
 
 
 
 

 

 
 

 

YHTEENVETO   

Kirurgisen ja ortopedisen hoitoketjun ja sen laadun 
kartoitus Västerbottenissa ja Rannikko-Pohjanmaalla   
Erikois-, perus- ja sosiaalihuoltoon kuuluvan hoitohenkilöstön haastattelujen analysointi   

   
   

   
   

   

   

   

  

Johdanto 
Hyvän ja laadukkaan hoidon tarjoaminen ikääntyvälle väe-
stölle yhteiskunnan rajallisista resursseista huolimatta edel-
lyttää tehokkaita järjestelmiä, jotka voivat ohjata päätöksen-
tekijöitä hoitoon liittyvissä pulmissa. Monet potilaat tarvit-
sevat hoitoa usealta saman hoitoketjun eri yksiköihin kuulu-
valta hoidonjärjestäjältä ja tällä hetkellä on useita tehotto-
mia rajapintoja. Potilaiden siirtyminen hoitotahojen välillä,    
hoitoyksiköiden vaikutus toisiinsa ja muutosten vaikutukset  
koko hoitoketjuun on erittäin monimutkainen kokonaisuus    
ja sen ennakoiminen saattaa olla vaikeaa. Teollisuudessa    
kompleksisten prosessien vaikutuksia arvioidaan ja niiden    
laatu varmistetaan simulointityökaluilla ja optimointimoot-
toreilla, joiden avulla voidaan löytää optimaalisia ratkaisuja,    
jotka eivät ole selvästi havaittavissa. Tämä on mahdollista    
myös hoidossa. Potilaan koko hoitoketjun läpi käymän mat-
kan havainnollistaminen voi myös kannustaa eri hoitotahoja  
lisäämään yhteistyötään ja tuottamaan pitkäntähtäimen    
kestäviä investointeja hyvän hoidon varmistamiseksi.   

SOS 1.0 -hanke selvittää organisaatiorajat ylittävien simulo-
intien haasteita ja mahdollisuuksia. Hankkeen kokonaisval-
taisena tavoitteena on kartoittaa, mallintaa, simuloida ja 
optimoida suomalainen ja ruotsalainen hoitoketju, joka 
koskee erikois-, perus- ja kunnallista hoitoa/sosiaalihuoltoa. 
Hankkeen puitteissa on kerätty sekä kvantitatiivista että 
kvalitatiivista materiaalia, jotta voitaisiin rakentaa todellista 
hoitoympäristöä parhaiten kuvaava simulointimalli. Kvali-
tatiivisen työn osalta on laadittu ”Kirurgisen ja ortopedisen 
hoitoketjun ja sen laadun Västerbottenissa ja Rannikko-Po-
hjanmaalla – Erikois-, perus- ja kunnalliseen hoitoon/sosiaa-
lihuoltoon kuuluvan hoitohenkilöstön haastattelujen analy-
sointi” -raportti. Raportti perustuu ortopedisen hoitoketjun 
henkilöstön keskuudessa tehtyyn 47 haastatteluun Väster-
bottenissa ja Rannikko-Pohjanmaalla. Kyseessä ei kuitenkaan  

ole hoitoketjun kaikenkattava kuvaus, vaan kuvaus rajoitetun 
henkilöstöotoksen ajatuksista ja mielipiteistä. Tämä asiakirja 
on lyhyt yhteenveto raportin sisällöstä ja pääkohdista. 

Hoitoketjun kartoitus 
Hoidon rakenne on pääpiirteittäin samanlainen Suomessa    
ja Ruotsissa. Suurin rakenteellinen ero on se, että Suomessa    
eri päämiesten välinen raja kulkee erikois- ja perushoidon    
välillä, kun se Ruotsissa kulkee perusterveydenhuollon ja    
kunnallisen hoidon/sosiaalihuollon välillä. Molemmissa    
maissa katsotaan, että elektiivinen ortopedinen potilasvirta    
toimii hyvin. Kaikki potilaat Vaasassa ja monet Lyckselessä    
tulevat kotoaan leikkaukseen samana päivänä. Suomessa    
potilasvirtaa tehostaa se, että kotikunta on mukana kunt-
outuksessa jo esikäynnin yhteydessä ja Ruotsissa se, että    
käytetään ryhmittäin tehtäviä ilmoittautumisia (gruppinskriv-
ning). Akuuttipotilasvirrat ovat samankaltaisia molemmissa    
maissa ja niihin liittyvistä haasteista mainitaan muun muassa    
käytettävissä olevissa potilastiedoissa olevat puutteet, jotka    
korostuvat erityisesti muistiongelmaisten potilaiden kohdal-
la. Hoitoketjujen perusterveydenhuoltoon sisältyy perintei-
sen perusterveydenhuollon lisäksi myös vuodeosastohoito ja    
terveyskeskussairaaloissa annettava hoito.    

