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29 §
Laakson sairaalan sairaansijojen vähentäminen

HEL 2017-004948 T 06 00 00

Päätös

Osastopäällikkö päätti, että Laakson sairaalan osasto 3:lta vähenne-
tään pysyvästi kaksi sairaansijaa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 26.11.2013 § 401 sosiaali- ja ter-
veystoimen johtosäännön 4 §:n 18 kohdan nojalla määrätä sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimialan osastopäällikön päättämään 
palvelumuodoittain enintään 10 sairaansijan ja muun hoitopaikan mää-
rän muutoksista saman kalenterivuoden aikana.

Laakson sairaalan osasto 3 on profiloitunut vaikeiden aivoverenkierto-
häiriöpotilaiden jatkokuntoutukseen. Osastolla on 25 sairaansijaa ja 
hoitajamitoitus on 0,76/sairaansija. Suurin osa potilaista on hoidon al-
kuvaiheessa kahden hoitajan autettavia. Osaston fyysiset tilat ovat ah-
taat, joka vaikeuttaa niin potilaiden kuntouttamista kuin ergonomista 
työskentelyä. Osastolla ei ole juurikaan varastotiloja, esimerkiksi liina-
vaatevarastoa ei ole lainkaan, jonka vuoksi potilasvaatteita ja liinavaat-
teita säilytetään ajoittain parvekkeella.

Kahden sairaansijan vähennyksellä saataisiin hoitajamitoitus nostettua 
0,83:n/sairaansija. Yksi sairaansija suljettaisiin yhden hengen huonees-
ta, jolloin siihen voitaisiin rakentaa liinavaatevarasto siirrettävillä hylly-
köillä. Tällöin viereinen yhden hengen huone jäisi omalla WC:llä käytet-
täväksi. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi eristyspotilaan hoidon tässä 
huoneessa. Toinen sairaansija suljettaisiin neljän hengen huoneesta 
(joka on osaston pienin neljän hengen huone), jolloin tässä huoneessa 
mahtuisi ergonomisesti paremmin työskentelemään ja lisäksi potilaiden 
yksityisyys voitaisiin paremmin turvata.

Tarvittaessa, jos hoitoketjutilanne niin vaatii, voidaan kaksi ylipaikkaa 
järjestää kahteen muuhun huoneeseen.
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginsairaala Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Laakson sairaala Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Viestintäpäällikkö Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
.


