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Kokouksen nimi

Aika Maanantai 30.1.2017 kello 14.00 – 16:00

Paikka Sairaanhoitopiirin hallinnon kokoushuone (D-rakennus)

Osallistujat Kirsi Leino, puheenjohtaja
Helena Juottonen
Nina Linnakylä
Päivi Mäkelä
Pekka Palén
Heikki Rassi
Pentti Repo
Minna Tiainen
Kari Vähänen
Anne Kallava, potilasturvallisuuskoordinaattori
Marja Koljonen, ylihoitaja
Asta Lehtiö, tukipalvelujen päällikkö
Minna Mattila-Aalto, kehittämispäällikkö
Eija Patteri, ylihoitaja
Seppo Ranta, johtajaylilääkäri
Iisakki Kiemunki, viestintäpäällikkö
Anja Piispanen, sihteeri

Poissa: Kati Vaari
Kari Vähänen
Titta Kostjukova, apulaisosastonhoitaja
Merja Salminen, aoh
Ritva Oinonen, johtava psykologi
Niina Perälä, sairaanhoitaja

1 Edellisen kokouksen muistio

Ehdotus: Muistio hyväksytään.
Päätös: Muistio hyväksyttiin pienin korjauksin ja päätettiin jatkossakin
pitäytyä ymmärrettävässä kielenkäytössä.

2 Kantasairaalahanke

Projektipäällikkö Eeva Rikkilä Kettunen kertoi, missä Kantasairaala-
hankkeessa mennään. Tavoitteena on, että tilat olisivat sekä potilaan,
että henkilökunnan kannalta mahdollisimman toimivat. Lähtökohtana
ovat strategiset valinnat, kuten yhteistyön lisääminen muiden sairaaloi-
den kanssa. Rakennuskustannukset ovat melko pieni osa kokonaiskus-
tannuksista sairaalan toimintakuluihin nähden. Uudet toteutusmallit tule-
vat sitä, etteivät hinnat nouse yllättäen liian suuriksi. Tonttineuvottelut
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ovat vielä kesken, mutta suunnitelmissa on nyt uuden sairaalarakennuk-
sen rakentaminen Harvialantien varteen keskustan itäpuolelle rautatien
viereen.

Yhteiset tilat

Yhteisten tilojen suunnittelu on käynnistymässä. Sinne tarvitaan var-
maankin aula ja kahvio, mutta millaisia muita palveluita sinne halutaan?
Asiakasraadista toivotaan muutama ihminen mukaan suunnitteluryh-
mään, joko kokoontuu jo keskiviikkona 1.2. Ryhmään tulee mukaan
myös palveluneuvonnan edustaja, kahvion edustaja, arkkitehti, hallinto-
ylihoitaja Kirsi Leino ja viestintäpäällikkö Iisakki Kiemunki.

Ehdotus: Asiakasraadista valitaan muutama henkilö mukaan yhteisten
tilojen suunnitteluun. Suunnitteluryhmään valitut pitävät yhteyttä muihin
asiakasraatilaisiin, jotta muidenkin näkökulmat tulee huomioitua ja väli-
tettyä eteenpäin.

Päätös: Asiakasraadin edustajiksi valitaan Pentti Repo ja Pekka Palén.

Pentti Repo on osallistunut kahteen työpajatyyppiseen suunnitteluko-
koukseen. Seuraava kokous järjestetään, kun havainnekuvat on val-
miina. Toiveena on asiakasraadista suurempi osallistuminen ja kokouk-
sen ajankohta virka-ajan ulkopuolelle.  Kaksi edellistä suunnitteluko-
kouksen muistiota toimitetaan etukäteisvalmisteluksi asiakasraadille.
Tämä muistio toimitetaan Eeva Rikkilä-Kettuselle tiedoksi.

Liite: Pentti Revon raportti

3 Keskussairaalan asiakasraadin jalkautuminen

29.11.2016:

Ehdotus: Pekka Palén on ehdottanut asiakasraadin/sairaanhoitopiirin
jalkautumista kansan pariin esim. eri maakunnallisiin tapahtumiin. Edus-
tajina voisivat olla esim. kehittämispäällikkö ja potilasasiamies ja mu-
kana voisi olla esim. ilmaista verenpaineen mittausta. Päätetään ketkä
jalkautuvat ja mihin tapahtumiin osallistutaan.

Kanta-Hämeen maakunnan tapahtumat on listattu (Liite 2) keskustelun
pohjaksi.

