
Johdanto 

Päiväsairaalahoito tarkoittaa: 

• yhden päivän aikana toteutettavaa hoitoa 

• selkeää hoitoprosessia, jossa määritellään päiväsairaalan osuus 

potilaan hoidosta 

Medisiinisen tulosalueen päiväsairaalatoiminnan pilotointi 

(2011 – 2012) osoitti, että päiväsairaalalle on tarvetta. Toimintaa 

jatkettiin pilotointivaiheen jälkeen. Kehittämistyöhön palkattiin 

projektisuunnittelija lokakuusta 2012 alkaen. Vakiinnuttamis- 

vaiheen (2013 – 2014) tavoitteena oli tarkastella eri erikoisalojen 

polikliinisten yksiköiden vallitsevia käytänteitä ja sovittaa niitä 

päiväsairaalatoimintaan. Toimintamallin lähtökohdaksi 

määriteltiin hoitajavetoisuus. Potilasta hoitavat polikliiniset 

lääkärit työskentelevät omissa yksiköissään. Heillä on hoito-vastuu 

silloin, kun potilas on päiväsairaalassa. Tavoitteet: 

• palvelutuotannon tehostaminen ja avohoidon lisääminen  

• sujuva yhteistyö eri yksiköiden kanssa potilaiden parhaaksi 

• palvella potilaita sujuvien, etukäteen suunniteltujen 

hoitoprosessien avulla oikea-aikaisesti sekä turvallisesti 

Medisiininen päiväsairaala avattiin uusissa tiloissa 1.9.2014.   
 

 
 

 

Toteutus 

Hoitohenkilökunta valittiin yksikköön eri erikoisaloilta työ- 

kiertoperiaatteella hoitamaan kaikkien erikoisalojen potilaita. 

Tämä tarkoitti osaamisen muutosta verrattuna edelliseen 

toimintamalliin. Selkeät, kirjalliset hoitoprosessit ohjaavat 

hoitajien työskentelyä ja parantavat potilasturvallisuutta sekä 

työhyvinvointia. Työmallina on tiimi- ja parityöskentely, joka 

mahdollistaa ohjaamisen ja tiedon jakamisen käytännön 

hoitotyössä. Hoitotyön selkeä organisointi, nopea hoidon aloitus ja 

potilaiden kohtaaminen tukevat asiakaslähtöisyyden periaatetta. 

Henkilökunta tekee ennakoivaa työtä yksikön suurimman 

potilasryhmän kohdalla. Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen 

tuleville potilaille tehdään pre-soitto, joka valmistaa potilaan 

tulevaa toimenpidettä varten sekä velvoittaa potilaan ottamaan 

vastuun omasta hoidostaan. 

Tulokset ja arviointi 

Päiväsairaalatoiminta on vaikuttavaa, tehokasta ja asiakaslähtöistä. 

Vertaileva katsaus vuodeosastojen toimintatilastoihin ajalla tammi-

kesäkuu vuosina 2013 ja 2015 osoittaa: 

• hoidonvarauksella (LP-käynti) yksi yö sairaalassa –potilaiden 

määrä oli vähentynyt ja tavoitteeksi asetettu 20 % alenema 

saavutettiin 

• siirto ajanvaraus- poliklinikalta osastohoitoon –potilaiden 

määrässä oli tapahtunut merkittävä muutos: päiväsairaalan 

pidennetty aukioloaika vähensi samana päivänä tulleiden ja 

lähteneiden potilaiden määrää vuodeosastoilla 

• kotiutusprosentti nousi 2 % pre-soittojen aloittamisen jälkeen 

• iv-lääkehoitoa saavien potilaiden kotiutusaikojen muutos osoittaa, 

että potilaat ovat pystyneet vaikuttamaan hoitoaikoihin . Hoitoa 

suunnittelevat poliklinikat ovat muuttaneet toimintaansa 

asiakaslähtöiseksi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Hyödyntäminen 

Tulevaisuuden haasteena on potilasvolyymin hallittu lisääminen. 

Jatkossa tulee tarkastella poliklinikoiden toiminta-aikoja suhteessa 

päiväsairaalatoimintaan. Tulevaisuuden sairaalan suunnittelussa 

päiväsairaala on selkeästi linjattu. Hoitojen keskittäminen yhteen 

yksikköön on kannattavaa niin sairaalan tuottavuuden kuin 

potilasturvallisuuden ja tyytyväisyyden kannalta. Avohoidon 

lisääntyminen haastaa terveydenhuollon yksiköitä arvioimaan omaa 

toimintaansa sekä tekemään muutoksia palveluprosesseihin 

asiakaslähtöisyyden, laadukkaan potilasohjauksen ja tuottavuuden 

toteuttamiseksi. 
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