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Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hyväksyä kuntou-
tuksen osaamiskeskuksen geriatrian poliklinikan ylilääkärin esityksen 
tehtävästä kliinisestä lisätyöstä ajalla 1.8. - 31.12.2017. Lääkäreiden 
vastaanottotyö kliinisenä lisätyönä tehdään arkisin klo 15.30 - 19.00 ja 
lauantaisin klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana. Paperikonsultaatiota lää-
kärit voivat tehdä arkisin kliinisen vastaanottotyön jälkeen klo 20.00 
saakka. Hoitajien lisätyö tehdään arkisin klo 15.00 jälkeen ja lauantai-
sin klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana.

Kliinisestä lisätyöstä suoritettava korvaus maksetaan kuntoutuksen 
osaamiskeskuksen geriatrian poliklinikalla kliinistä lisätyötä tekeville 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa päävirassa oleville lääkäreille ja 
päätoimissa työskenteleville sairaanhoitajille.

Päätöksen perustelut

Lääkärin vastaanottotyö sisältää muistitutkimuksiin ohjatun potilaan en-
sikäynnin 60 min. tai seurantakäynnin 30 - 60 min. Vastaanottokäynnil-
le potilas tulee läheisensä kanssa. Vastaanotolla laaditaan tutkittavalle 
alustava hoitosuunnitelma. Vastaanoton jälkeen lääkäri sanelee käynti-
tiedot ja laatii tarvittavat lähetteet.

Paperikonsultaationa laaditaan vastauksia uusiin lähetekysymyksiin, 
jotka vaativat hyvää perehtymistä potilastietojärjestelmän tietoihin.

Ennen vastaanottoa hoitaja tekee lähetetietojen pohjalta ohjelmoidut 
kyselyt ja testaukset. Vastaanoton jälkeen hoitaja ohjaa ja neuvoo poti-
lasta ja läheistä hoitosuunnitelmaan liittyen. Hoitajat myös huolehtivat 
potilaiden kutsumisesta vastaanotolle lisätyöaikana.

Kliininen lisätyö on merkittävä suunniteltuun työjärjestykseen ja suorit-
teet on kirjattava potilastietojärjestelmään. Kuntoutuksen osaamiskes-
kuksen johtajan tulee seurata kliinisen lisätyön tekemiseen käytettyä ai-
kaa, suoritteita ja kustannuksia. Kliinistä lisätyötä ei tehdä säännöllise-
nä työaikana eikä päivystysaikana.

Geriatrian poliklinikalla on tehty lisätyötä keväästä 2015 alkaen. Tämän 
ansiosta geriatrian poliklinikan jono lyhentynyt nykyiseen 7 viikkoon lä-
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hetteen saapumisesta. Geriatrian poliklinikan lähetemäärä kasvoi 23 % 
vuonna 2016 ja lähetemäärän mahdollinen kasvu haastaa geriatrian 
poliklinikkatoimintaa edelleen. 

Lisätiedot
Marja-Liisa Laakkonen, ylilääkäri, puhelin: 310 76178

marja-liisa.laakkonen(a)hel.fi
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