Keskustelu:
Pohdittiin eri tapahtumia, joihin sairaanhoitopiiri voisi asiakasraadin
kanssa jalkautua. Yksi linjaus voisi olla, että jalkauduttaisiin jokaiseen
kuntaan. Ehdotettiin, että jalkautuminen voisi tarkoittaa tiedon jakamisen
lisäksi myös kuntalaisten kuulemista ja tiedon keräämistä. Pitäisi
päättää missä roolissa tapahtumiin mennään. Mennäänkö vain sairaan-
hoitopiirin edustajina vai osana Oma Hämettä? Roolin voi valita myös
tapahtumakohtaisesti. Esim. Elomessuilla ja Seniorimessuilla käy paljon
keskussairaalan asiakkaita, jolloin olisi hyvä tilaisuus vuorovaikutukseen
ja palautekeskusteluun.

Päätös: Kerätään seuraavaa kokousta varten tietoa, mihin tapahtumiin
SHP on aiemmin osallistunut. Jatketaan suunnittelua seuraavassa ko-
kouksessa.
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30.1.2017:

Asiakasraadin kokouksessa jo aiemmin käsittelyssä ollut aloite asiakas-
raadin ja sairaanhoitopiirin jalkautumisesta kansan pariin on jätetty hau-
tumaan. Kirsi Leino esittelee nyt asian jatkokäsittelyn.

Sairaanhoitopiiri on ollut Elomessuilla useita kertoja. Eri yksiköt ovat ol-
leet esittelemässä omaa toimintaansa ja rekrytoimassa ihmisiä. Nyt olisi
oiva tilaisuus tehdä Kantasairaalahanketta tunnetuksi Elomessuilla.
Asiakasraatilaiset voisivat olla mukana kanssakuuntelemassa mielipi-
teitä. Asiakasraati voisi osallistua muihinkin yleisiin tapahtumiin, kuten
esim. Seniorimessuihin.

KESKUSTELU:

Raadissa pohdittiin, jalkaudutaanko pelkästään sairaalahankeen ni-
missä, vai voisiko olla muitakin aiheita. Todettiin, että mennään sairaa-
lahanke edellä.

Muistutettiin, että Kanta-Häme ulottuu myös Hämeenlinnan ulkopuolelle.
Toivottiin, että jalkautuminen tavoittaisi myös syrjemmässä asuvat ja
vaikkapa nekin ihmiset, jotka pelkäävät tulla sairaalaan. Toivottiin, että
kuntakeskuksiin saadaan informaatiota asiakasraadin olemassaolosta.

Jos halutaan, että asiakasraati jalkautuu myös Hämeenlinnan ulkopuo-
lelle, sitä varten tulee tehdä konkreettisia ehdotuksia. Se ei ole kustan-
nuskysymys. Pitää miettiä, miten se toteutetaan ja saadaanko ihmisiä
tulemaan paikalle. Todettiin, että Elomessuille saapuu ihmisiä kuitenkin
isommaltakin alueelta kuin vain Hämeenlinnasta.

Ehdotus: Osallistutaan Elomessuille ja katsotaan, minkälaisia kokemuk-
sia siitä saadaan. Se ei poissulje sitä, ettei myöhemmin voitaisi jalkau-
tua muissakin kunnissa. Myös seniorimessuille halutaan osallistua.

Päätös: Lähdetään suunnittelemaan Elomessuille ja Seniorimessuille
menemistä. Eeva Rikkilä-Kettunen ja Iisakki Kiemunki vastaavat Elo-
messujen valmistelusta. Seniorimessujen vastuut määritellään myöhem-
min.

4 Uusi kehittämispäällikkö

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin uusi kehittämispäällikkö Minna Mattila-
Aalto esittäytyy. On tehnyt väitöskirjan asiakkaan osallistamisesta. Hän
tulee jatkossa toimimaan asiakasraadin sihteerinä.

Minna Mattila-Aalto kertoo, että toimiessaan aikoinaan fysioterapeuttina,
keskusteltiin ihmisten osallistamisesta. Tehtyään selvityksen koulun-
käyntiavustajista ja todettuaan työkuvan olevan kallellaan opettajiin
päin, Mattila-Aalto lähti tutkimaan sosiaalista inkluusiota. (Inkluusio tar-
koittaa vammaisen ihmisen ottamista osaksi normaaliyhteisöä siten, että
tarvittavat tukitoimet tuodaan ihmisen luokse sen sijaan, että ihminen
vietäisiin tukitoimien perässä yhteisöstä pois.) Kuntoutuksessa olevien
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asiakastarinoita tutkimalla Mattila-Aalto selvitti, mitä kuntoutujille oli ta-
pahtunut ja ketkä olivat todella heitä auttaneet.

