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Päätös kliinisestä lisätyöstä ajalla 1.1. - 31.12.2020 Helsingin sairaa-
lan geriatrian poliklinikalla
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Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hyväksyä Helsin-
gin sairaalan geriatrian poliklinikan ylilääkärin esityksen tehtävästä klii-
nisestä lisätyöstä ajalla 1.1. - 31.12.2020. Lääkäreiden vastaanottotyö 
kliinisenä lisätyönä tehdään arkisin kello 15.30 - 19.00 ja lauantaisin 
kello 8.00 - 16.00 välisenä aikana. Paperikonsultaatiota lääkärit voivat 
tehdä arkisin kliinisen vastaanottotyön jälkeen kello 20.00 saakka. Hoi-
tajien lisätyö tehdään arkisin kello 15.00 jälkeen ja lauantaisin kello 
8.00 - 16.00 välisenä aikana.

Kliinisestä lisätyöstä suoritettava korvaus maksetaan Helsingin sairaa-
lan geriatrian poliklinikalla kliinistä lisätyötä tekeville Helsingin sosiaali- 
ja terveystoimessa päävirassa oleville lääkäreille ja päätoimessa työs-
kenteleville sairaanhoitajille.

Päätöksen perustelut

Lääkärin vastaanottotyö sisältää muistitutkimuksiin ohjatun potilaan en-
sikäynnin 60 minuuttia tai seurantakäynnin 30 - 60 minuuttia. Vastaa-
nottokäynnille potilas tulee läheisensä kanssa. Vastaanotolla laaditaan 
tutkittavalle alustava hoitosuunnitelma. Vastaanoton jälkeen lääkäri sa-
nelee käyntitiedot ja laatii tarvittavat lähetteet.

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

Ennen vastaanottoa sairaanhoitaja tekee lähetetietojen pohjalta ohjel-
moidut kyselyt ja testaukset. Vastaanoton jälkeen sairaanhoitaja ohjaa 
ja neuvoo potilasta ja läheistä hoitosuunnitelmaan liittyen. Sairaanhoi-
tajat myös huolehtivat potilaiden kutsumisesta vastaanotolle, asiakirja-
jakelusta ja potilaiden ilmoittautumisesta vastaanotolle lisätyöaikana.

Sairaanhoitajat voivat tehdä myös itsenäisiä sairaanhoitajan vastaanot-
toja.

Kliininen lisätyö on merkittävä suunniteltuun työjärjestykseen ja suorit-
teet on kirjattava potilastietojärjestelmään. Helsingin sairaalan johtaja-
lääkärin tulee seurata kliinisen lisätyön tekemiseen käytettyä aikaa, 
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suoritteita ja kustannuksia. Kliinistä lisätyötä ei tehdä säännöllisenä 
työaikana eikä päivystysaikana.

Helsingin sairaalan geriatrian poliklinikalla on tehty kliinistä lisätyötä 
kesäkuusta 2019 alkaen. Kliinisen lisätyön tekemistä on syytä jatkaa 
1.1. - 31.12.2020, koska poliklinikan jono on pyrittävä saamaan mah-
dollisimman lyhyeksi ennen Apotin käyttöönottoa lokakuussa 2020. Li-
säksi lisätyömahdollisuuden kautta on pystytty tarjoamaan asiakkaille 
ilta- ja lauantaivastaanottoja, joita osa asiakkaista ja erityisesti vastaa-
notolle myös kutsuttavista asiakkaiden läheisistä erityisesti toivoo.

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

marja-liisa.laakkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset lääkärit ja sai-
raanhoitajat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Osastonhoitaja
Johtajalääkäri
Ylihoitaja
Henkilöstöasiantuntija
Taloussuunnittelija
Taloushallintopalvelu
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