enää ei tarvitse tyytyä pelkästään niiden
korkeussäätöön, Hattunen kertoo.
Vaakakiskolla varustettu OnniPlus-Flex-kylpyhuonerat-

kaisu soveltuu erinomaisesti seniori- ja palvelutaloihin, kehitysvammaisten asumisyksiköihin ja sairaaloihin.
- Kun kylpyhuoneessa on valmiiksi asennettu vaakakisko,
voidaan apuvälineitä lisätä tarpeen mukaan. Vaikka kylpyhuoneen käyttäjä vaihtuu tai käyttäjän kunto muuttuu, on
tilan varustus, mitoitus ja kalusteiden sijoitus helppo pitää
aina oikeanlaisena.
OnniPlus-kylpyhuoneratkaisuihin on mahdollista tutustua Temalin tehtaalla Järvenpäässä ja Lahdessa sijaitsevassa
Esteetön Koti -apuvälinekeskuksessa, jossa on liikkuvilla
seinillä varustettu mallikylpyhuone. Liikkuvien seinien ansiosta eri kokoisista tiloista on mahdollista saada todellinen
kuva.
Ratkaisu kaikenlaisiin
nostotarpeisiin

Algol-Trehabilla on Suomen laajin nostinten ja nostamisen
lisävarusteiden valikoima.
- Päämiehemme on ruotsalainen Liko Ab, joka on maailmalla erittäin tunnettu nostinvalmistaja. Liko-tuotevalikoimassa on ratkaisu kaikenlaisiin nostotarpeisiin. Saatavilla
on sekä kiinteästi asennettavia että siirrettäviä nostimia langallisella tai langattomalla käsiohjauksella. Hinta-laatusuhde
on Liko-tuotteissa erinomainen, Hattunen sanoo.
Vuoden 2011 alussa voimaan tullut laki määrää, että potilasnostimet on huollettava kerran vuodessa. Algol-Trehab
tarjoaa asiakkailleen myös ammattitaitoisen huoltopalvelun.
Algol-Trehab Oy
PL 13
02611 ESPOO
Puh. 09 509 91
algol-trehab@algol.fi
www.algoltrehab.fi
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Toimivuutta ja käytännöllisyyttä
sairaaloiden lääkehoitotiloihin
VMP-Interior Oy suunnittelee ja
kalustaa sairaaloiden lääkehoitotilat kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.

- Päätoimialanamme on apteekkien sisustussuunnittelu ja kalustetoimitukset sekä
sairaaloiden lääkehoitotilojen suunnittelu ja
kalustaminen. Palvelemme asiakkaita kaikkialla Suomessa, projektipäällikkö Kari Elo
kertoo.
VMP-Interior on kasvanut yli 15-vuotisen
toimintansa aikana yhden miehen yrityksestä kuusi henkilöä työllistäväksi erikoisalan
osaajaksi, jonka ammattitaitoa apteekit ja
sairaalat arvostavat. Yrityksen käytössä on
myös laaja ja kokenut alihankkijaverkosto.
- Tunnemme tilojen toimintaperiaatteet ja
otamme tilojen loppukäyttäjiltä saamamme
tärkeät tiedot huomioon työssämme, joten
pystymme suunnittelemaan toimivia kokonaisuuksia. Käytämme lääketilojen kalustamiseen pääsääntöisesti ruotsalaisen Sintekin
StockFlow-lääkesäilytysjärjestelmää.
Tilankäytön maksimoiva
säilytysjärjestelmä

Sairaaloiden lääkehoitotilat ovat usein pieniä ja epäkäytännöllisiä ja ergonomiakin on
huono. Maailmalla palkitun StockFlow-lääkesäilytysjärjestelmän avulla tarvittava lääkevarasto saadaan mahtumaan pieneenkin
tilaan.
- StockFlow on tilaa säästävä järjestelmä,
jossa myös työergonomia on otettu huomioon. Järjestelmä on erittäin suosittu apteekeissa ja sairaaloissa ympäri maailman. Suo-

kiinnittää seinään. VMP-Interior toimittaa
tarvittaessa hyllyt ja kaapit asennettuina.
VMP-Interiorin tuotevalikoimaan kuuluvat myös saksalaiset Häfele-lääkelaatikostot ja Liebherr-lääkejääkaapit sekä Sintekin
Rombic-lääkelaatikostot.

