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Hoitologistisen toimintamallin synnystä.. 

§  Aloitettiin Suomessa 2012 TEKESin tukemana  kaksivuotisena 
hankkeena.  

§  Tavoitteena oli kehittää sairaaloiden osastologistiikkaan uusi 
toimintamalli, jossa sairaanhoidon kieleen perehtyneet 
hoitologistikot hoitavat kaikki osastologistiikkaan liittyvät 
tukitehtävät aina saliin asti ja vapauttavat hoitohenkilöstön 
hoitotyöhön. 

§  Hankkeen asiantuntijatahoina toimivat Päijät-Hämeen Sosiaali- 
ja terveysyhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-
Suomen sairaanhoitopiiri. 

§  Hankkeen vetäjänä toimi UPK Oy, joka on terveydenhuollon 
logistiikkaan erikoistunut yritys ja osa kansainvälistä DSV-
konsernia. 

  





Sairaalansisäisen toimitusketjun kustannusrakenne  

§  Logistiikan kustannukset muodostavat lähes puolet sairaalan 
kokonaisbudjetista. ( Chow & Heaver, 1994) 

§  Leikkausosaston varaston arvo on usein suurempi, kuin koko 
varaston keskusvaraston arvo. 

  

§  Virta ja karikot –kuva: 
•  Varastot peittävät ongelmia 

•  Aiheuttavat hitaan ja epätasaisen materiaali- 

      virran toimitusketjussa  

•  Määriä alentamalla saadaan tuotekohtaiset  

       ongelmat esiin ratkaistavaksi. 

•  Tavoitteena on saada aikaan ohut ja ehyt  

       materiaalivirta läpi koko toimitusketjun.   

 



§  Hoitologistisin toimin voidaan toimitusketjun kustannuksia 
laskea perinteisestä mallista 45% jopa 11%:iin, kun palvelu on 
optimoitua. 

  
§  Toimitusketjun kustannukset kasvavat exponentiaalisesti, 

mitä lähempänä käyttöpistettä ollaan. (vrt. leikkaussalin 
kustannus n. 20e/min.) 

 -Viimeiset metrit siis kaikkein kalleimmat 

 -Lähellä käyttöpistettä olisi hyvä tehdä vain todellista lisäarvoa   
 olevia toimenpiteitä 

 

§  Sairaanhoitajan logistisen työn osuus on keskimäärin 20-30%/
vko. Eskelinen 2006 

 

§  Leikkausosaston hoitohenkilökunnan työajasta kuluu 19% 
logistiikkatehtäviin. Keskiväli 2008, PHSHP 



Hoitologistiikan termistöä.. 

§  Saatavuusvaateet: 

 - Sekuntisaatavuus; Tuotteet on oltava ”käden ulottuvilla” 

 eli kuuluu hoitotilan toimenpidevalmiuteen. 

 

 - Minuuttisaatavuus; Tuotteet on sijaittava 
 lähietäisyydellä, nopeasti saatavilla,esim. 

 päivystysvalmius 
 

 - Tuntisaatavuus; Hoitoyksikön palveluvalmius 

  



§  Palvelumuodot: 

 - Hyllytyspalvelu; Hoitologistikon suorittama osaston 
 varastojen täydennys. 

 

 - Vaihtolaatikkopalvelu; Täydennyspalvelu, jota käytetään 
 tilanteissa, joissa täydennys on tehtävä nopeasti. Vaatii 
 standardin tuotevalikoiman ja säilytyskalustuksen. 

 

 - Toimenpidemoduulien kokoamispalvelu; Sovittujen 
 toimenpidevalmiuksien kokoaminen 



§  Valikoimat: 

  
 - Poikkeustilannevalikoima; Hoitotarvikkeet, jotka ovat 
 aina saatavilla, esim taitokset, langat, mutta joiden 
 määrät sekuntisaatavuudessa vajavaiset ääritilanteissa. 
 Usein vaihtolaatikoin varustettu, pyörällinen liikuteltava 
 moduuli. 

 - Toimenpidemoduuli; Ennalta määriteltyyn 
 toimenpiteeseen koottu tarpeisto täydellisenä. Sisältää 
 tuotteita eri toimituspisteistä ( välinehuolto, 
 keskusvarasto, apteekki,..). 

 - Päivystysvalmiusvalikoima; Erikoisalakohtainen 
 valikoima tuotteista, jotka eivät sisälly 
 toimenpidemoduuliin. Helposti siirreltävä, 
 esim.vaihtolaatikoilla varusteltu moduuli. 





