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Asiakasraati

Aika Maanantai 5.6.2017 kello 15:30 – 17:30

Paikka Lääkinnällisen kuntoutuksen kokoushuone C1 019

Osallistujat Kirsi Leino, puheenjohtaja

Päivi Mäkelä
Heikki Rassi
Pentti Repo
Anne Kallava, potilasturvallisuuskoordinaattori
Titta Kostjukova, apulaisosastonhoitaja /
Asta Lehtiö, tukipalvelujen päällikkö
Eija Patteri, ylihoitaja
Niina Perälä, sairaanhoitaja
Iisakki Kiemunki, viestintäpäällikkö
Anja Piispanen, sihteeri

Poissa
Helena Juottonen
Nina Linnakylä
Minna Tiainen
Kati Vaari
Kari Vähänen
Marja Koljonen, ylihoitaja
Ritva Oinonen, johtava psykologi
Seppo Ranta, johtajaylilääkäri
Merja Salminen, aoh (Titta Kostjukovan varahenkilö)

1 Edellisen kokouksen muistio

Ehdotus: Muistio hyväksytään.
Päätös: Edellisen kokouksen (27.3.) muistio hyväksyttiin sellaisenaan.

2 Sairaanhoitopiirin uudet internetsivut

Viestintäpäällikkö Iisakki Kiemunki esittelee sairaanhoitopiirille suunni-
tellut uudet internetsivut. Uudet verkkosivut julkaistaan kesän aikana.
Tavoitteena asiakasnäkökulmasta hyvin toimivat sivut, josta potilaan on
helppo löytää tarvittava tieto. Uusien sivujen avulla halutaan tulevaisuu-
dessa tarjota lisää sähköisiä palveluja, kuten esitietolomakkeita tms.

Keskustelu:

Tuotiin esiin, kuinka tärkeää on, että asiakaspalautetta on helppo antaa.
Toivottiin myös, että sairaalan kartta olisi hyvin esillä. Tärkeää olisi
saada helposti tieto, keneen ottaa yhteyttä, jos on jotain kysyttävää.
Teknisillä ratkaisuilla voidaan helpottaa yhteydenpitoa. Tällöin toiminta-
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kulttuurin tulee olla valmis reagoimaan nopeasti ihmisten yhteydenottoi-
hin. Puhelinneuvonnalla voidaan myös korvata turhia päivystyskäyntejä.
Kun verkkosivut valmistuvat, niistä toivotaan palautetta, jotta niitä voi-
daan edelleen kehittää paremmiksi.

3 Näkökulmia potilaskohtaamisiin –henkilöstökoulutus

Potilasasiamies Tiina Ketola esittelee suunnittelemaansa henkilöstökou-
lutusta, jota asiakasraatikin on ideoinut. Koulutus on osa Potilas ensin
koulutussarjaa ja pidetään 11.10.2017. Koulutukseen ovat henkilöstön
lisäksi tervetulleita osallistumaan asiakasraadin jäsenet sekä potilasjär-
jestöyhteistyön edustajat.

Koulutustilaisuuteen on tulossa puhumaan terveystieteitten tohtori Liisa
Karhe Taysista aiheenaan Potilaan kokema ulkopuolisuus omassa hoi-
dossaan sekä lääketieteen tohtori Ritva Halila ETENE:stä aiheenaan
Eettisen ajattelun välittyminen potilaan kohtaamiseen. Koulutuksen ta-
voitteena on vahvistaa onnistuneita potilaskohtaamisia, kartoittaa kriitti-
siä pisteitä ja lisätä tiedostamisen tasoa.

Koulutus on tarkoitus pitää käytännönläheisenä. Keskitytään niihin asi-
oihin, joihin pystytään vaikuttamaan. Aiemmassa kokouksessa esitetyt
toiveet on välitetty kouluttajille.

4 Asiakasraatilaisten aloitteet ja palautteet

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

Asiakasraatilainen oli laittanut aloitteen aiempien aloitteiden läpikäymi-
sestä ja tehtyjen toimenpiteiden kartoittamisesta. Tähän asiaan pala-
taan myöhemmin, kun sitä on ehditty valmistella.

Viestintäpäällikkö Iisakki Kiemunki kertoo sairaanhoitopiiriä koskevasta
mielikuvatutkimuksesta. Tutkimuksessa selvisi, että tutkimukseen vas-
tanneiden mielikuva on heikompi kuin asiakkailla, jotka ovat käyttäneet
palveluita ja perustavat mielikuvansa omaan kokemukseensa. Ihmiset
pitävät palveluita siis parempina oman kokemuksensa kuin kuulopuhei-
den perusteella. Tutkimuksen pohjalta on suunnitteilla markkinointitoi-
menpiteitä. Ei kuitenkaan voida kilpailla vastaavin taloudellisin panos-
tuksin kuin isot sairaalat, vaan on syytä kohdentaa markkinointia valittui-
hin asiakasryhmiin.

Keskustelu:

Sisäinen viestintä ja asiakasviestintä (keskeisenä media) ovat tärkeässä
osassa. Haasteena on estää negatiivisten viestien korostuminen. Pitäisi
myös kysyä valinnanvapautta käyttäviltä potilailta, miksi he haluavat
mennä muualle hoitoon. Jos halutaan, että palvelut säilyvät lähellä, niitä
olisi myös käytettävä.

5 Asiakasraadin jäsenen irtisanoutuminen
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Puheenjohtaja Kirsi Leino esittelee asiakasraadin jäsenen Pekka
Palénin raadista irtisanoutumista koskevan asian.

Ehdotus: Toistaiseksi tilalle ei haeta uutta jäsentä, koska asiakasraadin
toiminta arvioidaan syyspuolella.

Pohdinta: Jatkossa raadin pitää asettaa itselle tavoitteita, joita voidaan
peilata toimintaan. Raadin tulee uusiutua tietyin väliajoin.

Päätös: Ei haeta uutta jäsentä tilalle. Asia merkitään tiedoksi.

6 Sairaanhoitopiirin esittäytymien Elomessuilla 12.-13.8.2017

Viestintäpäällikkö Iisakki Kiemunki esittelee Elomessuille osallistumisen
valmistelua.

Verkatehtaan Lasipihalta on varattu messualue Uusi sairaala-teemalla.
Kerrotaan missä mennään. Messuilla käy noin 50 000 ihmistä. Sairaan-
hoitopiirille on luvattu näkyvyyttä myös päälavalla. Suunnitelmissa mm.
nimikilpailu / nimiehdotusten kerääminen maakunnan asukkailta.

Viestintäsihteeri Anna Lehtivuori on tulossa emännäksi osastolle. Raati-
laiset, jotka haluavat tulla mukaan messuosastolle, voivat ilmoittautua
Iisakki Kiemungille.

7 Päivystyksen vierailuajat

Ylihoitaja Eija Patteri esittelee asian.

Päivystystä on pyritty aiemmin rauhoittamaan omaisten määrää ja vie-
railuaikoja rajoittamalla. Tämä on puhuttanut asiakkaita sen verran, että
päivystyksessä on nykyään vapaat vierailuajat, joita rajoitetaan vain
poikkeustilanteissa mm. tarkkailussa tai toimenpiteessä. Päivystysklini-
kalla on käynnistynyt kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on aulapotilai-
den odotusaikojen lyhentäminen

8 Seuraavat kokoukset

Sovitaan syksylle kaksi kokousta ajankohdille 23.10. klo 15:30 sekä
11.12. klo 15:30.


