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Asiakasraati 
 
Aika  Maanantai 11.12.2017 kello 15:30 – 17:30 
 
Paikka  Lääkinnällisen kuntoutuksen kokoushuone C1 019 
 
Osallistujat  Kirsi Leino, puheenjohtaja 
  Helena Juottonen 
  Nina Linnakylä 
  Heikki Rassi 
  Pentti Repo 
  Minna Tiainen 
  Anne Kallava, potilasturvallisuuskoordinaattori 
  Marja Koljonen, ylihoitaja 

Titta Kostjukova, apulaisosastonhoitaja / Merja Salminen, aoh (varahlö) 
  Ritva Oinonen, johtava psykologi 

Niina Perälä, sairaanhoitaja 
  Iisakki Kiemunki, viestintäpäällikkö 
  Anja Piispanen, sihteeri 
 
Poissa  Kati Vaari 
  Kari Vähänen 
  Asta Lehtiö, tukipalvelujen päällikkö 
  Eija Patteri, ylihoitaja 
  Seppo Ranta, johtajaylilääkäri 
 
 

1 Edellisen kokouksen muistio 
  
Ehdotus: Muistio hyväksytään. 
Päätös: Muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
 

2 Palautetta asiakaslähtöisyyden kehittämisverkoston kokouksesta (SOTE), teemana 
asiakasraadin hyvät käytännöt 

 
Asiakaslähtöisyyden kehittämisverkoston kokous pidettiin Turussa 
8.11.2017. Sairaanhoitopiiriä edustivat ylihoitaja Marja Koljonen ja osas-
tonhoitaja Jalmiina Nummelin. Marja Koljonen esitteli asiakasraadille 
kehittäjäverkoston kokouksen antia. Esitys liitteenä. 
 
 
Keskustelu: 
 
Pohdittiin, voisiko asiakasraati jalkautua Tyksin mallin mukaisesti sai-
raalan eri osastoille. Miten asiakasraati voisi näkyä enemmän yksi-
köissä? Tyksin asiakasraadin toiminnassa herätti kiinnostusta myös 
sähköinen viestintä, jota tehtiin Moodle-alustalla. Asiakasraatilaiset 
kommunikoivat siis keskenään myös kokousten välillä. 
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Ehdotettiin mm. että asiakasraatilaisia voisi ottaa mukaan potilasturvalli-
suuskävelylle. Siihen on potilasturvallisuuskoordinaattorin mukana pe-
rinteisesti osallistunut yksikön edustajien lisäksi joko ylemmän johdon 
tai tulosaluejohdon johtajia. Potilasturvallisuuskävelyllä katsellaan ja ky-
sellään: Osasto esittelee yksikön potilasturvallisuustilannetta osallistu-
jille ja kävelyn aikana haastatellaan henkilökuntaa potilasturvallisuusasi-
oista. 

 
Päätös: Merkitään tiedoksi kokouksen anti ja huomioidaan parhaat käy-
tännöt asiakasraatitoiminnan etenemissuunnitelmassa. 

 
 

3 Asiakasraatitoiminnan etenemissuunnitelma 
 
Asiakasraatitoiminnan uudistaminen on aloitettu. Asiakasraadin kokouk-
sessa 23.10.2017 sovittiin, että Pentti Repo ja Kirsi Leino valmistelevat 
etenemissuunnitelman. 
 
Pentti Repo ja Kirsi Leino esittelevät asiakasraatitoiminnan etenemis-
suunnitelmaehdotuksen. Etenemissuunnitelma on liitteenä.  
 
 
Keskustelu: 
 
Ehdotettiin mallia, jossa asiakasraati voisi jakaantua kiinnostustensa 
mukaan tulosalueita vastaaviin työryhmiin. 
 
Tuotiin esille, että potilaat voivat joutua asioimaan monella eri tulosalu-
eella ja erikoisalojen yhteistyö on yksi isoista haasteista. Nimenomaan 
moniongelmaisten potilaiden tarpeet tulisi huomioida paremmin sektori-
keskeisessä erikoissairaanhoidossa. Siksi asiakasraadin jakaantuminen 
eri sektoreille herätti huolta, mutta sitä ei kokonaan tyrmätty. 
 
Keskusteltiin asiakkaiden erilaisista rooleista palvelun laadun paranta-
jina, kuten Ruotsissa kokeillusta mallista, jossa entisiä asiakkaita on 
palkattu täyspäiväisesti potilaiden ja omaisten tueksi. Kerrottiin myös 
keskussairaalalla psykiatrian tulosalueella parhaillaan käynnissä ole-
vasta kokemusasiantuntijakoulutuksesta. 

