
 

                                                                          17.2.2020 

 

           

 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 

 

 

 

§ 4 Ersättning åt patientsäkerhetskoordinatorer/ Potilasturvallisuus-
koordinaattorien korvaus 

  
§ 5 Delegeringsbeslut/ Delegointipäätös 
 
§ 6 Justering av lön samt kostnadsställe / Palkan ja kustannusyksikön päivittäminen  
 
§ 7 Beslutsförteckning/ Päätösluettelo;  Leikkaus- ja anestesiaosaston kattokeskuk-

set ja leikkausvalaisin-monitoriyhdistelmät, Maquet Oy, 413 308 € 
 
§ 8 Tillsättande av arbetsgrupp för informationshanteringslagen/ Tietohallintalain 

työryhmän asettaminen. 
 
§ 9  Tillsättande av arbetsgrupp; Arbetsgrupp för lagen om sekundär användning av 

social- och hälsovårdsdata/ Työryhmän asettaminen;  Sosiaali- ja terveystietojen 
toissijaisen käytön työryhmä. 

 
§ 10 Beslutsförteckning; VCS avfallshantering och transport/ Päätösluettelo; VKS:n 

jätteiden keräys ja kuljetus, Lassila & Tikanoja Oyj, 136 387,98 € 
 
§ 11 Delegeringsbeslut/ Delegointipäätös 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 

 

§ 2 Möbler till utrymmet för APTJ-projektet – APTJ-projektitilan kalusteet 

 

§ 3 Personal och förmansskap inom forsknings- och utvecklingsenheten och inom 

 APTJ – Tutkimus- ja kehitysyksikön ja APTJ-yksikön henkilökunta ja esimiehet 

 

§ 4 Förslag till individuellt tillägg – ehdotus henkilökohtaiseksi lisäksi 

 

§ 5 Anskaffning, Hardware & Clinical Applications – hankinta, Hardware & Clinical 

Applications 

 

§ 6 Beslut om individuella tillägg – päätös henkilökohtaisista lisistä 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 

  

§ 4 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 
patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä). 

 
§ 5 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä). 

 
 
§ 6 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä). 

 
 
§ 7 Beviljande av rekryteringstillägg / Rekrytointilisän myöntäminen 
 
§ 8 Beslut om individuella tillägg/ Päätös henkilökohtaisista lisistä 
 
§ 9 Beviljande av rekryteringstillägg/ Rekrytointilisän myöntäminen 
 
§ 10 Ansökan för forskningsprojekt/ Tutkimushankehakemus: Anna Tamminen 

(PSHP), Timo Toivonen (VSHP) ”Terveydenhuollon työntekijöihin kohdistunei-
den väkivaltarikosten tutkinta ja käsittely oikeusistuimessa, 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 

 

§ 8 Linjedragning angående rätt att kontrollera läkemedelsuppgifter dokumenterade 

i Receptcentret / Toimintalinjaus Reseptikeskukseen kirjattujen lääkitystietojen 

tarkasteluoikeudesta 

 

§ 9 Uppgiftsenlig lön åt koordinerande sjukskötare / Koordinoivan sairaanhoitajan 

tehtäväkohtainen palkkataso 

 

§ 10 Ändring till tjänsteregistret; en sjukskötartjänst ändras till befattning, två 50 % 

sjukskötarbefattningar sammanslås till en 100 % befattning / Muutos virkarekis-

teriin; sairaanhoitajan virka muutetaan toimeksi, kaksi 50 % sairaanhoitajan 

tointa yhdistetään 100 %:seksi toimeksi 

 

§ 11 Belöning av en viss grupp vårdarbetare / Erillinen hoitohenkilöstöryhmien 

palkitseminen 

 

§ 12 Belöning av en viss grupp vårdarbetare / Erillinen hoitohenkilöstöryhmien 

palkitseminen 

 

§ 13 Belöning av en viss grupp vårdarbetare / Erillinen hoitohenkilöstöryhmien 

palkitseminen 

 

§ 14 Belöning av en viss grupp avdelningssekreterare / Erillinen osastonsihteerien 

palkitseminen 

 

§ 15 Sjukskötares uppgiftsenliga lön / Sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka 

 

§ 16 Anskaffning: Skanning av pappersremisser till Esko / Hankinta: Paperilähet-

teiden skannaus Eskoon 

 

