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Lähtökohta

Kokeilupaikkana toimi teho-osasto, joka keväällä 
2005 oli12-paikkainen, pääasiassa neurokirurgisia, 
postoperatiivisia ja kirurgisia potilaita hoitava yk-
sikkö. TAYS:n väestövastuualueeseen kuuluu noin 
450  000 asukasta, ja lisäksi erityisvastuualueeseen 
kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Päi-
jät-Hämeen sekä Vaasan sairaanhoitopiirit. Teho-
osastolla hoidettiin aikaisemmin myös sydänkirurgi-
set potilaat, mutta vuodesta 2005 alkaen tämä poti-
lasryhmä on hoidettu Sydänkeskuksen postoperatii-
visessa yksikössä eikä se ole enää teho-osaston poti-
lasmäärässä mukana.

Taulukossa 1 esitellään osaston toimintalukuja. 
Teho-osaston päivystäjällä oli kokeilun aikaan hoi-
dettavanaan oman osaston lisäksi koko sairaalan hä-
tätilanteet ja elvytykset, sisätautitehon päivystäjän 
(sisätautierikois- tai erikoistuva lääkäri) (epävirallise-
na) takapäivystäjänä toimiminen sekä postoperatii-
viset sydänpotilaat (6 paikkaa) yöaikaan.

Teho-osaston toimintamalli on kokenut muu-
toksia viime vuosina. Vuosia sitten osasto toimi ns. 
avoimena teho-osastona, jossa omia teholääkärei-
tä oli vain muutama, ja hoitovastuu oli kunkin eri-
koisalan spesialistilla. Teho-osastoa päivysti etupääs-
sä perfuusiotaitoinen anestesiologi, jolloin päivystys-
sydänleikkauksen sattuessa teholle kutsuttiin töihin 
erikoistuva lääkäri, joka ei välttämättä ollut ehtinyt 
saada tehohoitokoulutustaan. Vuoden 2004 aikana 
aloitettiin erikseen perfuusiopäivystys, ja teho-osas-
toa päivystämään alkoi kertyä tehohoidosta erityi-
sesti innostuneita lääkäreitä. Vaikka tilanne oli te-

ho-osaston toiminnan kannalta parempi, päivystyk-
set koettiin raskaina potilaiden hoidon tehostuessa 
ja hoitojen vaativuuden kasvaessa. Kun lokakuus-
sa 2004 julkaistiin NEJM:ssä kaksi artikkelia, jois-
sa todettiin tehohoitolääkäreiden virheiden vähenty-
neen 1 sekä unen määrän lisääntyneen työjaksoja ly-
hentämällä 2, ajateltiin, että nyt on olemassa perus-
teet tehohoitolääkäreiden työajan muutokselle.

TAYS:n teho-osastojen yhdistyminen oli tiedossa 
vuonna 2005, jolloin tehohoitopaikkojen lukumäärä 
kasvaisi 12 paikasta 16 paikkaan. Vuoden 2005 alusta 
teho-osasto alkoi toimia omana hallinnollisena yksik-
könään vakituisine teholääkäreineen. Vähitellen alkoi 
näyttää mahdolliselta hoitaa päivystys ”omalla poru-
kalla”. Sairaalan johtoa ja Lääkäriliittoa myöten hank-
keeseen suhtauduttiin suopeasti, ja yhteistyössä työn-
antajapuolen kanssa alkoi oman työaikamallin kehit-
tely. Halusimme kehittää mallin, jossa vapaa-aikaa tu-
lisi lisää ilman merkittävää ansionmenetystä. Kokei-
lun ajaksi saimme peruspalkkaan korotuksen, jonka 
arveltiin riittävän kompensaatioksi.

Kokeilu toteutettiin 2.5.–12.6.2005 ja siihen 
osallistui yhteensä 11 erikoislääkäriä, joista 9 osallis-
tui myös yöpäivystykseen. Yksi viikonloppu hoidet-
tiin pääsääntöisesti leikkaussalissa toimivien aneste-
sialääkäreiden voimin, sillä hekin halusivat kokeilla 
päivystysten jakamista. Osallistujista kaksi kokenut-
ta erikoislääkäriä oli juuri siirtynyt keskussairaalasta 
yliopistolliseen sairaalaan, eikä heillä ollut aikaisem-
paa kokemusta TAYS:n päivystyksistä. Työ suunni-
teltiin siten, että erikoistuvien koulutus ei kärsinyt 
kokeilusta, vaan paikalla oli perustyöaikana aina nel-
jä erikoislääkäriä.