 
Henkilökunta ei ehkä aina oivalla tilanteita, joissa voisivat ottaa asiakas-
raatia mukaan. Mietittiin, että asiakasraadin voisi ottaa mukaan esim. 
asiakasvaikutusten arviointiin. Sairaalan sisällä voisi kehittää prosessia 
asiakasraadin näkökulman esille saamiseksi. Asiakaan äänen kuulemi-
nen saisi olla jopa vaatimuksena ennen päätöksentekoa. Asiakasraa-
dissa toivottiin, että raadin tehtävä ja tavoite määriteltäisiin tarkemmin. 

 
Keskusteltiin myös raadin ihanteellisesta jäsenmäärästä. Lähes kaikki 
olivat sitä mieltä, että 10 henkilöä on liian vähän. Mietittiin myös asia-
kasraadin koostumusta. Toivottiin, että asiakasjäseniä saisi olla suh-
teessa enemmän työntekijöihin nähden. Keskusteltiin siitä, ketä asia-
kasraatiin halutaan mukaan. Toisaalta haluttiin johtoasemissa olevia ja 
toisaalta myös potilastyössä olevia mukaan.  Pohdittiin myös vaihtoeh-
toa, jonka mukaan virkahenkilöt voisivat myös vaihdella sen mukaan, 
mitä aiheita kokouksessa käsitellään. 
 
 



3(5) 
 

 

Puheeksi tuli asiakasraadin suhde sairaalan poliittiseen johtoon. Kerrot-
tiin, että asiakasraatitoimintaa on esitelty sairaanhoitopiirin hallituk-
sessa, mutta hallitus ei anna määräyksiä toiminnan suhteen.  
 
Asiakasraadissa kaivataan tieto siitä, keneen tulisi olla yhteyksissä mis-
säkin asioissa. Toivotaan toimivaa viestintää, jotta asiakasraadin kysy-
mykset ja näkemykset välittyvät eteenpäin. Tähän on luvassa muutos, 
kun asiakaspalvelun erityisasiantutija aloittaa tehtävässään. Hän voi 
viedä asiakasraadin asioita eteenpäin tarvittaville tahoille. 
 

 
Päätös: Päivitetään etenemissuunnitelmaa kokouskäsittelyn pohjalta. 
Tulosalueiden edustajat vievät asiaa pohdittavaksi, miten asiakasraati-
laisia pystytään paremmin hyödyntämään tulosalueen toiminnassa.. 

 
 

4 Sairaanhoitopiirin ajankohtaiset kuulumiset 
 
Sairaanhoitopiirin johtavat viranhaltijat ja tulosalueiden edustajat kerto-
vat ajankohtaisista asioista asiakasraatitoiminnan näkökulmasta. 
 
 
Päätettiin siirtää Tays-yhteistyö seuraavan kokouksen asiaksi. Seuraa-
vaan kokoukseen saadaan luultavasti jo mukaan asiakaspalvelun eri-
tyisasiantuntijaksi valittu henkilö. 
 
Kantasairaalahankkeen tonttineuvottelujen takkuamisen vuoksi näyttää 
siltä, että rakentaminen rautatieaseman lähelle kariutuu ja sairaalan-
mäki on taas varteenotettava vaihtoehto. Ahveniston mäelle rakentami-
nen vaikeuttaa terveyskeskusyhteistyötä ainakin siinä laajuudessa, mitä 
alun perin oli suunniteltu, kun terveysasemia oli tarkoitus keskittää sai-
raalan kanssa saman katon alle. Koska sairaalan tilat ovat vanhat ja 
huonokuntoiset, uudistuminen on välttämätöntä. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen on laatinut valinnanvapausla-
kia koskevan lausunnon, jossa esitetään rajoituksia erikoissairaanhoi-
don asiakasseteleihin. Jos seteleitä jaetaan suunnitellussa laajuudessa, 
erikoissairaanhoidon päivystys vaarantuu. 
 
Titta Kostjukova kertoo vuodeosasto 5A:lla käydystä keskustelusta asia-
kasraadin hyödyntämiseksi. Taustaksi hän kertoo, kuinka hoitoaikojen 
lyhentyminen ja suuri potilasvaihtuvuus on lisännyt haasteita korostaen 
saapumisen ja lähdön merkitystä. Ratkaisuna muusta toiminnasta irro-
tettiin yksi hoitaja koordinaattoriksi, joka järjestelee puhelinsoittojen pe-
rusteella potilaille paikat ja ottaa vastaan saapuvat potilaat. Osastokoor-
dinaattorin keskittyessä potilaiden sijoitteluun muut saavat keskittyä itse 
hoitoon. Toimintaa halutaan kehittää edelleen ja sitä varten toivotaan 
asiakasraadin näkökulmaa potilaiden sijoittelujärjestelyihin. Mietittiin, 
että asiakasraatia voisi yleisemminkin hyödyntää suunniteltaessa esim. 
puhelinaikoja ja takaisinsoittojärjestelmiä. 

