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HUS lukuina 2019

680 000
HOIDETTUA
POTILASTA

2 800
sairaansijaa ja 

hoitopaikkaa

27 000
TYÖNTEKIJÄÄ

HUS on Suomen toiseksi 
suurin työnantaja

Investoinnit

209 M€

1/3
24:n jäsenkunnan

asukkaista käytti 

HUSin palveluja

Jäsenkuntien

kustannus

1050 €/asukas

23
sairaalaa 

Yli 200 toimi-

pistettä
Rakennus-

investoinnit 137 M€

70 %
suosittelisi HUSia

työpaikkana



16 000
synnytystä

24,5 milj.
laboratoriotutkimusta

2 900 000 KÄYNTIÄPotilashoito 2019

330 000
elektiivistä lähetettä

82 000
päivystyslähetettä

680 000
HOIDETTUA
POTILASTA

860 000

hoitopäivää

2 800
sairaansijaa ja 

hoitopaikkaa

92 000
leikkausta

1,8 milj.
kuvantamistutkimusta

453
elinsiirtoa



HUS ASVIAN ESITTELY
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• Asiointipalvelut 

• Laitoshuoltopalvelut

• Potilas- ja 

henkilöstöruokailupalvelut

• Osastonsihteeripalvelut

• Talouspalvelut

• Henkilöstöpalvelut

8  palvelulinjaa

n. 4 200 hlöä

liikevaihto n. 190 milj. euroa



HUS ASVIAN ORGANISAATIO 1.1.2021
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Toimialajohtaja

Tuula 
Lasander

Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alue 4 Alue 5 Alue 6
Osaston-
sihteeri-
palvelut

Alue 7
Talous-
palvelut

Alue 8
Henkilöstö-

palvelut

Hallinnon 
tukitiimi

Yhtymän 
kumppanit

Askel-tiimi

➢ HR

➢ Talous

➢ Viestintä 

Monipalvelu – palvelupäälliköt, palvelusuunnittelijat

Laitoshuollon, ruokapalvelun ja asioinnin koordinaatioryhmät Palvelupäälliköt

Laatu, järjestelmät ja Asvia-tason raportointi

Kehittäminen

Laskutustiimi

Johdon assistentti

Erikoissuunnittelija



Huolehdimme

2 miljoonan 

neliömetrin 

puhtaana-

pidosta



ASIAKKAAN TOIMET
PANDEMIAN ALKAESSA



• Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on johtanut valmiuslain aktivointiin Suomessa 17.3.2020 ja 

HUS valmiustason nostamiseen korkeimpaan kolmanteen tasoon (valmiuspäällikkö Eero Hirvensalo)

• Suurin osa koronavirusta sairastavista on lieväoireisia, mutta osa potilaista joutuu sairaalahoitoon.

• Epidemian edetessä on tarve luoda lisää teho- ja vuodeosastokapasiteettia

• Vuodeosastohoitoon joutuvat potilaat kohortoidaan kolmeen ryhmään: 

A. korona-positiivisiin (laboratoriovahvistetut) 

B. korona-epäilyihin (määritelmää päivitetään tiheästi, altistuneet lasketaan epäilyihin, mutta 
pyritään pitämään näistä vuodeosaston sisällä erillään) 

C. korona-negatiivisiin (oireettomat altistumattomat ja laboratorionegatiiviset oireiset)

• Koronapositiiviset (ryhmä A) sijoitetaan useamman potilaan huoneeseen. 

• Koronaepäilyt (ryhmä B) sijoitetaan pieniin huoneisiin jatkuvan altistuksen välttämiseksi ja muiden 
potilaiden suojaamiseksi. 