Kokemuksia työaikakokeilusta
TAYS:n teho-osastolla  

Heli Leppikangas, Sari Karlsson ja Jyrki Tenhunen

Tampereen yliopistollisen sairaalan teho-osastolla kokeiltiin keväällä 2005 uudenlaista 
työaikamallia, joka herätti kiinnostusta myös muualla Suomessa. Selvitämme tässä ko-
keilun taustat, toteutuksen, kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 
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Työaikamalli

• Perustyöaika arkisin 7.30–15.30
• Kaikki sen ulkopuolelle jäävä aika oli päivystystä, 

EI SIIS VUOROTYÖTÄ
• Yksi lääkäri jäi perustyöajan jälkeen päivystämään 

klo 18.00 asti
• I päivystäjän työaika arkisin klo14–22 
• II päivystäjän työaika arkisin 20–8.30 
• I päivystäjä viikonloppuisin klo 9–21 ja II päivys-

täjä klo 20–10 seuraavaan aamuun
• Takapäivystys koko viikonlopun ajan klo 9.00 

lauantaiaamusta lähtien, käytännössä takapäivys-
täjä paikalla klo 9.00–16.00 keskimäärin

• Perustyöaika täyttyi noin 70 %:sti, eikä vajaak-
si jääviä tunteja täytetty päivystysaikana tehdyl-
lä työllä, vaan ne vähennettiin sovitusti palkasta.

Kuuden viikon kokeilujaksoon sisältyi keskimää-
rin 2 iltapäiväpäivystystä (ad klo 18), 3–4 iltapäivys-
tystä (ad klo 22.00), 4 yöpäivystystä ja 1 viikonlo-
pun päiväpäivystys (8.30–22.00), 1 viikonlopun ta-
kapäivystys ja 3 ylimääräistä vapaapäivää viikolla. 
Lisäksi yöpäivystyksen jälkeen oli tavanomainen ak-
tiivivapaapäivä.

Osaston toimintaa kuvaavat tunnusluvut kerät-
tiin Intensium Oyj:n ylläpitämästä Suomen Teho-
hoitolaatukonsortion tietokannasta 6 viikon ko-
keilujaksolta ja sitä seuranneelta 6 viikon seuran-
tajaksolta. Kokeilun vaikutuksia työhyvinvointiin 
kartoitettiin Lääkäriliiton tutkijan tekemän inter-
net-kyselyn avulla. Tutkimusjoukko vastasi samaan 
kyselylomakkeeseen kokeilun alkaessa ja loppuessa. 
Lisäksi sekä lääkäreiden että hoitajien subjektiiviset 
tuntemukset kokeilujaksolta kirjattiin. Lääkäriliiton 

Taulukko 1. TAYS:n teho-osaston tunnuslukuja

jakso hoitojaksot
(lkm)

hoitoaika
(ka)

APACHE
(ka)

SAPS
(ka)

SOFA
(ka)

ikä
(ka)

TISS
(ka)

2005* 1330 2,1 17 31 5,0 55,8 26,8
2004 2149 2,0 15 27 4,0 58,3 31,0

* tiedot 10/2005 asti. APACHE (Acute Physiology, Age; Chronic Health Evaluation) -pisteet, SAPS (Simplified Acute Physiology Score) -pisteet, 
SOFA (Sequential Organ Failure Score) -pisteet, TISS (Therapeutic Intervention Scoring System) -pisteet.

Taulukko 2. Työaikakokeilun ja sen jälkeisen jakson potilastunnuslukuja

jakso hoitojaksot 
(lkm)

hoitoaika
(ka)

APACHE
(ka)

SAPS
(ka)

SOFA
(ka)

ikä
(ka)

TISS
(ka)

1.5.–12.6.2005 143 3,0 17,3 29,5 5,0 50,4 –
13.6.–22.7.2005 141 1,8 16,5 29,6 4,2 50,6 24,1

jakso TISS kokonaismäärä Readmisson 48 h sisällä
1.5.–12.6.2005 16  253 7
13.6.–22.7.2005 10  914 4

kartoitukseen vastasi 6/11 lääkäriä. Esimerkkejä ja 
tuloksia Lääkäriliiton kyselystä oheisessa kuviossa.