§ 17 Sjukskötares uppgiftsenliga lön / Sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka 

 

§ 18 Uppgiftsenlig lön / Tehtäväkohtainen palkka  
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§ 19 Uppgiftsenlig lön för avdelningsskötare /Osastonhoitajan tehtäväkohtainen 

palkkataso 

 

§ 20 Beslut om individuella tillägg 1.1.2020 / Päätös henkilökohtaisista lisistä 1.1.2020 

 

§ 21 Tillstånd för examensarbete / Tutkintotyön lupa-anomus 

 

§ 22  Beslut om personligt tillägg på basen av examen / Päätös tutkinnon perusteella 

annettavasta henkilökohtaisesta lisästä  
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Yleishallinto, VSHP-18-2-20

Förvaltningsdirektör - Hallintojohtaja

Alla ansökningar - Kaikki hakemukset, 8 st/kpl

(en person önskar få sitt namn opublicerat/

yksi henkilö toivoo että nimeä ei julkaista)

Söderlund Kent

Granö Niklas

Östergård-Jakas Åsa Maria

Lehti Anne-Mari

Granbacka Paula

Pellfolk Tony

Emaus Linda
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Sosiaali- ja terveysministeriö 
PL 33 
00023 Valtioneuvosto  
 
kirjaamo@stm.fi 
 
Viite: Lausuntopyyntö 30.12.2019, VN/14883/2019-STM-1 
 
 
 
 
LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ERIKOISSAIRAANHOIDON 
TYÖNJAOSTA JA ERÄIDEN TEHTÄVIEN KESKITTÄMISESTÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUT-
TAMISESTA. 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetuk-
seksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtio-
neuvoston asetuksen muuttamisesta ( VN/14883/2019). Kiitämme mahdollisuudesta tuoda 
oma näkemyksemme esiin. 
 
Luonnoksessa on sekä lievennyksiä mutta osin huomattavia kiristyksiä (pykälässä 6 on jätet-
ty pois lisäklausuuli :”tai vastaavaan yksikköön”). 6§:ää ei ole muutoin lainkaan avattu muuta 
kuin em. kiristyksellä, mitä pidämme potilaiden hyvän hoidon kannalta kestämättömänä. 
Jaamme toki näkemyksen, että harvinaisten tautien hoito on mielekästä keskittää tertiaarita-
son erikoissairaanhoitoon, mutta mielestämme pykälän 6 sairauksien hoito ei kaikin osin sii-
hen kuulu. Luonnoksen lievennysesityksiä pidämme asianmukaisina. 
 
Keskittämisasetusluonnos ei nykymuodossaan tuo kansantaloudellisesti säästöjä. Keskittä-
misasetuksen ja lausuntokierroksella olevassa luonnoksessa esitetyt lukumäärät eivät perus-
tu mihinkään tutkittuun tietoon. Tuoreessa STM:n raportissa (1) todetaan, että säästön syn-
tyminen edellyttää, että yksiköissä, joista toimenpiteitä siirtyy pois, luovutaan resursseista. 
Tähän ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollisuuksia, sillä elektiivisten leikkausten määrän 
vähenemisestä huolimatta lääkärivakansseja ei todennäköisesti voitaisi vähentää. Nordic 
Healthcare Groupin (2) laskeman arvion mukaan asetus koskee 10–30 prosenttia salitunneis-
ta, niillä aloilla mitä esitys koskee ja erikoisalasta riippuen, ja tällöin yksittäisen kirurgin työt 
vähenevät, mutta eivät lopu kokonaan. Riski olisi myös ilmeinen, että vastaanottavassa lai-
toksessa jouduttaisiin resursointia lisäämään. Riskiä lisää myös lääkärien huono liikkuvuus 
työnperässä. 
 