messakin se on käytössä useissa sairaaloissa,
ja olemme saaneet erittäin hyvää palautetta
sen toimivuudesta ja käytännöllisyydestä,
Elo toteaa.
Hyllyt voidaan asentaa StockFlow-järjestelmässä joko vaakatasoon tai kalteviksi.
Kaltevissa hyllyissä lääkepakkaukset liukuvat automaattisesti hyllyn etuosaan. Järjestelmään saatavat Combi-hyllyt saadaan
liu’utettua eteenpäin, jolloin hyllyä täytettäessä uudet lääkepakkaukset on helppo sijoittaa hyllyn takaosaan. Hyllyväli voi olla tästä
johtuen myös pieni, joten säilytysjärjestel-

mä maksimoi tilankäytön. Järjestelmään on
mahdollista sijoittaa myös lukittava huumekaappi.
StockFlow-säilytysjärjestelmää voidaan
käyttää lukittavaan lääkehuoneeseen sijoitettuina avohyllyinä tai lukittavina kaappeina, jotka voidaan sijoittaa esimerkiksi osastoille. Kaapin pariovet työntyvät avattuina
kaapin sisälle, joten ne eivät häiritse kaapin
edessä työskentelyä tai ahtaassa paikassa
kaapin editse liikkumista.
StockFlow-hyllyjärjestelmä voi olla vapaasti omilla jaloillaan seisova tai se voidaan

VMP-Interior Oy
Hallitie 4, 26510 RAUMA
Kari Elo
Puh. 050 515 1723
kari.elo@vmp-interior.fi
www.vmp-interior.fi

Varavoimatoimitukset 60 vuoden kokemuksella

Kansainväliseen AGCOkonserniin kuuluva AGCO
SISU POWER Oy jatkaa
Valmetin ja Sisu Dieselin
perinteitä laadukkaiden
varavoimajärjestelmien
toimittajana.
- Suunnittelemme ja valmistamme GenPowex-tuotemerkillä sähkövoima- ja dieselpumppulaitoksia suurta luotettavuutta vaativiin
kohteisiin. Tyypillisiä asennuskohteita ovat esimerkiksi sairaaloiden
ja tietoliikennejärjestelmien varavoimakeskukset. Asiakkaitamme
ovat julkishallinto, teollisuus, Puolustusvoimat, liikekiinteistöt sekä
energia- ja vesilaitokset, markkinointipäällikkö Jarmo Oksanen
kertoo.
AGCO SISU POWERin varavoimalaitostoimitukset tapahtuvat yleensä avaimet käteen -periaatteella. Oksanen korostaa, että
paras lopputulos aikaansaadaan
silloin, kun valmistajaan otetaan
yhteyttä heti rakennettavan tai saneerattavan kohteen suunnittelun
alkuvaiheessa.

Varavoimalaitos voidaan sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle
sijoitettavaan konttiin. Kuva ei liity Seinäjoen Y-talon toimitukseen.

Konttiratkaisu
Seinäjoen Y-taloon

Sairaalaympäristö asettaa varavoimalaitokselle erittäin korkeat
laatuvaatimukset. AGCO SISU
POWER on toimittanut satoja varavoimajärjestelmiä Suomen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin.
Parhaillaan AGCO SISU PO-

WER työskentelee muun muassa
Seinäjoen keskussairaalan Y-taloon tulevan varavoimalaitoksen
parissa.
- Olemme suunnitelleet Y-taloon täysin automaattisen konttimallisen 1250 kilovolttiampeerin
laitoksen. Varavoimakontti ja sen
viereen tuleva polttoainekontti sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle. Kontti ei ole aivan tyypillinen
ratkaisu sairaalan varavoimalaitokseksi eli tavallisimmin varavoimahuone on rakennuksen sisällä.
Konttilaitoksen on esimerkiksi
täytettävä tiukat meluvaatimukset,
myynti- ja projektipäällikkö Tero
Kortelainen toteaa.
Varavoimalaitos rakennetaan
asennusvalmiiksi konttiin ja laitoksen toiminta testataan AGCO
SISU POWERin tehtaassa Tampereella. Asennus tapahtuu Seinäjoella alkuvuoden aikana.
- Konttiratkaisu on erittäin käyttökelpoinen monissa kohteissa,
kunhan muistetaan, että varavoimakontin on sovelluttava pohjoismaisiin olosuhteisiin. Laitoksen
on oltava ehdottoman luotettava
eli sääolosuhteet eivät saa vaikuttaa sen toimintaan, Oksanen huomauttaa.
Kokonaisvastuullinen
varavoimatoimittaja

AGCO Sisu Powerilla on kokemusta konttiin sijoitettavien
varavoimalaitosten suunnittelusta. Kuva ei liity Seinäjoen
Y-talon toimitukseen.

