Perheretki tiistaina 18.5.2010 Tampereen Yliopistolliseen sairaalaan.
Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksellä ja TAMRUn senioreilla oli yhteinen tutustumistilaisuus
Tampereen Yliopistolliseen Keskussairaalaan ti.18.5.2010.
Pääaulassa meidät otti vastaan ja toivotti tervetulleeksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP)
johtaja Rauno Ihalainen, joka on myös TAYS:n johtaja ja PSHP:n johtajaylilääkäri Matti Lehto,
joka on myös TAYS:n johtajaylilääkäri. Saimme hyvän opastuksen mutkikkaiden käytävien läpi
meille varattuun paikkaan. Siellä lukuisaa oasanottajajoukkoa odotti erikoisen hyvä ja runsas
kahvipöytä. Olemme vuosien varrelle vierailleet monissa kohteissa ja vaikka aina on ollut hyvät
tarjoilut, niin ei koskaan tämän veroisia. Parhaimmat kiitoksemme TAYSille.
Moni meistä on täällä kajauttanut ilmoille elämänsä ensiparkaisun ja luultavasti TAYS tulee
olemaan myös tämän maallisen vaelluksemme päätekohta. Näin tämänkertainen
tutustumiskohteemme on varsin merkittävä ja meille jokaiselle tärkeä laitoskokonaisuus.
Tutustumisemme aiheena oli kriisivalmius.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja TAYS:n johtaja Rauno Ihalainen toi esille työn eettiset periaatteet,
hyvän hoidon, ihmisen kunnioittamisen, osaamisen arvostuksen ja laitoksen
yhteiskuntavastuullisuuden. Sairaanhoitopiirin erityisvastuualue on laaja ja siihen kuuluu peräti 58
kuntaa aina Pohjanmaan Luodosta Päijät-Hämeen Myrskylään saakka. Vastuualueella asuu n. 1,2
miljoonaa henkilöä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu 23 kuntaa ja niissä on yhteensä n. 0,5
miljoonaa asukasta.
TAYSissa on 3 miljoonan kehittämishankkeet mm Technopolis ja Silmäkeskus. Liikelaitoksena
toimivat alueellinen laboratorio ja apteekki sekä kuvantaminen. Osakeyhtiöitä ovat
Tekonivelsairaala Coxa ja Sydänkeskus. Liikelaitokset ovat väliaikainen ratkaisu.
Tällä hetkellä tehdään 40 leikkausta kuukaudessa ylitöinä. Menossa on myös 18 miljoonan
sopeuttamisohjelma. Sairaanhoitopiirin vuosibudjetti on n. 600 milj. ja henkilömäärä n. 7700, joista
lääkäreitä n. 750.

Kriisivalmius
PSHP:n ja TAYS:n johtajaylilääkäri Matti Lehto esitteli valmiusjärjestelmän ja sen johtamisen.
Vierailumme sattui sikäli hyvään aikaan, että kriisiajan toimintasuunnitelma oli juuri valmistunut.
Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikkö ohjeistaa sairaanhoitopiirejä valmiussuunnittelussa.
Valmiustiloja on kolme. Perusvalmius, jota ylläpidetään normaaliaikana. Tehostettu valmius, jolloin
ylläpidetään jatkuvaa johtamisvalmiutta ja tehostetaan toimintaa niin, että hallitaan uhkaava tai
syntynyt tilanne. Täysvalmius, jolloin kaikki voimavarat on otettu käyttöön niin, että erityis- tai
poikkeusolotilanteesta selviydytään.
Valmiuslain nojalla hoitolaitos voidaan velvoittaa supistamaan joitakin toimintojaan ja siirtämään
voimavaroja muihin tehtäviin. Äärimmäisenä keinona voidaan laitos velvoittaa luovutettavaksi
valtion viranomaisten käyttöön. Lain perusteella valtioneuvosto voi terveydenhuollon turvaamiseksi
määrätä, että jokainen Suomessa asuva 17 – 65 -vuotias, joka toimii terveydenhuoltoalalla tai on
saanut siihen koulutuksen, on velvollinen suorittamaan lain tarkoituksen saavuttamiseksi tehtäviä,

joihin hän pystyy. Joissain uhkaavissa kriisitilanteissa voidaan edellyttää, että sairaala järjestää 25
% tai jopa 50 % sängyistä vapaiksi.
Puolustusvoimat päättää sijoittamisen kenttälääkintäjärjestelmään. Joka toinen vuosi aluetoimistot
valmistelevat terveydenhuoltohenkilöstön sijoitukset ja varaukset sairaanhoitopiirien kanssa. Hoito
on viisiportainen. Joukkueessa on lääkintämies LM, komppaniassa ensihoitopaikka EHP,
pataljoonassa ensihoitoasema EHAS ja huoltorykmentissä ensihoitokeskus EHK. Korkein porras on
evakuointisairaala (esim. TAYS) EVAKS.
Hyvien ja selkeiden esityksen jälkeen virisi vilkas ja monipuolinen keskustelu. Saimme täsmälliset
selvitykset moniin meitä askarruttaneisiin kysymyksiin.
Kaiken kuulemamme jälkeen lähdimme tuvallisin mielin kotimatkalle. Meille oli selvinnyt miten
hyvin meistä kaikista huolehditaan ja kriisien varalle tehtyjä suunnitelmiakin testataan ja päivitetään
määrävälein. Panimme myös merkille, että meidät otti vastaan ja esitykset piti TAYSin korkein
johto.
Tekstit ja kuvat, osa esitelmöitsijöiden esittämistä kuvista, Jorma Hautala

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja TAYS:n johtaja Rauno Ihalainen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualue, kuva Rauno Ihalaisen esitelmästä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, kuva Rauno Ihalaisen esitelmästä

TAYSin alue sisältää rakennuksia yhteensä 160 000 m2, kuva Rauno Ihalaisen esitelmästä

PSHP:n ja TAYSin johtajaylilääkäri Matti Lehto esittelee meille jaetun hyvinvointimittarin, joka
näyttää käyttäjälleen painoindeksin ja vyötärömitan

Uhka- ja riskikartoitus, kuva Matti Lehdon esitelmästä

Viranomaisten välinen yhteistyö, kuva Matti Lehdon esitelmästä

Kenttälääkinnän kehitys, kuva Matti Lehdon esitelmästä

Kenraalimajuri Kalervo Sipi kiittää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja TAYS:n johtajaa, Rauno
Ihalaista ja PSHP:n ja TAYS:n johtajaylilääkäri Matti Lehtoa vierailustamme ja luovuttaa
molemmille lahjanamme Pekka Ruusukallion toimittamat/kirjoittamat kirjat ”Hämäläisten kenraali
A. O. Pajari”

Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja professori, lääketieteen ja
kirurgian tohtori Pauli Ylitalo kiittää vierailustamme kenraalimajuri Kalervo Sipiä ja luovuttaa
muistoksi Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistykselle ”Vuosisata terveydeksi 1998” Timo
Pitkäjärven kirjoittaman Tampereen Lääkäriseuran 100-vuotisjuhlakirjan. Kirja on Pekka
Ruusukallion hallussa.