Toinen huomionarvoinen asia on, että päivystysasetus edellyttää laajan päivystyksen sairaa-
loilta hyvää päivystysvalmiutta, joka on ristiriidassa keskittämisasetuksen kanssa. Elektiivisen 
toiminnan voimallinen rajoittaminen heikentäisi ajan myötä kykyä hoitaa vaativia tilanteita, 
jonka seurauksena päivystystilanteiden hoitaminen turvallisesti ja laadukkaasti vaarantuisi. 
Kun tietotaito on riittävästi rapautunut, kasvaa lähetteiden määrä  yliopistosairaaloissa, kun 
potilaita ei enää hoideta eikä myös välttämättä osata enää diagnosoida vaan lähetetään suo-
raan eteenpäin yliopistosairaalaan, jossa syntyy kestämättömiä jonoja. 
Tästä esimerkkinä on tulehduksellisten suolistosairauksien hoito, joka on hyvin päivystyspai-
notteista, ja ilman elektiivistä toimintaa myös päivystyksellisten tilanteiden hoitovalmius heik-
kenee. Sairaalassa, jossa on kattava moniammatillinen lähestymistapa tulehduksellisten suo-
listosairauksien hoitoon, tulee myös jatkossa saada leikata elektiivisesti eikä pelkästään päi-
vystyksellisesti varsin laajaa potilasmäärää. Jos näin ei tapahdu, suuri osa diagnoosivaiheen 
potilaista siirtyy seuraavalle hoitotasolle, eli yliopistoklinikkaan. 
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Yleisesti ottaen esitetyt luvut säätelevät yksikössä tapahtuvien toimenpiteiden määrää, ei 
yksittäisten leikkaavien lääkärien tai tiimien toimenpidemääriä. 
Leikkausmäärät ja hoidon laatu ja vaikuttavuus voivat täten keskussairaalan kirurgia kohden 
olla jopa suuremmat/paremmat kuin yliopistosairaalassa. Luvuissa ei myöskään ole arviota 
minkä verran työtä kokonaisuudessaan siirtyy leikattavien lisäksi ja mikä on kokonaisresurs-
sin tarve yliopistosairaalassa, kun myös diagnoosi- ja valmisteluvaiheen potilaat siirtyvät sin-
ne. 
 
Peräsuolen syövän osalta Vaasan hoitotulokset ovat valtakunnallisesti erinomaisia. Hoidot 
voidaan antaa kokonaisuudessaan Vaasassa, missä on Suomen suurin onkologinen profes-
sorijohtoinen yksikkö, joka pystyy toteuttamaan kaikki onkologiset tukihoidot. Peräsuolikirur-
gian osaaminen tulee säilyttää Vaasan laajan päivystyksen sairaalassa, missä hoitokokonai-
suudet ja hoitokäytännöt ovat yhtenäiset erityisvastuualueen yliopistosairaalan kanssa. 
Syövän hoidon pirstaloiminen eri yksiköihin vaikeuttaa moniammatillisen hoidon toteuttamista 
mm. siten, että eri tukihoitoja ei välttämättä pystytä toteuttamaan tutkimuksiin perustuvien 
parhaiden aikaikkunoiden puitteissa. Nyt erittäin jouhevasti ja tehokkaasti toteutuvaa hoito-
ketjua ei tule hajottaa ja alkaa rakentaa uutta erinomaisesti toimivan tilalle, koska siitä kärsi-
vät potilaat. 
 
Samoin kuin pykälässä 6 myös 7§:n urologiaa koskevat lukumäärät tulee muuttaa/poistaa 
muita lievennyksiä vastaaviksi. Esitetty kokonaislukumäärä prostatektomioiden ja munuaisten 
poistojen vuotuisesta määristä ei perustu mihinkään tutkittuun faktaan. Vaasan keskussairaa-
lassa on käytössä sama laadunseurantajärjestelmä kuin Turun yliopistollisessa sairaalassa, 
ja tulokset ovat vertailukelpoisia. Pienemmässä sairaalassa myös tekijäkohtaiset toimenpi-
demäärät ovat usein suurempia kuin isoissa keskuksissa, kun vastuutoimintoja on keskitetty. 
Sinänsä merkillistä, että urologian osalta ei huomioida lainkaan muita munuaisleikkauksia, 
jotka ovat usein syöpäleikkausta vaativampia. Koko syöpäpotilaan hoitopolku voidaan toteut-
taa laadukkaasti kokonaisuutena Vaasassa, missä on mm. Suomen modernein PET-laite. 
 