Varaston hallintaa helpottavia menetelmiä 

§  5S-järjestelmä; 

 - Sorteeraa ja lajittele -> Kaikki pois, mitä ei tarvita 
 - Systematisoi ja järjestä -> tavarat oikeilla paikoillaan 

 - Siivoa ja huolla  

 - Standardisoi ja vakiinnuta -> Huomaa poikkeamat 

 - Seuraa ja kehitä -> jatkuva parantaminen 

 
§  Visuaalinen ohjaus; 

 - Värikoodaus 

 - Valokuvallinen toiminnan ohjaus 

 - Kanban- menetelmä 



•  Värikoodausta 

•  Kanban-menetelmä 



- Valokuvallinen toiminnan ohjaus 



Hoitologistinen työmalli 

§  Hoitologistikon tehtävänkuvaus 

Hoitologistikon yleisiin tavoitteisiin kuuluu vapauttaa 
hoitohenkilöstö hoitotoimiin työnsä kaikista logistisista 
tukitehtävistä kattavasti, jokaisessa ennalta määritellyssä 
vaiheessa. 

 

§  Tämä mahdollistaa hoitotyöhön kuuluvan ajan tehokkuuden 
lisääntymisen, paremman vastuun materiaalien 
saatavuudesta ja kierrosta, sekä toisaalta myös paremman 
kulutus- ja hintatietojen raportoinnin. 



§  Hoitologistikon tehtäviin kuuluvia toimia: 

  
v  Osastojen hyllytyspalvelutoimet, varastohallinta yhdessä 

hoitohenkilökunnan yhdyshenkilöiden kanssa  

 

v  Pienten salikohtaisten välivarastojen eli sekuntivarastojen, 
täyttöpalvelut 

 

v  Sovittujen hoitotarvikekokonaisuuksien setittäminen 
 

v  Päivittäisten toimenpidekeräilyjen kokoaminen 

 

v  Toimenpiteistä käyttämättä jääneiden tuotteiden 
tietojärjestelmäraportointi ja uudelleensijoittaminen. 



§  Hoitologistinen työ on parhaimmillaan moniammatillisen 
työryhmän, hoitologistikkojen, terveydenhuoltohenkilöstön, 
välinehuollon, ja materiaalihallinnon päivittäistä vuoropuhelua 
ja yhteen hiileen puhaltamista, yhteiseksi parhaaksi ja 
säästöjen aikaansaamiseksi. 

    



Vuonna 2012 alkaneen hoitologistiikka-projektin myötä  
Lahden Ammattikorkeakoulu suunnitteli myös Hoitologistikko-
koulutusohjelman, jonka ensimmäinen ryhmä aloitti 25.11.2013. 



SEKS, leikkausosaston Hoitologististen toimintojen 
toteutussuunnitelma 



Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
 Alueella Jäsenkuntia 19, asukkaita n. 198 300 



Kaksi sairaalaa, yksi työnantaja 

§  Seinäjoen keskussairaala 

 
§  Ähtärin sairaala ( toiminta loppuu kesään 2016 mennessä) 

 

 



Leikkaus- ja anestesiatoimintayksikön 
taustatietoa.. 

§  Kokonaispinta-alaa n. 5000 m2, jaettuna toiminnallisesti 
Keskusleikkausosastoon (KESLE) ja Päiväkirurgiseen 
leikkausosastoon. 

 
§  Saleja KESLE:n puolella 14 (0-13) ja Päiväkirurgisella 

puolella 5 salia.  

§  Toiminta on laaja-alaista, kattaen lähes kaikki kirurgian osa-
alueet lukuun ottamatta sydänkirurgiaa ja silmäkirurgiaa, 
jolla oma keskus sairaalassa. 

§  Tehtyjen leikkauksien määrä 10939 kpl vuonna 2014. 
(yht.n.12700) 

  

  



§  Henkilöstö: sairaanhoitajia 90 vakanssia, yhteensä noin 140 
henkilöä.  

§  Logistiikkakeskuksen alaisuudessa olevia hoitologistikkoja 
tällä hetkellä 3, joista n.2-3 hoitaa leikkausosaston nykyiset 
palvelut. Pelkästään hyllytystyössä +1. 

 

§   Hoitologistikkotutkinnon suorittaneita 1, ja kaksi joilla myös 
välinehuoltajatausta, valmistuu keväällä 2016. 

 

 



 

§  Eri kokoisia varastoja on yhteensä 14 kpl. 
 