AGCO SISU POWERilla
on 60-vuotinen kokemus
varavoimalaitosten suunnittelusta ja valmistuksesta. Palvelutarjonta on

kehittynyt vuosien mittaan kokonaisvastuulliseen suuntaan.
- Toimitukseen kuuluu aina
käyttäjien koulutus ja tarvittaessa
järjestämme myös kertauskoulutusta. Huolehdimme myös toimittamiemme laitosten huollosta.
Laitoksen koko elinkaaren ajan
säännöllisesti tehtävät koekäytöt ja
huollot ovat välttämättömiä varavoimalaitoksen toimintavarmuuden takaamiseksi. Tällä hetkellä
teemme vuosittain useiden satojen laitosten määräaikaishuollot,
Oksanen sanoo.
Kaikista tehdyistä varavoimatoimituksista on olemassa dokumentit AGCO SISU POWERin
arkistossa. Teknistä tukea sekä
huolto- ja varaosapalvelua on pystytty tarjoamaan jopa yli 40 vuotta
käytössä olleisiin laitoksiin.
- Uskomme, että vuosikymmenien aikana kertynyt kokemus varavoimalaitosten suunnittelusta ja
valmistuksesta on vahvuus, joka
antaa lisäarvoa asiakkaillemme
myös tulevaisuudessa.
AGCO SISU POWER OY
Gen Powex
Vesimyllynkatu 3
33310 TAMPERE
Puh. 03 341 7111
info@agcosisupower.com
www.agcosisupower.com
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Laitetoimittajan rooli muuttuu
teknologian kehittyessä
GE Healthcare tunnetaan laadukkaan terveydenhuoltoteknologian
kehittäjänä, mutta viime vuosien
aikana yritys on kehittänyt myös
palveluliiketoimintaansa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.

Suora kontakti hoitohenkilöstöön

Laitetoimittajan huolto-organisaatio on perinteisesti ollut tekemisissä pääasiassa sairaalan teknisen henkilöstön kanssa. Teknologian kehittyessä ja aplikaatioiden lisääntyessä suora kontakti hoitohenkilöstön kanssa
on välttämätön.
- Laitteen kaikki ominaisuudet on hyödynnettävä, jotta investoinnista saadaan
toivottu tuottavuus irti. Olemme huomanneet, että pelkkä käyttöönottokoulutus ei
riitä, joten olemme kehittäneet koulutustarjontaamme aktiivisesti parin viime vuoden
aikana. Esimerkiksi kaikkien isojen kuvantamislaitteiden ylläpitosopimus sisältää jatkuvan applikaatiotuen eli laitteiden käyttäjät
saavat neuvoja aina tarvitessaan. Lisäksi järjestämme laitteen käyttöön liittyviä koulutustilaisuuksia, Haimala kertoo.
- Olemme laitetoimittaja, mutta meillä on
entistä kokonaisvaltaisempi rooli ladukkaan
hoitotyön tukemisessa, Antila kiteyttää.

GE Healthcaren monipuolinen tuotetarjonta sisältää esimerkiksi lääkintälaitteet, potilasvalvontaratkaisut, kuvantamislaitteet ja
kliiniset tietojärjestelmät.
- Laitteidemme asennuskanta on kasvanut Suomessa, joten myös GE Healthcare
-palvelukonseptin edelleen kehittäminen
on ollut perusteltua, myyntipäällikkö Timo
Haimala toteaa.
Toimivuus merkitsee tuottavuutta

GE Healthcare haluaa, että laiteinvestoinnit
ovat asiakkaiden kannalta mahdollisimman
tuottavia.
- Varmistamme tämän toimittamalla
edistyksellistä teknologiaa ja siihen liittyviä
palveluja. Palvelumme takaavat laitteiden
moitteettoman toimivuuden ja laiteseisokkien minimoinnin, Haimala toteaa.
- Ennen laitteet olivat elektroniikkaa, mutta nyt ne ovat tietotekniikkaa eli on siirrytty
hardwaresta softwareen. Vielä kymmenen
vuotta sitten palvelutoimintamme oli lähinnä laitteiden ylläpitoa eli paikan päällä
tehtyjä määräaikaishuoltoja ja korjauksia,
mutta tänä päivän tilanne on toinen, huoltopäällikkö Harri Antila sanoo.

Laitteiden huoltotoimenpiteitä pystytään
tekemään yhä enemmän verkon kautta, joten laiteseisokkien pituus voidaan laskea
päivien sijaan tunneissa. Esimerkiksi yli
puolet isojen kuvantamislaitteiden vioista korjataan etäyhteyden kautta. Etäyhteys
tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet
ennakoivaan huoltoon. GE Healthcaren etähuoltopalvelu toimii 24/7-periaatteella.
- Pitempää seisokkia vaativan määräai-

kaishuollon voimme ajoittaa viikonloppuun, jolloin se haittaa mahdollisimman
vähän laitteen normaalia käyttöä, Antila
huomauttaa.
Haimalan mukaan myös asiakkaat eli sairaanhoitopiirit ovat omaksuneet tuottavuusajattelun. Asiakas maksaa mielellään siitä,
että laite toimii koko ajan mahdollisimman
hyvin – ei siis ainoastaan vikojen korjaamisesta.

GE Healthcare Finland Oy
PL 300, 00031 GE
Puh. 010 394 11
www.gehealthcare.fi

