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§ 188
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta decubitus-
patjojen hankkimisesta kotona asumisen tukemiseksi

HEL 2015-003166 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Painehaavojen ehkäisy ja hoito edellyttää moniammatillista yhteistyötä 
ja yksilöllistä kokonaissuunnitelmaa, johon sisältyvät keskeisimpinä 
ravitsemukseen, lääkitykseen, toiminta- ja liikkumiskyvyn tukemiseen 
sekä hoito- ja apuvälineisiin liittyvät valinnat. Yksi tärkeä tekijä hoidon 
onnistumisessa voi olla painehaavariskiä alentava patja, josta voidaan 
käyttää myös nimitystä painehaavapatja tai antidecubitus-patja. Patjoja 
on erilaisia eri riskiryhmille. Korkean riskin patjat ovat useimmiten 
moottoroituja.

Sosiaali- ja terveysvirastossa asiakkaan hoidosta vastuussa oleva taho 
arvioi painehaavariskin kansainvälisesti hyväksytyllä Braden-
riskimittarilla, ja tuloksen perusteella päätetään mahdollisesta 
painehaavapatjan tarpeesta. Kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa 
asuvalle vaikeavammaiselle tai pitkäaikaissairaalle henkilölle voidaan 
painehaavapatja lainata pitkäaikaiseen käyttöön. Edellytyksenä on, että 
henkilön omatoiminen asennon vaihtaminen vuoteessa on rajoittunut ja 
hänen painehaavariskinsä on vähintään keskisuuri. Vuonna 2014 
sosiaali- ja terveysviraston apuvälinepalvelusta luovutettiin käyttöön 
noin 400 painehaavapatjaa ja sellainen voitiin tarjota kaikille, jotka sitä 
tarvitsivat. Lyhytaikaiseen tarpeeseen painehaavapatjan voi vuokrata 
myös itse.

Painehaavapatjojen, erityisesti korkean riskin patjojen, asianmukainen 
puhdistus, huolto ja varastointi vaativat erityistä osaamista ja 
voimavaroja. Sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee parhaillaan 
erilaisten painehaavapatjojen hankinnan ja vuokrauksen kilpailutusta. 
Kotihoito on mukana yhteisessä kilpailutuksessa ja tulee kilpailutuksen 
jälkeen vuokraamaan hoitovälineenä toimivat korkeanriskin patjat niitä 
tarvitseville asiakkailleen. Kilpailutuksen tavoitteena on selkeyttää ja 
yhtenäistää painehaavapatjojen käyttökäytännöt sosiaali- ja 
terveysviraston palveluissa sekä varmistaa patjojen asianmukainen 
huolto ja puhdistus. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää painehaavojen ehkäisyä tärkeänä 
ja katsoo, että painehaavapatjojen järjestäminen niitä eniten 
tarvitseville kuuluu viraston järjestämisvastuulle. Erillisen määrärahan 
varaaminen painehaavapatjojen hankintaan ei ole tarpeellista, vaan 
toiminta toteutetaan talousarvion puitteissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä 
määrärahalisäystä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Painehaava eli makuuhaava voi syntyä erityisesti henkilölle, joka joutuu 
makaamaan pidempiä aikoja pystymättä itse kääntymään vuoteessa. 
Painehaavat ovat kivuliaita, ne huonontavat elämänlaatua, lisäävät 
infektioalttiutta, kuolemanvaaraa ja hoitohenkilökunnan työmäärää 
sekä aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Painehaava on 
mahdollista estää, ja yksi keskeinen keino voi olla yksilöllisesti valitun 
painehaavapatjan käyttö.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Huru ja ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen 
määrärahan varaamisesta decubitus-patjojen hankkimiseen kotona 
asumisen tukemiseksi.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä.
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Aloite on esityslistan liitteenä.
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