Asetuksen muutosesityksessä ei ole otettu lainkaan huomioon urologian osaamisen säilymis-
tä laajan päivystyksen sairaaloissa. Jos munuaissyövän kohdalla ei tule mitään lievennystä 
lukumäärissä, loppuu kyseinen osaaminen vähitellen kokonaan laajan päivystyksen sairaa-
loissa, jolloin esim. rakko- ja uretervaurioiden korjaamista ei enää osata urologisen laparo-
skooppisen toiminnan näivettyessä. Tällöin vaarana on, että kaikki ko. alueen potilaat lähete-
tään yo-klinikkaan, jolloin sinne syntyy kestämätön jono myös urologian osalta. Tämä syntyy 
siitä, että myös diagnostisessa vaiheessa olevia potilaita siirtyy, koska tieto-taito on hävinnyt 
keskussairaalasta. Kaikkien tiedossa on, että aktiivinen keskussairaala vähentää yo-klinikan 
paineita selvitä potilasmääristä. Tästä aiheutuu potilaille kohtuutonta haittaa ja todennäköi-
sesti huonompia hoitotuloksia.  
 
Niin kauan kuin maastamme puuttuvat kansalliset laaturekisterit, ei hoitotuloksia voida laaja-
alaisesti vertailla. Esimerkiksi olkapään tekonivelleikkauksia on Vaasassa tehty viiden vuo-
den aikana yhteensä 118 kappaletta, ilman yhtään primaarikomplikaatiota tai tarvetta uusin-
taleikkaukselle. Ilman laadullista näkökulmaa vaarannetaan erikoissairaanhoidon tasoa. 
 
Elektiivisen toiminnan väheneminen tuo kustannustehottumuutta kahta kautta. Se on ensin-
näkin merkittävä tulonsiirto yliopistosairaalaan, johon syntyy samalla resurssitarve, jota ei 
välttämättä ole helppo täyttää. Samaan aikaan keskussairaalassa pitää olla riittävä kirurgi-
miehitys, jotta muu potilashoito ja ennen kaikkea päivystysvelvoite voidaan toteuttaa. Osaaji-
en rekrytointia asetus ei helpota lainkaan. Luonnoksen kustannusvaikutukset olisivat pelkäs-
tään keskussairaalalle arviolta vähintään kahden miljoonan luokkaa, todennäköisesti paljon 
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enemmän. Lisäksi aiheutuisi runsaasti kuljetuskustannuksia. Usein kyseessä ovat hauraat 
haavoittuvassa asemassa olevat vanhukset. Näiden potilaiden siirtely useita satoja kilometre-
jä toimenpidettä varten sotii erikoissairaanhoitolain 35§ vastaan. Edestakainen matka yliopis-
tosairaalaan on 680 km. Laissa todetaan, että on otettava huomioon sairaalan ja potilaan 
kodin välinen etäisyys sekä mahdollisuuksien mukaan potilaan oma taikka hänen omaistensa 
hoitopaikkaa koskeva toivomus. Edelleen laissa todetaan, että erityistä huomiota on myös 
kiinnitettävä potilaan hoidon järjestämiseen hänen omalla äidinkielellään. Vaasa on ainoa 
sairaala Suomessa, missä voidaan taata, että koko potilaan hoitopolku toteutuu hänen äidin-
kielellään, niin että hän voi ymmärtää hoidon eri vaiheet ja osallistua omaan hoitoonsa. 
Tämä on tärkeää huomioida potilasturvallisuuden näkökulmasta. 
 
Pidämme hyvin valitettavana ja korjausta vaativana sitä, että luonnos ei lisää mahdollisuutta 
sopia ERVA-tasolla laajemmin varsinkin tässä lausunnossa esille tuoduista toimenpiteistä ja 
hoitokokonaisuuksista. Asetusta on perusteltu laadun parantamisella, mutta sille ei ole esitet-
ty mitään luotettavaa näyttöä saatikka selvitystuloksia. Mielestämme jo olemassa oleville 
näytöille, kuten Vaasan hyville tuloksille ylläesitettyjen syöpien hoidossa tulee antaa asian-
mukainen painoarvo. Kirurgian keskittäminen kovilla vaatimusluvuilla johtaa huonoon loppu-
tulokseen, kun vaakakupissa ovat keskussairaalan toimintakyky ja laadukas hoito potilaiden 
parhaaksi sekä alueen kokonaishyöty. Lisäksi yliopistosairaaloille luodaan kestämätön tilan-
ne sekä tilojen että henkilökunnan kannalta, kun hyvin runsaasti potilaita siirtyy leikattavien 
lisäksi keskussairaalasta yliopistosairaalaan aiheutetun tieto-taitovajeen takia.   
 