• Jos potilaalle ei ole yhden hengen huonetta saatavilla, hänet voidaan sijoittaa kohorttiin. Kohortilla 
tarkoitetaan sitä, että samaa infektiota sairastavat tai saman mikrobin kantajat hoidetaan samassa 
huoneessa tarvittavin varotoimin.
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• Eri toimialat laittoivat osastot tiettyyn järjestykseen eli mille osastoille koronapotilaat tulevat ja mikä on 
osastojen järjestys

Esim.  Haartmanin sairaala

Os 6 / 24 ss korona- ja koronaepäilypotilaat 

Os 4 / 24 ss seuraavassa vaiheessa 

os 3 / 22 ss -> ”puhtaat potilaat”, 

• Leikkausosastot ja teho-osastot

• Määritettiin tasot riippuen siitä, mikä oli Koronatehopaikka tarve eli mitä muutettiin ja mitä ajettiin 
alas

• Toimintaa ajettiin alas ja henkilökuntaa koulutettiin ns. Koronatehohoitoon

• Osa leikkaussaleista muutettiin Koronatehoiksi ja osa teho-osastoista Koronatehoiksi

• Oltiin kokoajan edellä siitä mitä tarve oli

• Loppu keväästä ja kesä Koropotilaat keskitettiin Kirurgiseen sairaalaan
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LAITOSHUOLLON TOIMET 
KEVÄÄN EPIDEMIAN 
AIKANA



• Sairaaloittain saatiin tieto muutoksista asiakkailta

• Kokonaisuutta hallittiin Asvian johdosta

• Vuodeosastojen ja leikkausosastojen laitoshuoltajia koulutettiin teho-osastojen laitoshuoltotoimintaan 
sekä  vuodeosastojen eristyssiivouksiin

• Etuna oli se, että meillä oli paljon osaavaa henkilökuntaa erityssiivouksiin (Koronasiivous ei poikkea 
muusta erityssiivouksesta)

• Henkilökuntaa siirrettiin Koronaosastoille ja –tehoille

• Yhteiskumppanilta ”vuokrattiin” henkilökuntaa niihin kohteisiin, joista oli siirretty laitoshuoltajia ns. 
Koronaosastoille ja –tehoille

• Sairaaloiden ns. yleistilojen siivous tehostettiin lähinnä kosketuskohtien osalta

• Koko prosessi vaatii yhteistoimintaa HUS Asvian ja sairaanhoidon toimialojen osalta, koska toiminnan 
muutokset olivat nopeita 
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• Ohjeistukset tehtiin yhteistyössä Hus infektioyksikön kanssa

• Jätteiden lajittelu ja pakkaaminen (poikkeukset lajitteluun ja pakkaamiseen)

• Koronapotilaiden hoidossa syntyvät sekajätteet

• Näytteenotto- ja toimenpidehuoneiden ylläpitosiivous

• Wc käyttö koronaepäiltyjen kohorttihuoneessa

• Eristyssiivous ohje sama kuin muissakin ns. likaisissa erityksissä (HUOM ! Pukeutuminen)

• Suojainohjeet

• Käsidesipakkausten uudelleen täyttö (tilanteissa jolloin huuhdetta ei saatu kuin 200 litran tynnyreissä 
HUS logistiikkaan)
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OHJEISTUKSET



• Henkilöt, jotka olivat jo teho-osastoilla tai infektio-osastoilla  työ sinällään ei muuttunut kuin 
suojautumisen osalta

• Vuodeosastojen laitoshuoltajia koulutettiin Koronatehoille

• Ketään ei pakotettu siirtymään

• Meillä on olemassa infektiotiimi, joka on erityiskoulutettu ko. tilanteisiin lievensi pelkoa, koska oli 
harjoiteltu etukäteen

• Raskainta oli tehdä töitä suojaimet päällä

• Henkistä kuormitusta oli havaittavissa

• Laitoshuoltajat toimivat hyvin tiimissä hoitohenkilökunnan kanssa

• HYKS tehohoidon ylimmän johdon mielestä ilman laitoshuoltajia toiminta ei olisi onnistunut
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LAITOSHUOLTAJAT



OPIT KEVÄÄSTÄ
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• Normaali toimintaa ei ajeta alas niin radikaalisti kuin keväällä kun tiedetään 
pandemiasta enemmän

• Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on erittäin tärkeää

• Laitoshuollon organisointi helpompaa kuin keväällä

• Henkilöstön vahvuudet ja osaamiset tiedossa

• Jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota

• Syyskuussa tuli uusi varautumissuunnitelma
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