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Potilasjärjestöjen ja sairaanhoitopiirin yhteinen neuvottelu 
 
Aika  16.05.2018 kello  14.00-16.00 
 
Paikka  Luentosali 2. krs, D2 
 
Osallistujat  Eri potilasjärjestöjen ja shp:n edustajat  
 
 

1 Kokouksen avaus  
  
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 
 

2 Potilasjärjestöjen edustajien aloitteita ja palautetta sairaanhoitopiirille 
 

Kanta-Hämeen neuroyhdistys ry:  
 
30.5 vietetään maailman MS -päivää. Siitä on annettu etukäteisinfoa 
palveluneuvontaa. Iisakki Kiemungin kanssa voi sopia asian tiedottami-
sesta laajemmin.  
 
Riihimäellä järjestettiin Hyvän olon ilta, jossa kuntoutusyksikön lääkäri 
Tommi Heinonen kertoi kuntoutusyksikön toiminnasta. 
 
Kanta-Hämeen Parkinson-yhdistys ry:  

 
  Hämeenlinnan reumayhdistys ry:  

 
Kanta-Hämeen munuais- ja maksayhdistys KAMUSI ry:  

 
Kanta-Hämeen Hengitys ry: 
 
Kanta-Hämeen AVH-yhdistys: 

 
FinFami, Kanta-Hämeen Mielenterveysomaiset ry: 

  
Hämeenlinnan seudun Sydänyhdistys ry: 
  
Kanta-Hämeen Luustoyhdistys: 

  
Hämeenlinnan Seudun Omaiset ja Läheiset ry:   
  
Kanta-Hämeen muistiyhdistys ry:  

 
Hämeenlinnan seudun Invalidit ry: 
 
Hämeen Allergia- ja Astmayhdistys ry: 
 
Hämeen Keliakiayhdistys ry: 
 
Kanta-Hämeen Näkövammaiset ry:  
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HML Kehitysvammaisten Tukiyhdistys ry: 
  
HML Diabetesyhdistys ry: 
Sydän-aivot-  terveysseminaari järjestettiin 13.3.2018. Siitä saatiin hy-
vää palautetta.  
On alustavasti pohdittu, että ensi tai seuraavana vuonna järjestettäisiin 
seuraava seminaari, joka rakentuisi Yksi elämä -hankkeen varaan, jos-
sa on 7 potilasjärjestöä mukana. 
 
14.11 yhdistys järjestää jalkojen terveydenhuoltoon liittyvän seminaarin, 
jossa luennoi mm. Jorma Lahtela TAYS:ssa. 
 
Potilasjärjestöille on muualla sovittu omia tapaamispisteitä. Voisiko jokin 
kaappi olla jokaiselle potilasjärjestölle materiaalin säilytystä varten. Mar-
ja Koljonen selvittää asiaa ja laitetaan tietoa muistion mukana. 

 
Kanta-Hämeen Epilepsiayhdistys ry: 
 
Hämeen Setlementtiyhdistys ry: 
Setlementtiyhdistys kehittää alueella järjestöyhteistyötä ja on sen vuoksi 
tullut kuulolle myös tähän ryhmään. Sovittiin, että jatkossa yhdistyksen 
yhteistyötä ja ohjausta -hankkeen koordinaattori voidaan kutsua mu-
kaan näihin tapaamisiin. Hankkeessa kehitetään tuki- ja ohjaustoimin-
taa. 
 

 
3 Sairaanhoitopiirin ajankohtaisia asioita 

 
8 tähden sairaala – suunnitelma 
Jyl Seppo Ranta 
 

 LIITE 1  8 tähden sairaala selvitys 
 
Seppo Ranta esitteli 8 tähden palveleva yliopistosairaala selvitystä. 
Terveydenhuollossa tulevaisuudessa yksi lääkäri hallitsee entistä ka-
peammasta alueesta entistä syvällisempää tietoa. 

 
Kannanotto Onko jatkossa kaksi sairaanhoitopiiriä vai muodostaako Kanta-Häme ja 

Pirkanmaa yhteisen sairaanhoitopiirin? Jos SOTE uudistus menee läpi, 
niin molempiin sairaanhoitopiireihin muodostetut liikelaitokset toimisivat 
aluksi ominaan. Niiden rinnalle perustettavaan alustayhtiöön voidaan 
jollain aikataululla liittää eri toimintoja. Yhteistoiminnan on katsottu tuo-
van suurimmat hyödyt. 

 
 Yhtiö perustetaan Pirkanmaalle ja se toteuttaa suunnatun osakeannin, 

jolloin KHKS voisi hankkia osakkeita. 
 

