Tehokkuutta ja
työturvallisuutta
sänkyjen ja paarien
huoltoihin

”Tämä on aivan loistava! Arvostan turvallisuutta, jota tämä tuo hoitotyöhön.
Luotan, että kaikki on kunnossa ja sängyt toimivat. Säännöllinen huolto tuo
varmuutta. Pitkässä juoksussa laite tuo todella isot säästöt. Kerrassaan mahtava!”
– Timo Säilä, Yksikön esimies, palveluasumisen yksikkö Villa Piipari

Merivaara on toimittanut Turun
kaupun
gille saksalaisen Bergerhof
Maschinenbaun valmistamia sänky
nostimia kesällä 2015. Toinen sänky
nostimista on siirrettävä ja toinen
kiinteästi asennettu. Hyvinvointitoimi
alan teknisen huollon käyttöpäällikkö
Pasi Hiltunen on ollut erittäin tyyty
väinen hankintoihin. Työ
ergonomia
on parantunut huomattavasti ja työn
tehokkuus on aivan toista luokkaa.

keinoin, niitä kaadettiin tai nostettiin
seinää vasten. Sängyt kärsivät tästä
ja niihin tuli naarmuja. Aikaisemmin
sängyn huoltoon tarvittiin kaksi hen
kilöä ja huollot loppuivat loma-ajoiksi.
Sänkynostimel
la sängyn huollon voi
hoitaa yksinkin. Tämä mahdollistaa
tehokkaan huolto
työn myös lomaaikoina. Lisäksi työ on yli puolet no
peampi suorittaa sänkynostimen
kanssa.

“Merivaaran toiminta on ollut
mitä parhainta. Toimitukset
menivät paljon paremmin
kuin osasin odottaa. Nostimet
ovat todella tukevat, se näkyy
jo päällepäin.”

Erikoisammattimiehet Jere Rantanen ja
Markku Hiltunen ovat erittäin tyytyväisiä
sänkynostimeen.

• Turun kaupunki hankki
sekä siirrettävän että
kiinteästi asennettavan
sänkynostimen

"Siirrettävä sänkynostin on mai
nio työväline kaikissa pisteissämme.
Miehet ottavat nostimen pakettiautol
la mukaansa ja vievät sen mukanaan
työpisteisiin eri yksiköihin", kertoo
Pasi Hiltunen.
Markku Hiltunen, erikoisammatti
mies, on pitänyt sängynkääntäjästä
paljon. ”Ei ole selät enää kipeät”, hän
kertoo. Sänkynostin on parantanut
työergonomiaa ja vähentänyt sairaus
poissaoloja.

HYÖDYT
• Työturvallisuus parantuu
• Sairaspoissaolot
vähentyvät
• Huoltotyö onnistuu myös
yhdeltä henkilöltä
• Huolto on nopeaa
• Sängyt eivät vioitu huollon
aikana
• Luottamus toimiviin
hoitohenkilökunnan työ
välineisiin kasvaa
• Potilasturvallisuus
paranee

Mikäli sinä haluat parantaa työturvalli
suutta sekä tehostaa huoltotyötäsi,
ota yhteyttä lähimpään Merivaaran
edustajaan.

Turku on Varsinais-Suomen maakunnan keskus, joka sijaitsee Aurajoen suulla
Saaristomeren rannikolla. Aurajokilaakso on ollut vaurasta ja suhteellisen
tiheästi asuttua aluetta jo rautakaudella. Vuoden 2015 lopussa Turun
asukasluku oli 186 254 asukasta. Kaupunki on asukasluvultaan Suomen
kuudenneksi suurin, ja Turun seutu on kolmanneksi suurin kaupunkiseutu.
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tuottaa terveyttä ja hyvinvointia
lisääviä palveluja turkulaisille. Hyvinvointitoimiala edistää asukkaiden
hyvinvointia ennaltaehkäisevillä palveluilla, tutkimus-, hoito-, perhe sekä
kuntoutumispalveluilla.
Hyvinvointitoimiala koostuu kolmesta palvelualueesta ja kahdesta
toiminnosta. Palvelualueita ovat terveyspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut
sekä vanhus- ja vammaispalvelut. Toimintoja ovat toimialan hallinto ja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.
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• Sänkyjen huoltotyön
työergonomia on
huonoa, mikä aiheuttaa
sairauspoissaoloja
• Huoltotyö vaatii useam
man henkilön työpanosta
• Työ vie paljon aikaa
• Sängyt saattavat vioittua
huollon aikana

RATKAISU

– Pasi Hiltunen, Teknisen
huollon käyttöpäällikkö, Turun
kaupungin hyvinvointitoimiala
Sairauspoissaolot ovat vähenty
neet sänkynostimien hankinnan jäl
keen. Ennen työntekijöillä oli ongel
mia hartioissa, mutta nyt nämä
ongelmat ovat poistuneet. Aikaisem
min sänkyjä huollettiin epämääräisin
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