Mattila-Aalto toi esiin ammattilaisten käsityksen, että potilaat ovat hoito-
työn kohteita. Sairastuessaan ja kriisiin joutuessaan ihminen voi tarvita
asiantuntijan apua, mutta hän joutuu myös itse määrittämään itsensä
uuteen tilanteeseen. Tässä tarvitaan vuorovaikutusta ja osallistumista
eikä vain kohteena olemista. Pitäisi yhdessä miettiä, miten ihmistä voi-
daan auttaa hänen omassa arjessaan.

KESKUSTELU: Asiakasraati voisi tuoda viestiä, joka lisäisi jaettua ym-
märrystä ihmisten arjesta. Kohtaamiset nähdään ja koetaan eri näkökul-
mista. Terveydenhuollon ammattihenkilön tarina ja potilaan tarina saisi-
vat kohdata toisensa ja näistä olisi hyvä käydä keskustelua. Osallisuutta
ei ole ilman jaettua ymmärrystä.

Lisäys muistioon 27.3.17: Minna Mattila-Aalto ei jäänyt sairaanhoitopii-
rin palvelukseen, päätti työsuhteensa koeaikana.

5 Asiakasraatilaisten aloitteet ja palautteet

Käydään läpi asiakasraatilaisten mahdollisia aloitteita ja palautteita. Ja
päätetään niiden jatkokäsittelystä.

Kantasairaalan sijoittuminen ja sairaalahankkeeseen liittyvä viestintä

Asiakasraadin jäsen Heikki Rassi näytti karttakuvia ja esitti, että olisi
hyvä tietää, millä perusteella sairaala alun perin rakennettiin mäelle.
Hän toivoi, että ympäristövaikutusten arviointi tehtäisiin molempiin suun-
tiin. Ei siis pelkästään tutkittaisiin, miten sairaalan rakentaminen vaikut-
taa ympäristöön, vaan selvitettäisiin myös, miten sairaalan tuleva ympä-
ristö vaikuttaa sairaalaan ja potilaisiin. Hän esitti kysymyksen, onko
melu, ilmansaasteet ja tärinä huomioitu. Rassin esityksestä heräsi kes-
kustelu rautatien vaikutuksesta, kuinka paljon siinä kulkee myrkkyjä.
Entä, jos myrkkyvaunu kaatuu?

Vastattiin, että sijaintipaikka on mietitty todella monelta kantilta. Vanhan
sairaalan sijaintia suunniteltaessa ei myöskään ollut yksimielisyyttä asi-
asta. Sen eteen tehtiin kovasti töitä, että sairaala saatiin rakennettua
mäelle. Samankaltaista pöhinää käydään nyt, vaikka suunta on toinen.

Uuden sairaalan sijaintityöryhmään on osallistunut kunnanjohtajat ja
muuta ylintä johtoa kaikista kunnista. Kolme vaihtoetoa päätyi suunnitte-
luryhmän käsiteltäväksi. Sijaintia tarkasteltiin 20 eri kriteerillä ja niiden
perusteella päädyttiin Harvialantien tonttiin. Palvelu haluttiin lähelle kes-
kustaa. Myrkkyasiakin on selvitetty. Muitakin sairaaloita on Suomessa
rautateiden vierellä, esim. Mikkelissä. Turkuun ollaan rakentamassa sai-
raalaa radan päälle. Kantasairaala.fi –sivustolta löytyy valistava hanke-
suunnitelma, jos haluaa lisätietoa.

Asiakasraadissa oltiin tyytyväisiä siihen, että sijoituspaikkaa on harkittu
kunnolla, sillä hyöty pitää huomioida useiksi vuosiksi eteenpäin. Kanta-
sairaalahankkeeseen liittyvät kysymykset ja huolenaiheet on hyvä
saada asiakasraadissa esille. Selvitykset riskeistä ja niiden ratkaisuista
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toivottiin avoimesti näkyville. Vaikka riskit täytyy ottaa huomioon, ne pi-
tää myös suhteuttaa oikein. Sairaala tulee olemaan nyt paremmin niin
potilaitten kuin henkilökunnankin saavutettavissa.

Kantasairaalahankkeessa myönnettiin olleen viestinnällisiä haasteita.
Nykytekniikalla osataan rakentaa ilmastointi, joka suojaa ilmansaas-
teilta. Arkkitehtien mukaan tärinä otetaan huomioon rakentamisessa.
Kysymyksiin pyritään vastaamaan asiallisesti ja tuottamaan riittävästi
infoa.

