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Hanketyön tarkoituksena on tarkoitus tuoda toisenlainen näkökanta kotisairaanhoidon palveluihin.
Ajatuksena on saada Kuopion kaupungille ympärivuorokautinen sairaanhoitaja vetoinen kotiin
annettavien palveluiden muoto. Laitospaikkojen vähentymisen sekä ikääntyneen väestön kasvun
myötä asiakkaille tarvitaan kotiin annettaviin palveluihin erikoissairaanhoidollista hoitoa sekä
kotisairaanhoidon tekemään hoidontarpeenarviointia ensihoidollisin menetelmin. Toimintamallilla
saadaan jäljempänä laskelman mukaan esiteltyä säästöä kunnan terveydenhuoltokuluihin sekä
samalla kehitetään laadukasta hoitoa asiakkaan kotona.
Moni iäkkäämpi henkilö haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Jo 1.7.2013 voimaan
tulleen vanhuspalvelulainkin mukaan ikääntyneen väestön ääni on otettava huomioon
suunnitellessa ja kehitettäessä palveluita kunnassa. Kaiken tarkoituksena on parantaa annettavia
palveluita sosiaali- ja terveydenhoidon palveluita kunnassa.
Oma roolini ensihoitajana pelastuslaitoksella antaa hyvän kuvan akuutista hoidontarpeesta Kuopion
kaupungin alueella. Ensihoitotehtävien kasvun sekä ensihoitotehtävien potilaiden muuttuneen
ikärakenteen myötä on saanut huomata kotona asuvien ikäihmisten kotiin annettavien palveluiden
kehittämistarpeesta. Kaupungin suunnitelmien mukaan kotiin annettavia palveluja lisätään
ensihoitopalvelulle. Tämä malli on toimiva Kuopion taajaman ulkopuolella. Kuopion taajaman
alueella lisääntyneiden ensihoitotehtävien vuoksi kotiin annettavien palvelujen olisi hyvä olla
kotisairaanhoito vetoista. Ensihoitoyksiköt jäisivät silloin heille tarkoitettuun operatiiviseen
toimintaan.
Tämän hanketyön pääasiallinen tarkoitus olisi saada Kuopion kaupungille toimiva ja
kustannustehokas ympärivuorokautinen kotisairaanhoidon malli, sekä saada päättäjät
ymmärtämään, että taloudellisesti olisi järkevämpää muuttaa yöpartiotoiminta sairaanhoitaja
vetoiseksi ja kouluttaa henkilökunta hoidontarpeenarvioinnin ammattilaisiksi, kuin lisätä uusia
yksiköitä tai laajentaa niukoilla resursseilla toimivaa ensihoitopalvelua. Sairaanhoitajavetoinen
ympärivuorokautinen
erikoiskotisairaanhoito
maksaa
alkuun,
kuten
työntekijöiden
palkkakustannukset (lähihoitajat muutettaisiin sairaanhoitajiksi) ja välineistö, mutta tuo
pidemmällä aikavälillä huomattavia säästöjä kotiin annettavien laadukkaiden hoitojen myötä.

Ensihoitajien työhyvinvointia on myös ajateltava. Lisääntyvä tehtävien määrä sekä vastuullisten,
uusien tehtävien lisäys ei ole näillä tehtävä määrillä suotavaa. Operatiivista valmiutta on
ylläpidettävä ottamatta hallittuja riskinottoja. Hoidon jatkumisen ja laadukkaan hoidonkin kannalta
olisi
ympärivuorokautinen
sairaanhoitajavetoinen
kotisairaanhoito
järkevää.
Myös
kotisairaanhoidon kiinnostavuus lisääntyisi sairaanhoitajien keskuudessa heidän työnsä vastuun ja
monipuolisuuden myötä.
SoTe uudistuksessakin päätavoite on perusterveydenhuollon uudistaminen. Tämä malli tukisi myös
tätä valtakunnallista tavoitetta.

