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Asiakasraadin päätöskokous 
 
Aika  Maanantai 4.6.2018 kello 15:30 – 16:30 
  Kokouksen jälkeen ruokailu  
 
Paikka  Sokos Hotel Vaakuna 

Possentie 7, 13200 Hämeenlinna 
 

Osallistujat:  Heikki Rassi 
Helena Juottonen 

  Nina Linnakylä 
Pentti Repo 

  Minna Tiainen 
Anne Kallava, potilasturvallisuuskoordinaattori  
Asta Lehtiö, tukipalvelujen päällikkö  
Eija Patteri, ylihoitaja  
Iisakki Kiemunki, viestintäpäällikkö  
Kirsi Leino, hallintoylihoitaja  puheenjohtaja 

  Marja Koljonen, ylihoitaja 
Sanna Mäkynen, asiakaspalvelun erityisasiantuntija sihteeri  

 
Poissa:   Kati Vaari 

Kari Vähänen 
  Anja Piispanen, potilasasiamies    

Seppo Ranta, johtajaylilääkäri   
Titta Kostjukova, apulaisosastonhoitaja  
Ritva Oinonen, johtava psykologi 
Niina Perälä, sairaanhoitaja 

 
 
1 Kokouksen avaus 
 

Kirsi Leino avasi kokouksen. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 
 

2 Palaute asiakasraadin osastotutustumisesta  
 
Tutustumiskäynnillä 8.3.2018 olleet asiakasraadin jäsenet kertoivat ko-
kemuksensa tutustumiskäynnistä. 
 
Tutustumisen kohteena oleva osastokoordinaattorin työnkuva nähtiin jo 
pitkälle hiotuksi ja toimivaksi toimintatavaksi. Koettiin hyväksi, että tulo– 
ja kotiutumistilanteisiin oli kiinnitetty erityistä huomiota tämän mallin 
myötä. Merkitys korostuu osastoilla, joilla hoidettavien vaihtuvuus on 
nopeatempoista. Kotiutustilanteessa koettiin tärkeäksi osaksi turvalli-
suutta myös tieto siitä, keneen voi tarvittaessa olla yhteydessä.  
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Mallin todettiin olevan hyvin monistettavissa myös muille osastoille. 
Käytäntö onkin laajenemassa, mutta ei välttämättä täysin samana, sillä 
sen halutaan palvelevan kunkin yksikön tarpeita. Osastokoordinaattorin 
toiminta ja vapautuneiden huoneiden merkintätapa nähdään hyvänä 
myös sairaalahuoltajien työn näkökulmasta. 
 
Tutustumiskäynti yksikköön tai sen tiettyyn toimintoon koettiin hyväksi 
asiakasraadin toimintatavaksi. Myös uuden sairaalan suunnitteluun 
asiakasraadin osallistuminen nähtiin jatkossa erittäin tärkeäksi. 
 
Keskusteluun nousi myös sekahuoneiden käytöstä saatu kokemus. 
Vuodeosastotoiminnan ylihoitaja Marja Koljonen tarkensi, että sekahuo-
neita ei käytetä sairaalassa kuin poikkeustapauksissa, jollei sijoitustilaa 
ole muualla. Tällöinkin kysytään ko. henkilöiltä suostumus.  
 

3 Asiakasraadin asiakasjäsenten korvauskäytännöt muualla  
 
Sanna Mäkynen esitteli, minkälaisia korvauskäytäntöjä on muissa sai-
raanhoitopiireissä asiakasraadissa toimiville. Korvauskäytäntö oli vaih-
televaa.  
 
Päätös:  
Asiakasraatilaisten korvauskäytäntö tullaan käsittelemään sairaanhoito-
piirin sisällä ennen uuden asiakasraadin aloitusta. Sanna Mäkynen sel-
vittää, missä vaiheessa on kokemusasiantuntijoiden korvauskäytäntöjen 
valmistelu, jotta voidaan linjata asiakasraatilaisten korvauskäytännöt.   

 
4 Palvelukokemusmittarin esittely 

 
Esiteltiin uudistunut palvelukokemuksen kartoittamiseen tarkoitettu asia-
kaskysely, jolla saadaan samalla vertailutietoa muihin sairaanhoitopiirei-
hin. Kyselyä pilotoidaan kirurgian poliklinikalla ja kirurgian osastolla. Ky-
selyn sisältöä muokataan asiakkailta saadun kokemuksen avulla.  
 
Asiakasraatilaiset täyttivät lomakkeen ja toivat esiin kyselyyn liittyviä nä-
kökulmia. Lomakkeen nähtiin kattavan hyvin koko sairaalakäynnin koke-
muksen kokonaisuus ja siksi sitä pidettiin hyvänä. Myös kyselyn pituutta 
pidettiin sopivana.  
 
Tarkemmin pohdittavaksi asiaksi nostettiin se, mihin käyntiin liittyvää 
kokonaisuutta kyselyssä ohjataan arvioimaan. Lisäksi kyselyn täyttämis-
ajankohta vaikuttaa joidenkin kysymysten vastaamismahdollisuuteen. 
Muutamien väittämien nähtiin soveltuvan osastohoitoon liittyvään koke-
muksen, mutta ei niin hyvin poliklinikkakäynnin yhteyteen. Myös vas-
tausvaihtoehdon E selitteeseen ehdotettiin muutosta. 
 
Päätös: 
Kyselyn muokkaamisessa otetaan huomioon sekä pilotoivien yksiköiden 
asiakkaiden että asiakasraatilaisten näkökulmat.  
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5 Asiakasraatilaisten aloitteet ja palautteet 
 Ei uusia aloitteita, mutta halutaan tietää aiemmin tehdyn aloitteen selvit-

telyn tilanne. Ko. aloite koskenut yleissairaalapoliklinikan perustamista. 
Tämän poliklinikan tavoitteena olisi nimetyn hoitovastuutahon organi-
soimana koota hoitoa usean erikoisalan asiantuntemusta tarvitseville. 

 Yleissairaalapoliklinikan tai ns. case manager-toiminnan tilanteesta ei 
olla saatu tietoa.  

 
 Palautteena asiakasraatilaiset nostivat keskusteluun silmäklinikan pitkät 

odotusajat. Toisaalta tilanteen oli havaittu kehittyneen ja odotusaikojen 
lyhentymiseen panostettu työ rupeaa näkymään vähitellen. 

 
Päätös:  
Sanna Mäkynen on yhteydessä johtajaylilääkäri Seppo Rantaan case 
manager-toiminnan tilanteen selvittämiseksi. 
   

6 Asiakasraadin toimintakauden ja kokouksen päättäminen 
 

Kirsi Leino kiitti kaikkia raatilaisia arvokkaasta panoksesta sairaalan pal-
veluiden kehittämisessä. Asiakasraati uudistuu syksyllä ja tällä hetkellä 
raadissa toimivien toivotaan ilmoittavan juhannukseen mennessä 
Sanna Mäkyselle, haluavatko jatkaa raadissa vai eivät.  

 
 