 
 
Vaasassa 6.2.2020 
 
 
_______________________________ 
Christian Kantola, vt johtajaylilääkäri, VSHP 
 
 
_______________________________ 
Peter Nieminen, operatiivisen vastuualueen johtaja, VSHP 
 
 
_______________________________ 
Jan Andersén, gastrokirurgian ylilääkäri, VSHP 
 
 
_______________________________ 
Christian Palmberg, urologian ylilääkäri, VSHP 
 
 
_______________________________ 
Erno Lehtonen-Smeds, ortopedian ylilääkäri 
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Julkilausuma · sivu 1(5) 

nro 4/2019 

Elin: Asiakasraati 

Aika: 9.12.2019 klo 12.00 – 15.00 

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1  

  

Läsnäolijat: Heikkilä Antti  

Kapiala Ulla-Helena 

Nylund Mariann  

Paakkonen Sari   

Rautavirta Marika 

Sohlberg Roger 

Strömsholm Eva-Maria  

Turtonen Heikki  

Wiklund Göran  

 

Jaakola Tanja 

West Sari 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

 

ylihoitaja  

asiakaspalvelupäällikkö 

 

Poissaolijat: Bengs Petra   

Tuomaala Arja 

Wik Pia 

 

jäsen 

johtajaylihoitaja 

suunnittelupäällikkö 

 

Asiantuntijat: Ahlskog Camilla 

Rauha Jussi-Pekka 

Meltoranta Marjut 

Mäkinen Sari 

Viitala Tuija 

suunnittelija 

apteekkari 

potilasasiamies 

potilasasiamies/sairaanhoitaja 

tietosuojapäällikkö 

Muut läsnäolijat:   

Esittelijät:    

Sihteeri: Sari West   

  

Julkilausuma  

allekirjoitettu: 

Puheenjohtaja: 

 

 

Sari West 

Sihteeri: 

 

 

Sari West 
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Elin   Kokouspäivä  

Asiakasraati  9.12.2019 

 

 

Julkilausuma 
 

Ajankohtaisia asioita H-talosta 

Suunnittelija Camilla Ahlskog kertoi tämän hetkisestä tilanteesta H-talon suunnitelmissa. 
 

 

Avoapteekkien etäpalvelut sairaalan asiakkaille – esitetty ehdotus Remomedi-

sovelluksesta 

Jussi-Pekka Rauha, apteekkari 
 

Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekkari Jussi-Pekka Rauha esitteli asiakasraadille erään 
alueen avoapteekin ehdottamaa ideaa Remomedi-sovelluksen avulla toimivasta apteekin nouto-
lokerikosta. Rauha oli etukäteen toimittanut asiakasraadin jäsenille tutustuttavaksi Youtube-
linkin Remomedi-sovelluksesta. Kyseessä on puhelinsovellus, jonka avulla voi asioida apteekis-
sa. Sovelluksen avulla lääkkeet voi tilata noutolokerikkoon tai apteekkiin tai ne voidaan tuoda 
kotiin. Asiakasraadin toivottiin ottavan kantaa sovelluksen toimintaideaan ja kertovan, miten 
asiakasraati suhtautuu noutolokerikkotoimintaan perinteisen apteekin asemesta. 
 
Asiakasraati oli yksimielisesti sitä mieltä, ettei noutolokerikko voi korvata apteekkia. Asiakas-
raati perusteli asiaa näin: 
 
Informointi 

 Lääkkeitä noudettaessa lääkkeistä annetaan tietoa. Lääkkeiden käyttöön liittyen asiak-
kaalla on usein kysymyksiä, joihin ei saa vastauksia muuten kuin apteekista. 

 Apteekki vaihtaa lääkkeitä rinnakkaisvalmisteisiin. Keneltä kysytään tällaisessakin tilan-
teessa epäselvistä asioista.  

 Sairaat ihmiset puhuvat mieluummin asiansa kuin alkavat tilata lääkkeitään sähköisen 
sovelluksen kautta.  
 

Prosessi 
 Lokerikossa ei voi olla lääkkeitä valmiina odottamassa, kun on lähdössä sairaalasta ja 

lääkkeitä tarvitaan.  
 Asiakas voi olla maakunnasta ja silloin olisi kätevämpää ostaa lääkkeet apteekista, ennen 

kuin lähtee ajamaan kotiinpäin. Lokerosta lääkkeitä ei tuolloin saisi.  
 Monet iäkkäät ihmiset eivät käytä sovelluksia. 
 Kun asiakkaana poistuu sairaalasta, hakee mieluummin lääkkeensä avoinna olevasta ap-

teekista.  
 Muutos aiheuttaisi paljon lisätyötä sairaalan hoitohenkilökunnalle, kun heidän pitäisi 

neuvoa asiakasta toimimaan asiassa. 
 