§  Varastoissa on paljon eri tuotenimikkeitä, pääomaa kiinni yli 
miljoona euroa.  

 

§  Tuotenimikkeiden suuri määrä lisää mahdollisten vanhenevien 
tuotteiden määrää. 

§  Käytössä Effica-potilastietojärjestelmä ja leikkausosastolla 
Periop-operatiivisen hoidon sovellus. 

§  Materiaalitilaukset hoidetaan Emmi-web-mobile-
tilausjärjestelmän avulla. 

 



§  Lähtötilanteessa hoitajien päivittäisiin toimiin kuuluu paljon 
logistisia tehtäviä; 

 - Leikkauskeräilyt tekee keskusleikkausosaston puolella 
   arkiaikana 1 sairaanhoitajan ja välinehuoltajan tiimi, 
   päivystysaikana päivystävä hoitotiimi. 

   Päiväkirurgiassa leikkauskeräilyn hoitaa kunkin salin 
   hoitotiimi, päivän mittaan tai sen lopuksi. 

 - Steriilien tuotteiden vanheneminen tarkistetaan   
 kerran/3vko, steriilivaraston hoitajan ja välinehuoltajan 
 toimesta. Päikissä välinehuoltaja. 

 - Päivittäisen varastotilauksen tekevät välinehuoltajat. 

 - Salikohtaisten osavarastojen eli ns ”sekuntivarastojen” 
 päivittäisen tarkistuksen ja täytön tekevät kunkin salin 
 oma hoitohenkilöstö. 



Alkaa suunnan muutos 

§  Hoitologistinen työmalli otettiin käyttöön hyllytyspalvelun 
aloituksella, varasto kerrallaan. Ensimmäiset huhti-kesäkuun 
2014 aikana ja tällä hetkellä 13/14 varastosta on palvelun 
piirissä. 

 

§  Materiaalipuolen ja hoitologistiikan yhteistyökumppaniksi tuli 
CGI Group Inc., jolta jo käytössä Gemini-
materiaalinhallintajärjestelmä, sekä uudehko (01/2015 
alkanut) Emmi-web-tilausjärjestelmä. 

  

§  Hoitologististen prosessien toiminnallinen kokonaisvaltainen 
suunnittelu aloitettiin järjestelmän määrittelyllä 11/2014.  

  
  

 -> 

 

 
 



Hoitologistiset toimintamallit 
Täyttöpalvelut, toimenpidekeräily 





§  Salien sekuntivarastojen täyttöpalvelut aloitettiin 
anestesiapuolen salivarastojen määrittelyllä 02/2015 ja 
saatiin lopulta toteutukseen 04/2015 (KESLE) ja päiki 
08/2015 

§  Täyttökärry ”Kameli” 

§  Leikkauspuolen sekuntivaraston 

     määrittely on valmiina. Palvelun 

     alkaminen riippuu henkilöstö- 
     resursseista. 

      

 
  



§  Hoitologistisen toimenpidemoduulien tarviketietojen  
kerääminen mobiilikapulalla alkoi 05/15 ensin testiohjelmalla  
ja 06/15 tuotannon puolella. 

§  Mobiilisovelluksen käytön pilotointi pyritään käynnistämään 
heti, kun sovelluksen toiminta hyvä , toimenpidedataa on 
riittävästi  ja varastopaikat keräilypisteissä on määritelty. 

 

§  Pilotti toteutetaan määritellyssä salissa tai määritellyille 
toimenpiteille.  

 -Tarkastelunkohteena on koko materiaaliketjun kulku 
 varastosta leikkaustiimin käyttöön ja salista käytön 
 kirjaukseen,huoltoon ja uudelleensijoitukseen.  













Tähtäys tulevaisuuteen.. 

§  Tavoitteena on; 

 - Potilasturvallisuuden parantuminen 
  * Hoitajien työpanos hoitotyössä 

  * Käytettyjen materiaalien jäljitettävyyden  
     parantuminen 

 

 - Materiaalikustannusten ja hävikin vähentäminen 

 
 - Tuottavuuden kasvu 

 

 - Käytettävien järjestelmien helppous, joustavuus,   
   integraatio 

  



 -Aikaansaada älykäs järjestelmä, jonka sisällä osa 
 tapahtumista ovat järjestelmän sisällä automaattisia.  

 -Rakentaa materiaalilogistinen prosessi, joka on 
 jokaisessa vaiheessaan läpinäkyvä ja seuraavaa  ketjun 
 toimintoa tukeva. 



Kiitos ! 
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-  EPSHP esittelydiat 2015 