 
Päätös: Asiakasraadista Pentti Repo ja Niina Perälä menevät tutustu-
maan osasto 5A:n toimintaan ja sen kehittämisalueisiin. Sovittiin, että 
muutkin kiinnostuneet voivat vielä ilmoittautua mukaan. 
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Keskussairaalalla järjestetään Potilasturvallisuusviikko on 16.-
20.4.2018. Asiakasraati voisi ehkä jotenkin osallistua siihenkin. Pala-
taan asiaan myöhemmin. 
 
Päivystyspoliklinikalla aloitettiin syksyllä ns. Aula-hanke. Hankkeen 
myötä päivystyksen aulaan perustettiin kahdelle lääkäri-hoitaja työpa-
rille työhuoneet, jotta potilaat pääsevät nopeammin ensikontaktiin. Näin 
ollaan saatu lyhennettyä odotusaikoja myös ensimmäisestä kontaktista 
hoitoon pääsyyn. Aula-hankkeesta kerrotaan lisää seuraavassa kokouk-
sessa. 

 
 

5 Asiakasraatilaisten aloitteet ja palautteet 
 

Käydään läpi asiakasraatilaisten mahdollisia aloitteita ja palautteita. Ja 
päätetään niiden jatkokäsittelystä.  
 
Asiakasraatiin tuotiin esitys asiakasmaksuihin liittyvästä kannanotosta. 
Asiakasmaksun korotukset herättävät huolta, koska tälläkin hetkellä osa 
ihmisistä jättää käymättä lääkärillä ja ottamatta lääkkeet, koska rahat 
eivät riitä. Asiakasmaksujen nousu maksaa yhteiskunnalle enemmän 
kuin mitä korotuksilla voitetaan. Sairaanhoitopiirin hallitus on kuitenkin 
jo esittänyt, että asiakasmaksuja korotetaan lain sallimissa rajoissa täy-
simääräisesti ja valtuusto on päättämässä asiasta kahden päivän si-
sällä. Todettiin, että näin viime hetkellä ei asiaan enää ehditä vaikutta-
maan. 
 
Asiakasmaksulaissa on kuitenkin kohta, jonka mukaan terveydenhoi-
dosta koituvaa asiakasmaksua voidaan perustellusta syystä kohtuullis-
taa tai kokonaan poistaa. Sairaanhoitopiirissä on nyt alettu suunnitella, 
miten tätä voisi käytännössä toteuttaa. Haasteena on myös kriteeristö, 
minkä perusteella lakia voidaan objektiivisesti soveltaa. Toivottiin, että 
mahdollisuus alentaa asiakasmaksuja rauhoittaisi potilaita. 
 
Aloitteen myötä pohdittiin myös asiakasraadin roolia yleisemminkin. 
Asiakasraadin tarkoitus on tuoda esille potilasnäkökulmaa, mutta puo-
luepolitiikkaan sen ei kuulu sotkeutua. Jos asiakasraati haluaa jatkossa 
ottaa kantaa tai vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin, ne tulisi ottaa pu-
heeksi ajoissa. Edelleen on kuitenkin pohdinnassa, millainen rooli asia-
kasraadilla tulee olemaan ja onko tarkoituksenmukaista, että asiakas-
raati julkaisee kannanottoja asioihin tai miten asiakasnäkökulma saa-
daan esille. 

 
Päätös: Asiakasraati ei vie virallista kannanottoa eteenpäin. Ihmiset voi-
vat erikseen niin halutessaan tehdä kannanottojaan. Jäädään odotta-
maan suunnitelmaa asiakasmaksun harkinnanvaraisesta kohtuullistami-
sesta maksuvaikeuksissa oleville. 
 

 
6 Asiakasraatilaisen Päivi Mäkelän irtisanoutuminen asiakasraadin toiminnasta 

 
Asiakasraatilainen Päivi Mäkelä on irtisanoutunut asiakasraatitoimin-
nasta 29.10.2017. lähettämällään sähköpostilla. Koska asiakasraatitoi-
mintaa uudistetaan ja uudistukseen liittyy myös raadin kokoonpanon 
muuttaminen, ei Päivi Mäkelän tilalle tässä vaiheessa rekrytoida uutta 
jäsentä. 
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Päätös: Merkitään tiedoksi jäsenen irtisanoutuminen, mutta tässä vai-
heessa ei valita tilalle uutta jäsentä. 
 
 

7 Seuraavat kokoukset 
 

Päätetään kevään kokousten ajankohdista. 
 
Päätös: Kokousajankohdat ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse. 
 
 
 