Kustannukset ja muut 

 Ekologinen näkökulma lääkkeiden kuljetuksella lokeroon. 
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Elin   Kokouspäivä  

Asiakasraati  9.12.2019 

 

 

 Lääkkeiden kuljetus aiheuttaa kustannuksia. Kuka maksaa kustannukset? Asiakas? Ap-
teekki?  

 

Potilasasiamiestoiminta Vaasan keskussairaalassa 

Sari Mäkinen, potilasasiamies 
Marjut Meltoranta, potilasasiamies 
 

Vaasan keskussairaalan potilasasiamiehet Sari Mäkinen ja Marjut Meltoranta kertoivat asiakas-

raadille potilasasiamiestoiminnasta, potilaan oikeuksista sekä erilaisista palautteenantokanavis-

ta ja valitusteistä. Asiakasraati sai kertoa, muuttiko kuultu luento ennakkokäsitystä potilasasia-

miehen työstä?  

 

 Asiakasraatilaiset totesivat, että käsitys potilasasiamiehen työstä selkiintyi. Potilas-

asiamies auttaa, neuvoo ja ohjeistaa, mutta ei toimi potilaan asianajajana. Tästä monella 

raatilaisella ei ollut aikaisemmin näin varmaa käsitystä. Potilasasiamiehen puolueetto-

muus tuli hyvin esiin. Hän perustaa toimintansa lakiin, ja vaikka hoitolaitos maksaa hä-

nen palkkansa, hänen asemansa on neutraali. Tästä saattaa olla olemassa erilaisia en-

nakkoluuloja. Myös muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen erot tulivat 

selviksi.  

 
Potilasasiamiehet pyysivät raatia myös pohtimaan, miten potilasasiamiehen toimintaa saataisiin 
lähemmäs asiakasta ja miten näkyvyyttä voitaisiin lisätä sairaalassa?  
 

 Potilasasiamiehen roolin ja tehtävien kuvausta voisi tuoda esiin napakalla tietoiskulla 

mahdollisimman monessa paikassa: ilmoitustaulut, yleisöluennot, potilaille suunnatut 

julkaisut jne. Potilasasiamiehen rooli on terveydenhuollossa tärkeä. Oikeanlainen tieto 

hänen tehtävistään antaa potilaalle turvallisuuden tunnetta ja ennaltaehkäisee turhaa 

huolta siitä, menikö kaikki hoidon ja sen vaikutusten kannalta parhaalla mahdollisella 

tavalla. Jo pelkkä keskustelu potilasasiamiehen kanssa saattaa monessa tapauksessa riit-

tää. Olisi hyvä tietää, että potilaan ja hoitotahon välissä on joku, jonka puoleen voi kään-

tyä pelkäämättä, että hoito vaarantuu. Potilaan kokemus epäsuotuisassa tilanteessa voi 

tarvittaessa johtaa toimenpiteisiin tai se voi hoitua lyhyelläkin asian jäsentämisellä poti-

lasasiamiehen kanssa. 

 

 Monet asiakkaat ja potilaat eivät tiedä potilasasiamiehen palvelusta. Myös hoitohenkilö-

kunta voisi herkemmin kertoa asiakkaille tarjolla olevasta avusta. On tärkeää, että poti-

lasasiamies on nimetty sairaalan muissa palveluissa ja sairaalassa on myös opasteet poti-

lasasiamiehen luo. Jotta potilasasiamiehen palvelu tulisi tutummaksi, voisi heidän työ-

tään nostaa esiin sairaalan lehdessä ja sosiaalisessa mediassa. Potilasasiamies voisi tulla 

tutummaksi ja laskea kynnystä ottaa häneen yhteyttä tarvittaessa. Syy, milloin voi ottaa 

yhteyttä potilasasiamieheen, ei tarvitse olla niin vakava, vaan asiat voivat olla lievempiä-

kin tilanteita, joissa tarvitaan neuvoja. 
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Raadista esitettiin myös toive, että toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä kerrottaisiin hyvissä ajoin 