Kun potilaat siirtyvät Ruotsissa hoidontarjoajalta toiselle,    
haasteena on lääkäriajan puute, kun taas Suomessa siirty-
miset tapahtuvat usein joustavammin. Suomessa ilmoiteta-
an potilastietojen puutteen olevan suurempi ongelma juuri    
siirtymisten yhteydessä. Kunnallisessa hoidossa / sosiaali-
huollossa haasteita aiheuttaa se, kun osaamista tai apuväli-
neitä ei ole saatavilla potilaiden päästessä kotiin tai kun he    
tarvitsevat ylimääräistä apua ennen leikkausta. Molemmis-
sa maissa on kokemuksia siitä, että potilaat on lähetetty    
liian nopeasti kotikuntaansa, mikä toisinaan voi olla huono    
asia, joka turhaan aiheuttaa potilaan joutumisen uudelleen    



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

hoitoon. Haastattelut osoittavat, että potilaiden siirtymi-
nen ja hoitoketjujen laatu paranisi, jos potilaat voitaisiin    
siirtää optimaalisempina ajankohtina, yksiköiden välillä    
olisi paremmat viestintä-/tietojärjestelmät ja kunnissa olisi    
lisää hoitopaikkoja. Henkilöstön mukaan päätös potilaan    
terveydenhuollosta tehdään yhdessä potilaan kanssa ka-
ikilla hoitoketjun tasoilla ja tämä on yksi niistä tekijöistä,    
jotka vaikuttavat eniten potilaan matkaan hoitoketjussa.    
Haastattelijat ovat tunnistaneet hoitoketjun viisi päätös-
kohtaa, joiden perusteella päätös pitää potilas vuodeo-
sastolla/kotiuttaa hänet vuodeosastohoidosta on noussut    
tärkeimmäksi asiaksi hankkeessa.   

Potilaan jatkohoito- tai kotiuttamispäätöksen 
kannalta tärkeät tekijät 

Tiimi Potilasta hoitaneen henkilöstön kokonaisvaltai-
nen arvio huomioidaan päätöksessä.   

Lääkinnällinen tila 
Hoidon tarve ja kognitiivinen kyky ovat 
ratkaisevia päätöksen kannalta. 

Sosiaalinen tilanne 
Asumistyyppi ja kotona saatavan avun määrä 
vaikuttavat päätökseen. 

Koordinointi 

Uusintakäyntien tai muilla vastaanotoilla 
tehtyjen käyntien koordinointi saattaa 
vaikuttaa siihen, miten kauan potilas on 
vuodeosastohoidossa (Ruots.).   

Kuljetukset 
Päätöksessä huomioidaan kuljetuksen 
saatavuus ja tiedossa oleva epävarma 
ambulanssin saatavuus (Ruots.).   

Etäisyys 
Potilaan ja hoidon välinen maantieteellinen 
etäisyys vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. 

Potilaan tahto 
Päätökseen vaikuttaa, haluaako potilas kotiin 
vai ei. 

Hoitopaikan 
saa- tavuus perus-
terveyden-huollossa   

Jos potilaalle ei ole hoitopaikkaa hänen 
kotikunnassaan, hän jää toisinaan sairaalaan 
odottamaan jatkohoitopaikkaa.   

Hoitoketjujen kartoitus osoittaa, että potilasvirta on mo-
nessa suhteessa tehokas ja joustava, mutta myös kiireen 
leimaama nopeiden päätösten ja suuren potilasvaihtuvuu-
den vuoksi. Haastatteluiden yhtenä tarkoituksena oli löytää 
pullonkaulat, jotka pysäyttävät potilasvirrat sekä löytää te-
kijöitä, joita voidaan parantaa, muuttaa ja optimoida. Mo-
lemmissa maissa suuri osa parannettavista asioista liittyy 
hoidon suunnitteluun, yhtenäisiin tietojärjestelmiin, viest-
intään ja kunnallisten hoitopaikkojen lisäämiseen. Ruotsis-
sa puhutaan myös paljon fysioterapeuttien puutteesta.   