Hyviä käytäntöjä voitaisiin jakaa uudessa isommassa yhtiössä, esim. 
Seinäjoella on tehty erittäin hyvää työtä diabetespotilaan hoitoon liittyen 
ja siitä voitaisiin koko alueella ottaa oppia. Todettiin, että yksi riskitekijä 
on se, että toimintaa tasapäistetään; jos jossain on tosi hyvää toimintaa, 
niin säästöjen vuoksi päätetään kuitenkin tehdä kaikkialla samalla taval-
la, jos jokin toinen malli on kustannustehokkaampaa. 
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Miten rahoitus menee? Maakunta määrittelee, mitä palveluja tämä yhtiö 
tuottaa. Tuottaako vain omalle väelle vai pyritäänkö myös myymään 
palveluja. Tavoitteena on yksinkertaistaa palvelupolkuja, joka voi tuoda 
myös säästöjä maakunnalle. 
 
 
Kesän 2018 toiminta 
Ylihoitajat 

 
LIITE 2  Kesän 2018 toiminta KHKS 
 
  Ylihoitaja Eija Patteri esitteli kesän toimintaa. 
 

Pääsääntöisesti mennään kuten edellisenäkin kesänä. Operatiivisella 
tulosalueella on jonkin verran enemmän supistuksia. 

   
 

Kanta-sairaalahanke  
Projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen 

 
LIITE 3  Kantasairaalahanke 

 
Eeva Rikkilä-Kettunen esitteli Kanta-Sairlaala hankkeen etenemistä. Al-
lianssiryhmän kanssa tehdään kovasti yhteistyötä ja suunnittelua vie-
dään eteenpäin. Tyyppihuoneista tehdään 3D mallinnoksia, esim. poti-
lashuone, vastaanottohuone jne. 
 
Hanketoimistolle tullaan tekemään omat tilat Ahvenistonpuistoon, johon 
tulee myös virtuaalimallinokset. Tavoitteena on, että elokuussa pääs-
tään katsomaan virtuaalilaseilla mallinoksia. Tilaan tehdään esteetön 
kulku. 
 
Hankkeen brändiä rakennetaan eli uudelle sairaalalle haetaan nimeä, 
joka voisi olla pysyvästi sairaalan nimenä.  
 
Asiakasiltoja tullaan järjestämään ensimmäisen kerran syksyllä 2018. 
 
Kuinka on huomioitu kuntouttava taide suunnittelussa? 
Syksyllä on tulossa taidekoordinaattori ja pieni työryhmä alkaa suunnit-
telemaan taidetta uuteen sairaalaan. 
 

  Kuntoutuksen siirtyminen Kelalta maakunnille 
  Hyl Hanna Kuusisto 
 
LIITE 4  Kuntoutus SOTE- ja maakuntauudistuksen jälkeen 
 

Potilailta on tullut jonkin verran kyselyä, miten kuntoutustoiminta muut-
tuu, kun osa toiminnasta siirtyy KELA:lta maakunnille. Vuonna 2022 
avokuntoutus siirtyy maakunnille mutta laitoskuntotus säilyy KELA:lla. 

 
Kelalta siirtyy rahaa maakunnille, joka ei ole mitenkään korvamerkitty 
kuntoutukseen. Tavoitteena on kuitenkin tasa-arvoinen kuntoutus riip-
pumatta maksajatahosta. Kuntoutus on hoitotiimin perusteella järjestet-
tävää eikä siis olla enää riippuvaisia KELAn päätöksistä eikä sinne 
myöskään hakemuksia tarvitse tehdä. Yksilöllinen arviointi takaa oikeu-
denmukaista toimintaa. 
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Kanta-Hämeessä on ollut pitkä ja vahva kuntoutuksen ja kuntoutustut-
kimuksen historia, perinteet ja osaaminen. Riihimäellä on tarjolla laitos-
kuntoutusta ja ensitietopäiviä sekä neuvontaa. 

 
Psykiatrian puolella omaiset ovat tästä hyvin huolissaan. Ehdotettiin, et-
tä asiasta tiedotetaan maakuntalehdissä. Tietoa saa kattavasti STM:n 
sivuilta.   
 
 

4 Muut asiat / kommentit ja kysymykset 
 

Kokemukset potilasturvallisuusviikosta (viikko 16) ja Aivot-sydän-
diabetes terveysseminaarista (13.3.2018) 

 
Potilasturvallisuusviikolla oli mukana kolme potilasjärjestöä ja viikon to-
teutukseen oltiin tyytyväisiä. Terveysseminaari onnistui hyvin ja jatkossa 
on mahdollista järjestää näitä lisää ja tulevissakin järjestelyissä tulee 
huomioida pitkä valmistelujakso.  
 

  Asiakaspalvelun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen esittäytyy 
 

Palvelukokemusmittarin kehittäminen on yksi asia Sanna Mäkysen työ-
listalla. Hän on jäsenenä asiakaslähtöisen palveluverkostossa, jossa 
mietitään yhtenäisiä laatumittareita ja vertailutietoja sairaanhoitopiireit-
täin. Palvelupolkujen kehittämisessä Sanna on jo ollut mukana ja muis-
tuttelee aina asiakkaan äänen kuulemisesta.  
 

 
5 Seuraavan kokouksen ajankohta ja mahdollisesti käsiteltäviä aiheita 

 
  Seuraava kokous on 20.9.2018 klo 14.00-16.00 luentosali D2:ssa. 