ja kirjallisesti. Usein riskeistä kertominen tapahtuu puutteellisesti tai ei ollenkaan, tai potilas ei 

ole kuullut tai oikein ymmärtänyt asiaa, kun niistä on kerrottu esimerkiksi juuri ennen toimen-

pidettä. Jos potilaan hoidossa tapahtuu komplikaatio ja/tai epäillään hoitovirhettä, myös Poti-

lasvakuutuskeskus arvioi, onko potilas saanut tietoa toimenpiteen riskeistä. Jotta potilas saisi 

rauhassa pohtia hänelle suunniteltua toimenpidettä ja siihen liittyviä riskejä, ehdotetaan, että 

riskeistä lähetettäisiin kirjallisesti tietoa toimenpiteeseen lähetettävän kutsukirjeen mukana. 

 

Henkilötietojen käsittely ja hoitopalautteet VKS:ssa 

Tuija Viitala, tietosuojapäällikkö 
 
Tietosuojapäällikkö Tuija Viitala kertoi EU:n tietosuoja-asetuksesta ja tietoturvaan liittyvistä 
laeista. Potilaan oikeudesta tiedon saantiin, tietojen oikaisuun ja poistamiseen on laissa säädet-
ty. Tietosuojapäällikkö halusi kuulla asiakasraadin kokemuksia henkilötietojen käsittelystä Vaa-
san keskussairaalassa. Raatilaiset vastasivat kirjallisesti tietosuojapäällikön esittämiin kysymyk-
siin. Raatilaisten kokemukset Vaasan keskussairaalan henkilötietojen käsittelystä olivat pää-
sääntöisesti positiivisia.  
 
Kehitettävää:  

 Selkokielisyyden huomioiminen. Ammattitermien ymmärtäminen koetaan vaikeaksi.  
 Kritiikkiä eri ammattiryhmien tekemästä vaihtelevasta virheiden määrästä sekä ylimal-

kaisesta suhtautumisesta diagnoosin antamisen yhteydessä.  
 Potilashoidossa psyykkisiä tekijöitä ei täysin tunnisteta, vaan hoitohenkilökunnan nä-

kemys määrittelee suhtautumista asiakkaaseen.  
 Tiedonkulku perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on yksi suurimpia 

ongelmia. 
 Potilaskertomusarkisto on vaikea löytää. Toivotaan, että sairaala paremmin markkinoisi 

potilaskertomusarkiston palveluja.  
 OmaKannassa raati kritisoi puuttuvia tietoja laboratorio ja röntgentutkimuksista sekä 

tietojen viiveellistä siirtymistä. 
Positiivista 

 Lääkelistan nopea päivittyminen OmaKantaan sai kiitosta.  

 Asiakasraatilaisten kokemusten mukaan hoitopalautteet olivat oikein kirjattuja. 

 Vaasan keskussairaalan henkilötietojen käsittely on raatilaisten luottamuksen arvoista. 

Muuta 

 Asiakasraatilaiset käyttävät mielellään OmaKantaa, mutta toivoivat, että hoitopalautteet 

myös postitetaan kotiin. Yksi raatilaisista ei luottanut postin toimintaan ja luki palaut-

teet mieluummin OmaKannasta.  

 Raatilaisista vain muutama oli tehnyt korjauspyynnön ja tietojen muuttaminen kirjalli-

sella pyynnöllä oli sujunut joustavasti. 

Asiakasraatilaisilta tiedusteltiin, miten he toimisivat, jos saisivat toisen henkilön hoitopalaut-

teen?  

 Kaikki raatilaisista ottaisivat yhteyttä hoitopalautteen lähettäneeseen yksikköön. Kukaan 

ei ilmoittanut ottavansa yhteyttä sairaalan tietosuojavastaavaan vaan yksi raatilaisista 

voisi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen.  
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Keskustelua, kysymyksiä, ideoita, tiedotuksia  

Raadissa tuotiin esille huoli siitä, että raskas rekkaliikenne ajaa edelleen Hietalahdenkadun ja 

Koulukadun risteyksestä eikä Kauppapuistikon, Korsholmanpuistikon ja Koulukadun kautta. 

Asiakasraati on alueen lisääntyvästä liikenteestä huolissaan, joten toivotaan, että Vaasan kau-

punki ja keskussairaala tekisivät ajoissa jotain asialle.  
 

  