Hoitoketjun vahvuudet 

Hoitoketjun laadut 
Molemmissa maissa henkilöstö oli suhteellisen yksimielinen    
siitä, että henkilöstö ja hyvä yhteistyö muodostavat hoito-
ketjun suurimman vahvuuden. Heikkoutena haastateltavat    
nimeävät hektisen potilasvirran, jonka todetaan liittyvän    
hoitopaikkojen vähyyteen ja pitkiin hoitojonoihin.   

Useimmat osallistujista katsovat, että hyvä hoito tarkoittaa 
jokaisen ihmisen tarpeen huomioimista, että kaikille voida-
an antaa yksilöllistä hoitoa, potilaan hyvää ja kunnioittavaa 
kohtelua sekä potilaiden osallistamista omaan hoitoonsa. 
Muita tekijöitä, jotka haastateltavien mukaan edesauttavat 
potilaiden hyvää hoitoa, ovat turhien tai liian kiireellisten 
siirtymisten välttäminen, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, 
avun saaminen, yhdessäolo, kivuttomuus, nauraminen, 
hyvä ruoka, vaikuttamismahdollisuudet, turvallisuus, jat-
kuvuus, mahdollisuus liikkua ja kotiin pääseminen. Haas-
tatellut katsovat, että tehokas hoito ja hoidon laatu voivat 
kulkea käsi kädessä, mutta on olemassa raja, jolloin stressi 
johtaa siihen, että tehdään virheitä tai unohdetaan asioita 
ja nopeat tapahtumaketjut johtavat siihen, että potilas 
joutuu palaamaan hoitoon uudelleen. Sekä Ruotsin että 
Suomen puolella haastatellut kokevat yleisesti ottaen, että 
heidän antamansa hoito on yhdenvertaista, ainakin henki-
löstö tekee parhaansa tarjotakseen yhdenvertaista hoitoa 
ollen kuitenkin tietoinen siitä, ettei se välttämättä aina ole 
mahdollista. Kun ruotsalaisilta haastatelluilta kysytään oi-
keudesta yhdenvertaiseen hoitoon koko maassa, osallistu-
jat ovat erittäin yksimielisiä siitä, että ruotsalainen ter-
veydenhuolto ei tarjoa yhdenvertaista hoitoa kaikille koko 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

maassa. Suomessa kielikysymys on jatkuvasti ajankohtainen 
ja haastateltu hoitohenkilökunta kokee, että useimmat poti-
laat saavat hoitoa äidinkielellään koko hoitoketjun ajan.   

Kehitys- ja parannusehdotukset   
Haastatellut suhtautuvat myönteisesti kehitykseen, jonka    
myötä hoito järjestetään lähempänä kotia. He uskovat, että    
tärkeintä tässä on hoidon joustavuus, että henkilöstöllä on    
oikeanlaista osaamista ja resursseja ja se pystyy motivoima-
an ja luomaan turvallisuutta kaikilla tasoilla. Kokonaisval-
taisemmat parannusehdotukset koskevat asennettamme    
seniorikansalaisiimme ja sitä, että vanhustenhuollon työnte-
kijöitä kohtaan tulisi osoittaa suurempaa kunnioitusta ja ym-
märrystä. Haastatellut toivovat lisäksi tarkempia selvityksiä    
hoidossa tehtävistä selvityksistä, jotta päätösten perusteet    
paranisivat ja resursseja käytettäisiin järkevämmin pidem-
mällä tähtäimellä. Konkreettisemmat parannusehdotukset    
koskevat suurempaa panostusta ennalta ehkäisevään ty-
öhön, henkilökeskeiseen hoitoon ja hyvään kuntoutukseen.   

Keskustelu   
Kokonaisen hoitoketjun tarkasteleminen on haaste sekä    
hoitohenkilöstölle että toiminnasta vastaaville ja päätök-
sentekijöille. Nykypäivän terveydenhuoltojärjestelmät ovat    
niin monimutkaisia, että niiden tarkasteleminen kokonais-
perspektiivistä on vaikeaa. Hoitohenkilöstön haastattelujen    
perusteella haluamme lopuksi nostaa esiin muutaman tär-
keän näkökulman, joiden uskomme parantavan potilaiden    
matkaa ortopedisen hoitoketjun läpi, mutta jotka voivat    
myös tehdä hoitohenkilöstön työpäivästä tehokkaamman    
ja joustavamman.    