Todettiin, ettei asiakasraati päätä sairaalan sijaintia. Pohdittiin, miksi
avointa tiedotusta ei ole aloitettu jo 2 vuotta sitten. Tähän vastattiin, että
vasta suunnittelun edetessä asia alkaa paremmin hahmottua, jolloin
siitä on enemmän tiedotettavaa ja se alkaa enemmän myös kiinnostaa
ihmisiä. Nyt on paremmat mahdollisuudet reagoida, kun on kokopäiväi-
nen tiedotuspäällikkö. Kerrottiin myös, että tiedotuskananvana on ollut
www.kantasairaala.fi –portaali, jota ei ole löydetty. Myöskään virallisista
päätösasiakirjoista ei ole osattu etsiä tietoa. Ehdotettiin, että kantasai-
raala.fi linkitettäisiin keskussairaalan sivuille, johon todettiin, että linkki
löytyy jo sieltä, jos vain osaa etsiä. Tekeillä on uudet verkkosivut, jolloin
linkki tulee sijaitsemaan näkyvämmin.

Asiakasraadissa kyseltiin myös nykyisen sairaala-alueen tulevaisuu-
desta. Sairaalahankkeen rinnalla tehdään nyt suunnitelmia myös sen
suhteen.

Yhteistyö muiden asiakasraatien kanssa
Ehdotettiin, että asiakasraadit voisivat tavata toisiaan ja jakaa kokemuk-
sia siitä, mitä asioita on käsitelty jne. Voidaan kysyä Kuopiosta ja Vaa-
sasta, millaiset asiakasraadit siellä toimivat. Asiakasraatien asioita pää-
see tarkastelemaan verkostakin, jos ne ovat julkisesti nähtävillä. Asia-
kasraateja voidaan toki kutsua myös kylään.

Käynnistetään valmistelu toisen asiakasraadin vierailulle Kanta-Hämeen
keskussairaalaan, mahdollisesti myös tutustuminen jossain muussa sai-
raalassa asiakasraadin toimintaan.

Tulevan organisaation asiakasraati
Tulevassa organisaatiossa tulisi perustaa useita asiakasraateja ja var-
mistaa, että mahdollisimman monelta taholta tullaan toimintaan mu-
kaan.

6 Muut asiat

Menettely asiakasraadin aloitteiden tekemisessä

Kysyttiin, täytyykö aloitteet toimittaa etukäteen ja edellytetäänkö muo-
dollista tapaa esittää asia. Vai riittääkö, kun keskustelussa tuo pa-
lautetta esille? Todettiin, että etukäteen lähetetyt ja kirjalliset palautteet
tulevat paremmin huomioiduksi, koska vain keskustelussa esille tulevat
asiat saattavat helposti jäädä pelkäksi keskustelun osaksi. Hyvin val-
misteltu ehdotus sisältäisi sekä ongelman että ratkaisuehdotuksen. Ei
pidetty kuitenkaan välttämättömänä mennä tietynlaisen mallin mukaan.
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Vuoropuhelu on tärkeintä. Ohjeistettiin lähettämään aloitteet asiakas-
raadin sihteerille.

Henkilökunnan palkitseminen

Kirsi Leino kertoi sairaanhoitopiirin Potilas ensin –palkitsemisesta.
Työntekijöitä pyydettiin ”ilmiantamaan” työkaveri tai yksikkö, joka on toi-
minut Potilas ensin –periaatteella. Sillä pyritään lisäämään hyvää vuoro-
vaikutusta potilaitten ja henkilökunnan kanssa.

Potilas ensin -koulutuksen video
www.khshp.fi –sivustolta

  koulutus- ja kehittäminen
  koulutusvideot

7 Kevään kokousajankohdat ja kokousten aiheita

Ehdotus: Päätetään keväälle vielä kaksi kokousajankohtaa. Kevään ko-
kouksissa käsitellään Asiakaslähtöisyyden toimintaohjelmaa ja sairaa-
lan uusia verkkosivuja. Myöhemmässä kevään kokouksessa pidetään
potilasturvallisuuskatsaus. Potilasasiamies Tiina Ketola voisi tulla myös
jollakin kerralla kertomaan oikeudellisesta väitöstutkimuksestaan poti-
laskohtaamisista

Toivottiin, että asiat ja esitykset olisivat hyvissä ajoin etukäteen nähtä-
villä, jos niistä toivotaan kommentteja.

Päätös: päätettiin pitää asiakasraadin kevään kokoukset maanantaina
27.3. klo 13-15 sekä maanantaina 5.6. klo 13-15.

Kokous päättyi klo 15:59