Taulukossa 2 on esitetty tunnuslukuja molemmil-
ta jaksoilta. Molemmat 6 viikon jaksot eli kokeilu-
jakso ja sen jälkeinen aika olivat kiireisiä. Monivam-
mapotilaita hoidettiin 35 kpl (vuodessa keskimää-
rin 50). Vaikka potilasmäärissä ei ollut eroja, niin 
kokeilujaksolla hoitopäiviä oli selvästi enemmän 
(427/256). Tämä näkyi ja tuntui melkoisena kiiree-
nä osastolla ja ylilääkärin näkemys oli, ettei ”vanhal-
la systeemillä ” tästä jaksosta olisi selvitty ilman elek-
tiivisen toiminnan supistamista. Hoitohenkilökun-
ta toi spontaanisti esiin päivystäjien ”pitemmän pin-
nan” ja keskittymiskyvyn aamun vaikeina tunteina.

Kokeilujakson hyvät ja huonot puolet

Erityisesti viikonloppujen jakaminen 12 tunnin jak-
soihin koettiin selväksi parannukseksi. Keskellä viik-
koa tai viikonlopun yhteydessä olevat vapaapäivät il-
man ”postpäivystysväsymystä” olivat kaikkien mie-
leen. Pientä vaikeutta tuotti alussa tulla oikeaan 
”vuoroon” ja joskus klo 14:n lääkäri olikin paikal-
la jo aamulla! Kiireisinä iltapäivinä ns. pitkäiltalai-
nen oli tarpeeseen, ja muut pääsivät kotiin työajan 
puitteissa. Korkeammasta kuormituksesta huolimat-
ta työ koettiin aikaisempaa mielekkäämpänä ja elä-
mänhallinta säilyi paremmin. Kokonaiskulut olivat 
muutaman prosentin alle peruspalkan korotuksen, 
joten lasketut kulut eivät ylittyneet työnantajankaan 
kannalta. Lisääntyneestä vapaa-ajasta muutaman 
prosentin palkan menetys tuntui kohtuulliselta.

Klo 14–22 päivystysvuorosta ei erityisemmin pi-
detty. Ongelmaksi koettiin moninkertainen rapor-
tointi (iltapäiväkierrolla ja 8 tunnin kuluttua taas 
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päivystäjälle). Lisäksi myöhäinen kotiintulo yhdis-
tettynä seuraavan päivän aamuun toi mukanaan 
”olen koko ajan töissä” olon.

Nykytilanne

Kokeilun jälkeen palattiin entiseen malliin ja erityi-
sesti kaivattiin jaettuja viikonloppupäivystyksiä. Ke-
sällä niiden toteuttaminen oli loma-ajan pienem-
mällä lääkärimäärällä mahdotonta. Teho-osastot yh-
distyivät fyysisesti syyskuussa 2005. Teholla toimivi-
en ja/tai päivystäjien lääkäreiden joukko on onnis-
tuttu vakiinnuttamaan. Päivystykset ovat kuitenkin 
pääsääntöisesti perinteisiä 17 tai 24 tunnin vuoro-
ja. Muutamia yksittäisiä viikonloppuja on jaettu pie-
nempiin osiin. Takapäivystys on edelleen ainoastaan 
viikonloppuisin.

Uusi aika ja uudet kokeilut

Vuoden 2006 alussa on tarkoitus kokeilla vielä toi-
senlaista päivystysmallia. Siinä päivystäjä tulee töihin 
arkisin klo 14.30 ja päivystykset on keskitetty samal-
le viikolle joka toiselle päivälle (ns. päivystysviikko). 
Perustyötä ei sillä viikolla olisi ollenkaan. Päivystäji-
en rinki pitäisi saada niin isoksi, että päivystysviikko 
olisi noin kuuden viikon välein. Päivystyslista voi-
si olla jaettuna esimerkiksi puoleksi vuodeksi eteen-
päin, jolloin perhe-elämän ja vapaa-ajan suunnittelu 
helpottuisi. Kesäkuussa 2006 TAYS:ssa avataan te-
hovalvonta, johon on suunniteltu 8 potilaspaikkaa. 
Tämä step down -yksikkö tulee olemaan teholääkä-
reiden hoitovastuulla, joten näiden paikkojen avau-
tuessa toivomme löytäneemme optimaalisen päivys-
tysjärjestelmän 22-paikkaiseen yksikköömme. r
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