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Asiakasraati

Aika Maanantai 27.3.2017 kello 13.00 – 15:00

Paikka Sairaanhoitopiirin hallinnon luentosali (D-rakennus)

Osallistujat Kirsi Leino, puheenjohtaja
Helena Juottonen
Nina Linnakylä
Päivi Mäkelä
Pekka Palén
Heikki Rassi
Pentti Repo
Kari Vähänen
Anne Kallava, potilasturvallisuuskoordinaattori
Marja Koljonen, ylihoitaja, sihteeri
Titta Kostjukova, apulaisosastonhoitaja
Asta Lehtiö, hoidon tukipalvelujen päällikkö
Iisakki Kiemunki, viestintäpäällikkö, paikalla kello 13-14

Poissa: Minna Tiainen
Niina Perälä
Kati Vaari
Ritva Oinonen, johtava psykologi
Seppo Ranta, johtajaylilääkäri
Eija Patteri, tulosalueylihoitaja
Anja Piispanen, potilasasiamies

1 Edellisen kokouksen muistio

Ehdotus: Muistio hyväksytään.
Päätös: Muistio hyväksyttiin lisäyksin.

2 Asiakkuuskertomus 2016

Kirsi Leino esitteli vuoden 2016 asiakkuuskertomuksen sisältöä. Sai-
raanhoitopiirin hallitus on käsitellyt asiakkuuskertomuksen kokoukses-
saan 21.3.2017.

LIITE: Asiakkuuskertomus 2016

Keskustelua:

Asiakasnäkökulma on hyvin integroitunut sairaalan jokapäiväiseen toi-
mintaan. Mittareissa näkyy määrällinen aktiivisuus ja toisaalta myös tu-
loksellisuus. Asiakaspalaute on pääosin hyvää, jatkossa päästävä pu-
reutumaan yksikkökohtaisesti siihen, missä on korjattavaa. Muistutuk-
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siin ja huomautuksiin on kiinnitettävä huomiota ja opittava niistä. Ihmis-
suhdetaidot ja kohtaaminen on pidettävä keskiössä, koulutus tärkeässä
roolissa.

Seuraavassa asiakasraadissa käsitellään juuri valmistunutta Kanta-Hä-
meen keskussairaalan mielikuvatutkimusta.

Sairaalassa aloitetaan asiakkaiden palvelukokemuksen mittaaminen.
Nyt on pilottina menossa poliklinikoilla kysely asiakkaille odotuksista en-
nen hoitoa ja kokemuksista hoidon jälkeen.

Merkitään tiedoksi kohta 2.

3 Asiakaslähtöisyyden toimintaohjelma 2017 - 2018

Hallintoylihoitaja Kirsi Leino esitteli Asiakaslähtöisyyden toimintaohjel-
man.

Keskustelua:

Toimintaohjelman teksti ei avaudu asiakkaille kaikilta osin, esim. yliver-
tainen palvelukokemus ja lisäarvo asiakkaalle, tätä on tarpeen vielä
avata sekä asiakkaille että henkilöstölle.

Odotuksena on turvallisen hoidon lisäksi hyvä palvelu, samoin nopea ja
oikea-aikainen hoitoon pääsy. Potilaan odotus nopeasta hoitoon pää-
systä ei ole välttämättä sama kuin ammattilaisen arvio asiasta.

Henkilökunnan huonoa käytöstä ei hyväksytä. Tilanteeseen pitää puut-
tua heti ja ottaa yhteyttä henkilön esimieheen.

Keskusteltiin asiakaslähtöisyyden toimintaohjelman kohdasta potilaan
vastuut ja velvollisuudet. Keskeistä on potilaan oman toiminnan merki-
tys sairauden hoidossa. Omasta terveydestä huolehtimista ei voi ulkois-
taa.

Päivystyksestä oli kerrottu raatilaiselle palautetta(1.2.17), että vierailua
rajoitetaan 10 minuuttiin. Tulosalueylihoitaja Eija Patteri ottaa keskuste-
luun vierailuajat päivystyksessä ja asiaan palataan seuraavassa asia-
kasraadin kokouksessa.

Merkitään tiedoksi kohta 3.

4 Asiakasraatilaisten aloitteet ja palautteet

Etukäteen ei ole tullut aloitteita. Aloitteet lähetetään jatkossakin etukä-
teen sihteerille sähköpostilla.

5 Muut asiat
Asiakasraatitoiminnan arviointi ja toimintakausi: Miten asiakasraati uu-
siutuu? Keskustellaan menettelytavoista.
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Asiakasraadin toimintakausi on sovittu kunnallisen päätöksen teon mu-
kaisesti hallituskaudeksi. Hallintoylihoitaja haastaa raatilaisia ja virka-
henkilöitä miettimään miten uudistetaan raatia. Onko jatkossa tulosalu-
eilla omat raadit vai sairaalan yhteinen? Millainen rotaatio on jäsenis-
tössä? Pentti Repo kokoaa asiakasraatilaisten asiakasjäsenten ajatuk-
sia ja virkahenkilöt keräävät omansa. Asiasta keskustellaan syksyn en-
simmäisessä kokouksessa.

Potilasasiamiehet valmistelevat koulutuksen, jossa keskitytään potilaan
ja lääkärin/hoitajan kohtaamiseen. Asiakasraatilaiset voivat esittää toi-
veita koulutuksen sisällöstä Anja Piispaselle sähköpostilla, kopio toivo-
taan Kirsi Leinolle.

Keskustelussa esiin nostettuja aiheita:
- kuuntelemisen ja vuorovaikutustilanteiden harjoitteleminen
- haastavassa tilanteessa näkökulman muuttamisen taito
- miten toimitaan, jos ollaan eri mieltä, ilman konfliktin syntymistä
- miten hierarkkisesta organisaatiosta saadaan kommunikoiva tiimi
- potilaskertomusten selkokielisyys, medisiininen slangi yleiskieleksi

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen kello.15.

6 Seuraava kokous

Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi maanantaina 5.6. klo.15.30 –
17.30. Huom. kellon aika on muuttunut!
Lääkinnällisen kuntoutuksen kokoushuoneessa C1 019.