• Panostakaa yhtenäisiin tietojärjestelmiin! Tarvitaan   
ajankohtaista taustatietoa ja tietoja potilaan hoidosta   
koko hoitoketjun ajalta, jotta potilaan kotiuttamista   
voidaan suunnitella aikaisemmin ja hoidon laatua 

parantaa. Helposti saatavilla oleva tieto muista hoi-
toyksiköistä ja niiden resursseista saattavat helpottaa ja    
nopeuttaa hoitoprosessia.   

• Panostakaa ennalta ehkäisevään työhön!    Panostukset   
edistäviin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin koko hoi-
toketjussa voivat estää kaatumistapauksia ja edistää eri-
tyisesti ikääntyneen väestön terveyttä ja elämänlaatua.  

• Panostakaa oikean tasoiseen hoitoon! Jos alemmalla 
hoitotasolla on resursseja ja osaamista, voidaan hoito ja   
jatkoseuranta hyvin järjestää sillä tasolla ja mahdollisuus 
perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoon täyttää   
tärkeän tehtävän. Potilasvirran tehostamiseksi tulee kui-
tenkin käydä läpi se taso, millä toimenpiteitä tehdään.   

• Panostakaa hoitoon lähellä kotia! Hyvän hoidon järje-
stäminen potilaalle lähellä kotia vaatii ajallisia resursse-
ja, jotka mahdollistavat järjestelmän joustavuuden, sekä
osaavaa henkilöstöä, joka voi tarjota yksilöiden tarvitse-
man turvallisuuden ja motivaation. Digitalisointi voi olla
apuväline, jolla pystytään tarjoamaan yhdenvertaista
hoitoa kaikille. Tarvitaan enemmän ratkaisumalleja,
jotta voidaan huomioida potilaiden tarpeet toisaalta
niiden osalta, jotka voivat ja haluavat kotoa käsin osal-
listua videotapaamiseen, ja toisaalta niiden osalta, jotka
haluavat fyysisesti tavata sairaalassa.  

Haastatteluissa nostetaan vahvuuksina esiin mm. pienten 
hoitoyksiköiden paikallis- ja ihmistuntemus, minkä uskom-
me voivan myötävaikuttaa siihen, että henkilökunta voi 
pitkälti hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti hänen yksilöllisten 
tarpeidensa pohjalta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan 
tekniikan ansiosta on myös mahdollista käyttää uusia työs-
kentelytapoja, välttää turhia matkoja, tehostaa hallintoa ja 
tarvittaessa varata aika fyysiseen tapaamiseen. Lainsääd-
ännön ja teknisen kehityksen ja muuttumisen myötä sekä 
Suomessa että Ruotsissa voimme tulevaisuudessa tarjota 
hyvää, lähellä olevaa ja kustannustehokasta hoitoa.   

Tietoa hankkeesta   

   
   

   
  

  

Botnia-Atlanticahanke ”SOS 1.0 – Simuleringsstödd optimering av service-
kedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård” (Erikois-, perus- ja kotisai-
raanhoidon palveluketjujen simulointiavusteinen optimointi) on selvittänyt 
organisaatiorajat ylittävän simuloinnin haasteita ja mahdollisuuksia erikois-, 
perus- ja kotisairaanhoidossa sekä Ruotsissa että Suomessa. Hanke oli alun 
perin kolmivuotinen (2017–2019), mutta sille myönnettiin vuosi jatkoaikaa. 

Osapuolet 
Region Västerbottenin Glesbygdsmedicinskt centrum, Rannikko-
Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä (K5), Vaasan 
sairaanhoitopiiri, Uumajan yliopisto ja Uppsalan yliopisto. 

Ulkoiset rahoittajat 
Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Pohjanmaan liitto 

Kokonaistalousarvio 
12 MSEK (1 249 203 Euro) 

  
   

   

   

  

   
   

 
   

    

Yhteystiedot 
Susanna Hemming 
Hankesuunnittelija 
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja 
perusterveydenhuollon kuntayhtymä (K5) 

susanna.hemming@kfem.fi 

Puh. +358 (0)40 6674620 

Lina Ärlebrant 
Tutkijasairaanhoitaja 

Glesbygdsmedicinskt centrum, 
Region Västerbotten 

lina.arlebrant@regionvasterbotten.se 

Puh. +4676-367 01 65   
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