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Tarpeet

• Potilasmäärän kasvu, potilaiden 
vapaan hoitopaikan valintaoikeus.

• Coxan tiloja TAYS:n suupolin 
käytössä. Vuokrasopimusten 
päättäminen.

• Uuden osaston toiminnan 
suunnittelun aloittaminen.
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Suunnitteluvaihe

• Kaizen viikko, moniammatillinen suunnitteluryhmä: Kehittämispäällikkö, 2 
lääkäriä, asiantuntijahoitaja, 3 sairaanhoitajaa ja fysioterapeutti.

• Ideointia, tutustumiskäyntejä mm. Sydänsairaala, Radius, Ascom, Toimiva koti.

• Aktiivinen rooli suunnittelussa, yhteistyöpalavereja arkkitehdin ja 
sisustusarkkitehdin kanssa.

• Tiedotus osastoille, alustavia suunnitelmia, ehdotuksia (mm. intrassa avoin 
keskustelufoorumi).

• Suunnitelmien lyöminen lukkoon!
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Toteutusvaihe

• 10 Potilashuonetta, 17 potilaspaikkaa (3 yhden hengen huonetta, 7 kahden 
hengen huonetta).

• Virtuuaalikatselmus osastolle 3D laseilla.

• Malli huone/ huoneen varustelua.

• Osasto varustelu, toimintojen testailua (valot, ilmastointi, hälytysjärjestelmät, 
potilaskutsujärjestelmät, liukuovet).

• Osaston työntekijöiden koulutusta. Osaston toimintaperiaatteet tutuiksi (nopean 
kotiutumisen periaatteet ja niiden tukeminen uusin menetelmin).

• Osaston käyttöönoton tuki kaksi viikkoa avaamisen jälkeen.
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Stressitön, toipumista ja hyvinvointia edistävä 
hoitoympäristö

• Parantavan sairaalaympäristön periaatteet:

o Ympäristöstä aiheutuvan stressin vähentäminen: hyvä sisäilma, 
huonelämpötilan ja valaistuksen säätömahdollisuus, yksityisyyden 
mahdollistaminen, äänetön potilaskutsujärjestelmä. Yksilöllisten mieltymysten 
huomioiminen. 

o Luontoelementtien hyödyntäminen: luonnolliset materiaalivalinnat 
(puupinnat), taivas-valokatto, viherelementit, maisemakuvat ja tekstiilipinnat.

o Sosiaalisen ympäristön tarjoaminen, oleskelupaikkavaihtoehdot. Yksityisyyden 
mahdollisuus.
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• Korkea hygienia: kosketusvapaus, antimikrobiset pinnat, helppo puhdistettavuus, 
käsihygieniakäytäntöjen tukeminen automaateilla ja toteutumisen seuranta Sani
Nudge -järjestelmällä, desinfektiopesun kestävät suihkusetit.

• Turvallisuus: langaton hälytysjärjestelmä, kameravalvonta, henkilöturva.

• Työajan käytön optimointi: mobiiliratkaisut, potilaskutsujärjestelmän vastuutus, 
lähellä potilaita, kameravalvonnan hyödyntäminen, siivouskutsut, etävalvottavat 
laitteet, logistiikkaratkaisut.

• Kuntoutumisen tukeminen: liikkumisen helppous ja turvallisuus, yhteisöllinen 
ruokailu, vuorokausirytmin tukeminen säätyvällä valaistuksella.

• Vastuullisuus: kotimaisuuden ja paikallisuuden tukeminen, energiatehokkuus
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Työympäristö

Kanslia:

• Sähköpöydät

• Säädettävät tuolit

• Lattiamateriaali

• Äänimaailma

• Värit

• Valaistus

• Ilmastointi

• Taukojumppa
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Pienen osaston edut: 

lyhyet kävelymatkat, kanslia, 
lääkehuone, huuhteluhuone ja 
liinavaatevarasto keskiössä, 
potilashuoneet ympärillä, eniten 
tarvittavat hoitotarvikkeet tuotu 
lähelle toimintaa. 
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Päiväohjelma, rytmittää nopeaa kuntoutumista.

7.30  Aamupala, aamutoimet.

”Kuntouttava ote” kannustetaan liikkeelle!

Avoimet ovet potilashuoneisiin klo 10-20. 

Aulatilan ruokailu, kahvipiste, ”positiivinen keskeytys”, luonteva kohtaaminen. 

Lääkärinkierto

11.15 Kotiutusryhmä

11.45 Lounas

13.30 Päiväkahvi 

16.30 Päivällinen

17-20 Iltatoimet

19.15 Iltapala

Ruokailu tapahtuu aulan ruokailutilassa.
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Kokemuksia

• Potilaat lähteneet rohkeasti kannustettuina liikkeelle. 

• Potilailta kysytään osastolle tullessa haluavatko he huoneen oven pidettävän auki. 
Kukaan ei ole vielä kieltäytynyt. Avoimet ovet koetaan turvallisuutta lisääväksi 
elementiksi. 

• 1. popin aamusta alkaen aamupalaa nauttii aulassa n. puolet osaston potilaista.

• 1. popista alkaen lähes koko osaston potilaat lounastavat ja päivällistävät aulan 
tiloissa.

• Lähes kaikki potilaat käyvät 1. tai 2. poppina kotiutusryhmässä. Osallistuminen 
aktiivista ja välitöntä.
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• Potilaat kotiutuneet keskimääräistä nopeammin. Kotiutuskriteerit pysyneet 
samoina.

• Vastoinkäymiset teknisiä.

• Potilaat tyytyväisiä, valmiita kotiutumaan, eivät koe että potkitaan pois.

• Hoitohenkilökunta tyytyväistä. Uudet neutraalisävytteiset, toimivat tilat ja 
äänetön maailma luovat stressitöntä ilmapiiriä ja tukevat jaksamista. Miellyttävä 
työskennellä.
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Kiitos!


